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До Дня захисників ВітчизниДо Дня захисників Вітчизни

найліпший варіантрішень – оптимальний

Зі святом вас, Захисники вітчиЗни!ВітанняВітання сільськогосільського головиголови

З З сесіїсесії сільськоїсільської радиради

ОфіційноОфіційно

ÏОДВИГ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИÏОДВИГ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ––
ÏРИКЛАД ДЛЯ УСІХ ÏОКОЛІНЬ ÏРИКЛАД ДЛЯ УСІХ ÏОКОЛІНЬ 

23 лютого народ України святкує День
захисника Вітчизни. В цей урочистий день ми
вшановуємо всіх, хто причетний до цього
високого звання, звання єдиного для всіх: від
вкритих сивиною і увінчаних нагородами
фронтовиків, до молоді, яка лише нещодавно
одягла військову форму. І цього зв'язку не

порушать навіть найбільші зміни в сучасному
світі. Ми були і є свідками радикальних змін,
які відбуваються і в нас, і в усьому світі. В
інших вимірах живе й наше суспільство. Але
не можна забувати, відкидати все те, що
цьому передувало. Священною є пам'ять про
нашу перемогу і про тих, хто її виборював і
платив найдорожчою ціною.

Всі ті, хто носить почесне звання захисника
Вітчизни, уособлюють всі етапи розвитку
нашого славетного війська: ті, хто вів смер-
тельний двобій із фашизмом, брав участь у
так званих локальних воєнних конфліктах,
миротворчій діяльності, несе сьогодні нелег-
ку військову службу.

Користуючись нагодою, хочу привітати Вас
з Днем захисника Вітчизни, побажати міцно-
го здоров'я, щастя, творчої наснаги й успіхів в
нелегкій праці захисника Батьківщини.

Олåксій КОДЕБСЬКИЙ,
Ïåтðîпаâліâськî-Бîðщагіâський

сільський гîлîâа

Якими б íå були питаííÿ
пîðÿäку äåííîгî сåсії Ïåт-
ðîпаâліâськî-Бîðщагіâськîї
сільськîї ðаäи, ðішåííÿ тут
пðиймаютьсÿ íåпðîстî. Бî
заâæäи âіäбуâаєтьсÿ актиâ-
íий пîшук îптимальíîгî
âаðіаíту, ÿкий пðиíåсå íай-
більшу кîðисть гðîмаäі.

Так було й на 17 сесії, перше
пленарне засідання якої відбу-
лося минулого тижня. І про те,
що точки зору багатьох депута-
тів не були однозначними,
засвідчило набагато триваліше
обговорення питань, винесених в порядок
денний. Тому й довелось сесійні засідання
розділити на два дні.

Утім, на тривалість обговорення вплинула
й   важливість питань, внесених в порядок
денний: про затвердження звіту про вико-
нання місцевого бюджету сільської ради за
2012 рік, про виконання Програми економіч-
ного, соціального та культурного розвитку
Петропавлівсько-Борщагівської сільської
ради за 2012 рік, а також  про таку ж Програ-
му на 2013 рік, про затвердження програм,
що фінансуються з місцевого бюджету в
2013 році, земельні та інші питання. 

Проте, перш ніж розпочати обговорення
питань порядку денного, депутати розгляну-
ли заяву представника підприємства, яке
здійснює пасажирські перевезення на тери-
торії сіл Петропавлівська Борщагівка і
Чайки – “Трансгруп”.  В цьому документі
йшлося про потребу підприємства підви-
щення вартості проїзду в маршрутних таксі
на 743 -д, 743-к та 744 маршрутах. Йшлося
про те, що рішенням Київської міськдержад-
міністрації проїзд в межах столиці з 2 гри-
вень зріс до 2 гривень 50 копійок. І ця ситуа-
ція склалася в результаті зростання цін на
паливно-мастильні матеріали, запчастини,

підвищення мінімальної зарплати водіїв
тощо.

Крім того представник перевізника у
своїй інформації підкреслив, що підпри-
ємство планує замінити певну частину
застарілих транспортних засобів, які вже
не відповідають сучасним вимогам. Також
собівартість перевезень кожного пасажи-
ра вартує 3 гривні 30 копійок. І тому під-
приємство несе збитки. Через те такий
стан справ, як зазначив доповідач, потре-
бує відповідних заходів – збільшення
фінансування, яке може відбутися лише в
разі зпідвищення оплати за проїзд. 

Вів засідання Олексій Кодебський

Гîâîðить äåпутат М.Ï.Чайкîâський

Є пîäії, ÿкі íікîли íå стаðіють. Іäуть із æиттÿ їх учасíики, алå люäська
пам'ÿть, йäучи âіä пîкîліííÿ äî пîкîліííÿ, íå äає зíикíути тîму, чîму íåма
тåðміíу äаâíîсті. Сьîгîäíі сåðåä íас є люäи, äлÿ ÿких æиттÿ – цå íайкðащий
пîäаðуíîк äîлі. Вîíи пîâåðíулисÿ äîäîму з пåкла âійíи. З âиглÿäу такі, ÿк і
âсі, тільки, кîли, мимîâîлі, тîðкаєшсÿ їхíьîгî äалåкîгî миíулîгî, зðаíåíі
äуші лаäíі âіääати âсå – лишå б змîâчати. Ïðî кîæíîгî із íих мîæíа писати
кíигу.

Тема тих пекельних подій довго залишалася закритою для обговорення. Та й тепер

Ïðîäîâæåííÿ íа 4 стîð.Ïðîäîâæåííÿ â íаступíîму íîмåðі
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ГРАфІК
пðîâåäåííÿ îсîбистîгî пðийîму гðîмаäÿí

кåðіâíицтâîм Киїâськîї îблäåðæаäміíістðації 
(м.Киїâ, пл.Лåсі Укðаїíки,1)

РІШЕННЯ ВИКОНКОМУ
РІШЕННЯ №25

25 січня 2013 року
«Ïðî âикîíаííÿ ðîзпîðÿäæåííÿ Києâî- Сâÿ-

тîшиíськîї РДА №3750 âіä 29.12.2012 ðîку»
Розглянувши та обговоривши розпорядження

голови Києво- Святошинської РДА № 3750 від
29.12. 2012 року «Про затвердження плану спільних
заходів щодо профілактики злочинності та право-
порушень серед дітей у Києво-Святошинському
районі на 2013-2015 роки», враховуючи зауваження
членів виконкому, виконавчий комітет Петропав-
лівсько- Борщагівської сільської ради,-

ВИРІШИВ:
1. Затвердити план спільних заходів щодо профі-

лактики злочинності та правопорушень серед дітей
на території Петропавлівсько-Борщагівської сіль-
ської ради выдповыдно до розпорядження голови
Києво-Святошинської РДА № 3750 від 29 грудня
2012 року «Про затвердження плану спільних захо-
дів щодо профілактики злочинності та правопору-
шень серед дітей у Києво-Святошинському районі
на 2013-2015 роки» взяти до відому.

2 Забезпечити виконання плану спільних заходів
щодо профілактики злочинності та правопорушень
серед дітей на території Петропавлівсько- Борща-
гівської сільської ради на 2013-2015 роки».

Ïлаí
спільíих захîäіâ щîäî пðîфілактики злîчиí-

íîсті та пðаâîпîðушåíь сåðåä äітåй íа тåðитî-
ðії Ïåтðîпаâліâськî-Бîðщагіâськîї сільськîї

ðаäи
1. Проводити систематичний аналіз стану опера-

тивної обстановки серед неповнолітніх та профі-
лактичної роботи з сім'ями, які опинилися в склад-
них життєвих обставинах на території сільської
ради. За результатами аналізу корегувати, а при
необхідності розробити нові плани заходів щодо
запобігання негативним проявам у сім'ях та в під-
літковому середовищі із залученням членів ради
опіки і піклування, дільничних інспекторів, бійців ГФ
спецзагін «Дельта плюс», Петропавлівсько-Борща-
гівської ЗОШ, П.Борщагівської медамбулаторії.

2. Сприяти забезпеченню зайнятості підлітків,
збереженню державних та громадських інститутів,
надання соціальної підтримки неповнолітнім, орга-
нізації їх дозвілля та відпочинку.

Відповідальні: рада опіки і піклування, П.Борща-
гівська ЗОШ.

3. Готувати матеріали та вносити пропозиції щодо
стану роботи з профілактики правопорушень серед
підлітків для розгляду на засіданнях ради опіки і
піклування, виконкому та сесіях сільської ради.

Відповідальні: рада опіки і піклування, П.Борща-
гівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, дільничні інспектори мілі-
ції.

4. На виконання Закону України «Про поперед-
ження насильства в сім'ї» вносити пропозиції щодо
конкретних заходів по недопущенню насильства по
відношенню до неповнолітніх.

Відповідальні: рада опіки і піклування, П.Борща-
гівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, П.Борщагівська медам-
булаторія, дільничні інспектори міліції

5. Проводити профілактичну роботу з сім'ями, які
опинилися у складних життєвих обставинах. Забез-
печити виявлення дітей, які стали жертвами зло-
чинної діяльності дорослих, жебракують, самовіль-
но залишають місце постійного проживання. Відпо-
відальні: рада опіки і піклування, П.Борщагівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів, П.Борщагівська мед амбулато-
рія, дільничні інспектори міліції.

6. Забезпечити контроль за дотриманням у роз-
важальних закладах та громадських місцях право-
порядку та етичних норм стосовно дітей. Відпові-
дальні:дільничні інспектори міліції, бійці спецзагону
«Дельта плюс».

7. Проводити профілактичні заходи по виявленню
та постановці на облік до лікаря-нарколога непов-
нолітніх, які допускають вживання спиртних напоїв
та немедичне вживання наркотичних засобів та
дорослих осіб, які втягують неповнолітніх до вжи-
вання наркотичних та одурманюючих засобів, для
притягнення останніх до кримінальної відповідаль-
ності. Відповідальні: рада опіки і піклування, П.Бор-
щагівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, П.Борщагівська
медамбулаторія, дільничні інспектори міліції, бійці
спецзагону «Дельта плюс».

8. Проводити заходи щодо розширення підлітко-
вих та молодіжних клубів, гуртків та секцій за інте-
ресами з залученням до них підлітків, схильних до
правопорушень та негативних проявів серед
неповнолітніх. Відповідальні: рада опіки і піклуван-

ня, П.Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,дільничні
інспектори міліції.

9. Проводити в навчальних закладах «круглі
столи» на тему: «Попередження правопорушень та
негативних проявів серед учнівської молоді», вив-
чати стан виховної роботи в цих закладах. Відпові-
дальні: П.Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ступені.

10. Проводити благодійні, культурно-мистецькі та
просвітницькі акції з метою пропаганди здорового
способу життя дітей та молоді.

Відповідальні: рада опіки і піклування, П.Борща-
гівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

11.Інформацію про хід виконання плану спільних
заходів щодо профілактики злочинності та право-
порушень серед дітей на території Петропавлівсь-
ко-Борщагівської сільської ради систематично
висвітлювати в місцевій газеті.

Відповідальні: редактор газети «Трибуна».

РІШЕННЯ
25 січня 2013 року 

«Ïðî âикîíаííÿ äîðучåííÿ Києâî- 
Câÿтîшиíськîї РДА âіä 25 гðуäíÿ 2012 ðîку»
Розглянувши та обговоривши доручення за під-

сумками засідання колегії Києво-Святошинської
РДА по питанню: «Про виконання районної «Ком-
плексної Програми подолання дитячої бездогляд-
ності, підтримки сімей з дітьми та реформування
інтернатних закладів для дітей «Назустріч дітям» на
2009-2017 роки в Києво-Святошинському районі»,
враховуючи зауваження членів виконкому, виконав-
чий комітет Петропавлівсько-Борщагівської сіль-
ської ради,-

ВИРІШИВ:
1. Доручення Києво-Святошинської РДА «Про

виконання районної «Комплексної Програми подо-
лання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з
дітьми та реформування інтернатних закладів для
дітей «Назустріч дітям» на 2009-2017 роки» взяти
до відому.

2. Раді опіки і піклування забезпечити виконання
заходів «Комплексної Програми подолання дитячої
бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та рефор-
мування інтернатних закладів для дітей «Назустріч
дітям» на 2009-2017 роки».

3. Забезпечити широке висвітлення в місцевій
газеті питань соціального та правового захисту
дітей, пропагування позитивного досвіду щодо
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, проведення
інформаційної кампанії про дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, які можуть
бути усиновлені або влаштовані в сім'ї громадян
України.

Ïлаí захîäіâ щîäî забåзпåчåííÿ ðåалізації
пðаâ äітåй íа тåðитîðії Ïåтðîпаâліâськî-

Бîðщагіâськîї сільськîї ðаäи
1. Активізувати діяльність, спрямовану на поліп-

шення захисту особистих і майнових прав дітей, їх
соціального захисту.

Відповідальні: рада опіки і піклування.
2. Забезпечити неухильне виконання вимог зако-

нодавства щодо: соціального захисту дітей, насам-
перед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування, зокрема своєчасного виявлення
таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти або
дитини, позбавленої батьківського піклування,
вирішення питання щодо забезпечення захисту
особистих, майнових і житлових прав дітей.

Відповідальні: рада опіки і піклування.
3. Забезпечити пріоритетність права дитини на

сімейне виховання, розвитку сімейних форм вихо-
вання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківсько-
го піклування.

Відповідальні: рада опіки і піклування, П.Борща-
гівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

4. Забезпечити широке висвітлення в місцевій
газеті питань соціального та правового захисту
дітей, пропагування позитивного досвіду щодо
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, проведення
інформаційної кампанії про дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, які можуть
бути усиновлені, влаштовані в сім'ї громадян Украї-
ни.

Відповідальні: рада опіки і піклування, редакція
газети «Трибуна Петропавлівської Борщагівки”.

ОфіційноОфіційно

З засідання виконкому  З засідання виконкому  Підприємництво Підприємництво 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Проект «Реконструкція автозаправної станції № 11-07», с. Петропав-

лівська Борщагівка по вул. Петропавлівська, 10, Києво-Святошинського
району Київської області.

Об’єктом проектованої діяльності є реконструкція діючої автозаправ-
ної станції №11-07. Метою проекту є заміна морально застарілого і зно-
шеного обладнання і організація більш якісного та швидкого обслугову-
вання для забезпечення споживчих потреб. Автозаправна станція, що
проектується, призначена для заправки легкових та вантажних автомо-
білів п‘ятьма видами рідкого моторного палива: А-95 «ЄВРО», А-95
«ЕКТО», А-92, ДП «ЄВРО», ДП «ЕКТО» та  скрапленим вуглеводневим
газом, а також для продажу супутніх товарів. Для надання сервісних
послуг з обслуговування автомобілів передбачене додаткове облад-
нання: пилосос самообслуговування та пост підкачування коліс. Рекон-
струкція АЗС буде проводитися в межах земельної ділянки, яка нале-
жить ПІІ«Лукойл–Україна».Внаслідок реконструкції повністю замінюєть-
ся технологічне обладнання АЗС, замінюються очисні споруди для
дощових стоків і встановлюються очисні споруди для побутових стоків.
Сучасне обладнання для АЗС забезпечує суттєве зменшення викидів в
атмосферу за рахунок: перетоку газової фракції від резервуарів збері-
гання до баку заправника при зливі бензину із автоцистерни; відведен-
ню газової фракції із паливних баків при заправці їх бензином та подачу
її в секцію зберігання бензину А-92; встановлення на резервуарах
дихальних клапанів, які викидають пари в період зберігання палива тіль-
ки при підвищенні тиску в резервуарі вище допустимого (0,02 МПа);
встановлення швидкісних клапанів на трубопроводах, шлангах та
колонці АГЗП, що запобігає утворенню викидів при проведенні операцій
з СВГ. Джерелами забруднення атмосферного повітря є технологічне
обладнання та технологічні процеси на автозаправній станції . Об’єми
викидів забруднюючих речовин при експлуатації АЗС становитимуть:
азоту двоокис-0,129968т/рік; сажа-0,01026т/рік; ангідрид сірчистий-
0,0305 т/рік; вуглецю окис-0,118794 т/рік; бензин (нафтовий, малосір-
чистий, в перерахунку на вуглець)- 5,50855 т/рік; вуглеводнi граничнi
с12-с19(розчинник рпк-265 п та iн.)- 0,00191т/рік. Межа санітарно-
захисної зони прийнята з урахуванням результатів розрахунків призем-
них концентрацій забруднюючих речовин. На межі розрахункової сані-
тарно-захисної зони немає перевищення ГДК по жодній із забруднюю-
чих речовин. Санітарно-захисна зона побудована з урахуванням рози
вітрів, характерної для даного регіону. Розміри розрахункової санітар-
но-захисної зони від крайніх джерел викидів складатимуть: Пн.-50м,
ПнС-80м, С-50м, ПдС-50м, Пд-50м, ПдЗ-65м, З-50м; ПнЗ-50м. Рівень
шуму не перевищуватиме допустимих нормативів, акустичного диском-
форту немає. Утворення виробничих стоків не передбачається. Дощові і
побутові стоки відводяться з території, очищуються і використовуються
для поливу зелених насаджень та змиву території. Експлуатація пере-
обладнаної АЗС не призведе до забруднення або виснаження підзем-
них вод. Нанесення збитків земельним ресурсам виключено. Всі види
утворених відходів належать передачі для утилізації спеціалізованим
підприємствам. Для виконання вимог екологічної безпеки на всіх етапах
реконструкції і експлуатації виробництва ПІІ «Лукойл –Україна
зобов'язується: виконувати заходи, які забезпечують безаварійну діяль-
ність підприємства і виключають нанесення шкоди навколишньому
середовищу; забезпечити  виконання вимог техніки  безпеки і протипо-
жежних заходів. Вплив АЗС на навколишнє середовище мінімальний, не
перевищуватиме санітарних норм. Непередбачуваних наслідків в обла-
сті екології не очікується при обов'язковому дотриманні вимог техніки
безпеки. Контроль за виконанням передбачених заходів бере на себе
генеральний директор підприємства. ПІІ«Лукойл–Україна» має намір
отримати дозвіл на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря
від реконструйованої АЗС.

ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК: директор НВП «ТЦ Діекс» Сазонова Н.М.
ЗАМОВНИК:Генеральний директор ПІІ «Лукойл-Україна» Гаврилець А.І
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“ЕПІЦЕНТР К” ДАРУЄ ЕМОЦІЇ  ЯК ЗИМА З ВЕСНОЮ ЗУСТРІЧАЛАСЯ 
Як приємно провести вихідний день,

здійснюючи нові покупки для себе, для
родини, для оселі.  А надто приємно, коли
ці покупки стануть для коханих  вам людей
довгоочікуваним подарунком. Таких шука-
чів  чогось надзвичайного та неповторного
до свята всіх закоханих  було чимало на
минулих вихідних в  будівельно-господар-
ському гіпермаркеті «Епіцентр К», що зруч-
но розташувався в нашому селі на вулиці
Кришталевій, 6.  

Гіпермаркет «Епіцентр К» приготував
чимало варіантів «приємностей»  до кож-
ного із свят, що наближалися, а ще багато
новинок,  знижок, акцій, серед яких акція :«
Разом до Парижу».  

Минулими вихідними гіпермаркет
”Епіцентр К” став справжнім епіцентром
розваг, конкурсів, вікторин. Тут лунали
пісні у виконанні юних артистів міської
музичної школи, дарували видовище
хореографічні ансамблі, розігрувалися
подарунки.  Така подія залишила приємні
враження, як в учасників, так і в глядачів,
які вдало поєднали приємний процес
шопінгу з таким  відпочинком. 

- Цією розважальною програмою ми
започатковуємо нову традицію в нашому
магазині, – говорить Світлана Іванівна
Роговська,  директор будівельно-госпо-
дарського гіпермаркету «Епіцентр К», -
тепер щовихідних  у нас будуть чекати на
покупців  такі невеличкі концерти, щоб
наші відвідувачі мали можливість під час здійснення покупок відпочити не
лише за запашною кавою  в нашому кафе, а й біля концертного майданчика, де
разом з родиною насолодитися музичними номерами, взяти участь у розігра-
шах та отримати багато нових вражень та приємних емоцій.      

Тож, кожної  суботи  о 13 :00  на вас чекають конкурси, розваги, подарунки на
другому поверсі  «Епіцентру», який дарує не лише приємні покупки, а також
приємні емоції. 

Ольга ЗАЇКА

Одразу після свята всіх закоханих, на зламі між зимою і весною ми святкуємо день Стрітення.
Слово це означає зустріч. 

За давньою легендою – зустріч із Ісусом Христом. А сталося це через 40 днів після народження
Ісуса Христа, якого мати понесла в храм Божий, де виголошували молитву благословення. Там до
неї підійшов дуже старенький праведник Симеон. Дуже давно йому було напророчено, що він не
помре, поки на власні очі не побачить Спасителя. І саме 15 лютого цей день прийшов. В народі ж  –
по-іншому. З прадавен Стрітення вважається святом зустрічі зими з весною. 15 лютого за перека-
зами, зима з весною змагаються: хто з них переможе, той і буде у подальшому правити. Якщо
ближче до вечора стало тепліше, то буде тримати пальму першості Весна, якщо ж навпаки, то
Зима. 

А в селі Петропавлівська Борщагівка  Весна з Зимою зустрілася в актовій залі дитячого садочка
«Малятко», куди прийшли привітати малят з святом Стрітення  учні Петропавлівсько – Борщагівсь-
кої школи, вихованці гуртка «Юні організатори дозвілля» від Вишнівського центру творчості дітей та
юнацтва під керівництвом Т.О.Громадської. 

Цього дня тут розігралися справжні баталії між Сонечком та Морозцем, між Весною і Зимою.
Малюки також брали участь в цьому протистоянні, допомагаючи Весні пісеньками, віршиками,
оплесками. В народі говорять: «Якщо в цей день ведмідь прокидається від сну і валить свій барліг,
то зимі вже кінець підходить.»

Малята так бажали допомогти Весні перемогти, що розбудили
ведмедика своїми оплесками, привітно зустріли першу квітку
весни – Проліска та першого вісника весни Жайворонка.

Не забули сьогодні і про давнютрадицію запалювання свічки.
На це велике свято  в церквах освячують свічки, вони вважаються
цілющими, є сімейними оберегами, захищають людей від грому,
блискавки, оберігають вас від лиха і хвороб. Треба ці свічки три-
мати у хаті цілий рік. Запалили освячену свічечку і в садочку, щоб
від лиха захищала й оберегом на рік стала.

На прощання юні артисти подарували малятам «жайворонків»,
випечених власноруч. Жайворонки  — печиво, що традиційно
випікали наші бабусі на це свято та на свято Сорока святих.  Для
цього з маленького шматочка тіста робили качалочку, зав'язували
її вузликом, розплескували кінці, наче гребінчик і хвостик, і запіка-
ли.  Саме таким печивом дітки закликали весну. За повір'ями ці дії
повинні були прискорити повернення птахів із вирію, тобто поча-
ток весни.

Отаке от свято – Стрітення  відбулося у Петропавлівській Бор-
щагівці. Приємно, що завдяки таким заходам відроджуються
забуті українські традиції та передаються майбутнім поколінням.

Ольга ЗАЇКА
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Акції від  гіпермаркету “Епіцентр К”Акції від  гіпермаркету “Епіцентр К”

Учасником Акції «За корисні покупки – гарантовані дарунки»  може стати
кожен, хто в період дії Акції з 25 січня 2013 року до 31 березня 2013 року (включ-
но) придбає в мережі будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр К»
товари у відділі «ДЕКО» зі спеціальною позначкою «Товар бере участь в акції –
отримай гарантовані дарунки» на суму 200,00 і більше гривень, що підтверджу-
ється одним чеком. Покупець має можливість отримати один з таких дарунків:
чашка, сервіз, одноразовий сертифікат на знижку (-25% на товари відділу
«ДЕКО»), поїздка на двох осіб до Парижа. Кількість разів участі в акції не є обме-
женою.     

Будівельно-господарський гіпермаркет «Епіцентр К» пропонує низку товарів,
за покупку яких надаються подарунки. 

Серед них є:
- Самовирівнююча підлога ЛЦ-4 25кг комплект 1+1 
- Сухі будівельні суміши (903) + 1 мішок в подарунок.
- Стяжка цементна СЦ-525 кг 3 мішки + 1 мішок у подарунок
- Сухі будівельні суміші (903) +1 мішок у подарунок
- Суміш для підлоги підготовча ЛЦ-225кг 3 мішки + 1мішок у подарунок
- Сухі будівельні суміші (903)+1 мішок у подарунок
- Клей підвищеної адгезії П-22-25кг 3 мішки + 1мішок у подарунок

-Сухі будівельні суміші(903)+1 мішок у подарунок.

ЗНИЖКИ НА МАТРАЦИ

Найкращі європейські матраци ви можете вибрати на власний смак у
гіпермаркеті “Епіцентр К”. Невисокі ціни, висока якість, комфорт і зруч-
ність – ось далеко не повний перелік характерних особливостей вашої
покупки. Крім того на кожного, хто прийде до цього торговельного закла-
ду, чекають приємні несподіванки, сучасні товари іншого профілю, неспо-
діваних рішень і сюрпризів. Тож тут чекають на вас!

КУПУЙТЕ ТА ОТРИМУЙТЕ ПОДАРУНКИ

НА ВАС ЧЕКАЄ ПАРИЖ

Тетяна Громадська з дітьми
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її порушує не кожен свідок неспокою і
прагнення до спасіння, бо важко
говорити про те, що давно хотілося
стерти і забути. Молоді хлопці, ледь
живі, повернувшись на Батьківщину,
яка і наклала на них безкорисливий
обов’язок воїна-інтернаціоналіста,
почали помаленьку відбудовувати
своє життя. Період адаптації був
складним. Колишні студенти, робіт-
ники, військо-
вослужбовці,
у к р а ї н с ь к і
хлопці та дів-
чата, які в
юності мали
мрії, любили
життя, писали
вірші, весело
співали, від-
тепер марили
жахливими снами. Важко було
повернутися до реальності, до сімей,
родини, роботи. Багатьох із них надо-
вго було зламано, бо вони свідомо
розуміли, що їхали туди, звідки
можна не повернутися.Та повернули-
ся, вижили. Хтось продовжив вихову-
вати дітей, хтось лишень одружився,
а хтось назавжди перегорнув сторін-
ку, щоб поволі «забути».

Пам’ять наших земляків, воїнів-
інтернаціоналістів – це болюча історія
українського народу. Про неї потріб-
но пам’ятати, її потрібно згадувати,
адже багатьом матерям так і не суди-
лося побачити сина, рідним – брата,
дітям – батька. Сьогодні їхні обличчя
закарбували лише старі сімейні
фотографії, кам’яні плити пам’ятни-
ків, устелені квітами підніжжя могил.

Йдучи вулицею, вдивляючись в
обличчя крокуючого назустріч чолові-
ка, навіть і не дізнаєшся, що це люди-

на, якій довелося народитися двічі,
вдруге – повернутися з чужої землі.
Цією людиною може бути наш сусід
чи родич, друг чи знайомий, минуле
якого – закрита книжка тільки його
історії, яку розгорнути може не
кожен. І не потрібно їм дорікати за це,
бо найважче для них після всього
пережитого – це байдужість і зрада.

Ми живемо у незалежній демокра-
тичній країні, будуємо правову дер-
жаву, в якій пануватиме добробут,
щастя, мир. Прийнятий Закон Украї-
ни «Про надання пільг учасникам
бойових дій» 

Тому часто вдаємося до пошукової

діяльності, увічнення пам'яті дорогих
для нас людей - ветеранів, учасників
бойових дій, воїнів - інтернаціоналі-
стів, кому хотілося жити, все і скрізь
встигнути, повернути те, що вкрала
війна.

Ми, українці, не хочемо бути без-
пам'ятними, прагнемо знати нашу
історію, коріння, славні і трагічні сто-
рінки.

„Про кожну крап-
лю крові, кожну
сльозу, які пролиті
нашим народом,
мають знати ниніш-
ні й майбутні поко-
ління. Світла
пам'ять про тих, хто
віддав своє життя
за межами країни,
помер уже після

війни, повинна стати духовною під-
могою для нас, примирити живих і
мертвих незалежно від національно-
сті, політичних і релігійних поглядів та
переконань. 

Ідуть із життя учасники бойових дій,
але людська пам'ять, йдучи від поко-
ління до покоління, не дає зникнути
тому, чому нема терміну давності. 

Пам’ять нас повертає в минуле
заради майбутнього. Вона закликає
нас до пильності: минуле не повинно
повернутися.

Ми повинні прийти  на допомогу
тим, про кого забули, можливо, пора-
дою  чи конкретними діями.

А також  пам’ятати та знати тих
людей, які виконували свій інтерна-
ціональний обов’зок. Це Н.О. Бедова,
П.Ф.Біленко,  Є.М.Василевський,
І.А.Власенко, В.Б.Гаврилишин, М.П.
Демчук, С.В.Загній, В.І.Єременко,
Ю.В.Єрмаков, А.Д.Кодебський,

О.І.Кодебський, В.І.Колесник,
М.М.Ко ченко, Р.О.Майданов, А.І.
Мар’їн, О.Г. Оголь,  В.Й.Ольшевсь-
кий, П.В.Пікуза, Е.В.Сіренко,
М.М.Тарасенко, М.О.Та_ туревич,
П.І.Титюк, Є.О. Тритеніченко, М.І.
Файчук, А.В. Чередніченко, Г.П.Чуй,
М.Ю.Шандрук, А.М.Шоломицький.

Не можна не згадати людей, які
були учасниками бойових дій у  Вели-
кій  Вітчизняній війні: М.І.Костенко,
П.А.Олімбієвський, С.В.Лопаткін,
І.К.Петришин, І.Д.Тритиниченко,
В.П.Риженко, І.Т.Юзік,  І.І. Ткач.  

Ваäим Калмикîâ

ÏОДВИГ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИÏОДВИГ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ––
ÏРИКЛАД ДЛЯ УСІХ ÏОКОЛІНЬ ÏРИКЛАД ДЛЯ УСІХ ÏОКОЛІНЬ ÏРИГАДАЄМО ГЕРОЯÏРИГАДАЄМО ГЕРОЯ

ÏОЕЗІЯ, ÏРИСВЯЧЕНА ÏОДВИГУÏОЕЗІЯ, ÏРИСВЯЧЕНА ÏОДВИГУ
А він казав: ”Я  повернусь...”
А âіí казаâ: ”Я  пîâåðíусь”,
І палкî цілуâаâ її âуста. 
А âіí казаâ:”Я пîâåðíусь,
Буäå âåсіллÿ, кâіти і âåсíа.”

А âіí гукаâ:”Я пîâåðíусь...”
А пîтÿг âäаль йîгî âіäíîсиâ
У ту  багðÿíу 42 îсіíь.
Дîíîсиâ âітåð їй йîгî слîâа. 

“ Я äîчåкаюсь”, шåпîтіли 
Бåз пåðåстаíку її âуста.
Й хустиíкîю сльîзу âтиðала
Й чåкала äåíь і íіч листа.

“Я äîчåкаюсÿ”, âтîðила,
Як íімці âäåðлисÿ â сåлî,
Як íіâåчили й гðабуâали,
Як пîпіл  з хати âітðîм ðîзíåслî.

Нå пîâåðíуâсь! Нå äîчåкалась!
Злîмилась гілîчка æиттÿ.
Наäії,мðії îбіðâались
Шматкîм фашистськîгî сâиíцÿ.

Ольга Заїка

Істîðіÿ íашîгî сåла зіткаíа з тисÿчі äîль

багатих äушåю та æиттєâим äîсâіäîм люäåй.

Сåðåä íаших æитåліâ є хуäîæíики, пîåти, пись-

мåííики, спіâаки та гåðîї.  Самå пам’ÿтíик

такîму гåðîю стîїть íа шкільíîму пîäâіð’ї  â

цåíтðі íашîгî сåла, суâîðим пîглÿäîм спîстå-

ðігаючи за íашим сьîгîäåííÿм.  Дî йîгî піäíіæ-

æÿ пîклаäають кâіти,  пðихîäить з цікаâістю

мîлîäь.  Істîðіÿ йîгî пîäâигу пåðåäаєтьсÿ з

âуст â уста чåðåз пîкîліííÿ. 

Мельниченко Іван Олександрович - командир

стрілецького батальйону 292-го стрілецького полку

199-ї стрілецької дивізії 2-го Білоруського фронту,

капітан.

Він народився 18 листопада 1918 року в селі Пет-

ропавлівська Борщагівка. Працювати розпочав від-

разу після  закінчення школи: працював у Києві на

канатній, потім на тютюновій фабриках. 

У 1939 році призваний до лав Червоної Армії.  Під

час Великої Вітчизняної війни з 1942 року воював на

Західному і 2-му Білоруському фронтах. 

23 червня 1944 за наказом Верховного Головно-

командування три Білоруських фронти перейшли в

рішучий наступ. Настав час повністю і назавжди

очистити білоруську землю від фашистських оку-

пантів. Наші винищувачі щільно прикривали пере-

прави на річці Проня. За ним безперервним пото-

ком рухалися війська і відразу ж по той бік річки

вступали в бій. 

У розпалі бою до переправи підійшов стрілецький

батальйон капітана І.А. Мельниченко. 

Вступивши в бій в другій половині дня, 292-й стрі-

лецький полк з ходу вибив гітлерівців із села Хонько-

вічі, а батальйон капітана І.А. Мельниченко, форсу-

вавши річку Бася, захопив невеликий плацдарм на

правому березі і до підходу полку відбивав шалені

атаки ворога. 

Тепер прийшла черга йти до Дніпра. Лісовими

дорогами, обходячи села й опорні пункти ворога,

швидко просувався вперед передовий загін дивізії

під командуванням І.А. Мельниченко. Ось і чорна

стрічка шосе Орша - Могильов, по ній часто проно-

силися ворожі машини з солдатами і технікою. Виб-

равши зручний момент, бійці безшумно перетнули

шосе в районі села місток, вийшли до Дніпра і на

пов’язаних з колод плотах з ходу форсували річку.

Фашисти ніяк не очікували зустріти у себе в тилу

радянських воїнів. А загін І.А. Мельниченко, швидко

звільнивши від ворога першу траншею, зміцнився і

почав боротьбу за розширення плацдарму.
Отямившись, фашисти кинули проти сміливців

свої охоронні батальйони, підтримані танками. День
уже хилився до вечора, а бій на плацдармі не зати-
хав. Вісім контратак противника відбив батальйон

І.А. Мельниченко, багато ворожих трупів усіяною
крутий берег Дніпра, димилося кілька танків. А
фашисти вперто продовжували контратакувати.
Ось вони вже увірвалися в розташування однієї з
рот. Радянські бійці з гранатами кинулися в контр-
атаку. Вступив у рукопашну і сам комбат зі своїм
резервом. І в який вже раз становище було віднов-
лено. Вночі гітлерівці атакувати не зважилися.
Захисники плацдарму використовували перепочи-
нок, щоб ще краще укріпитися.

Під ранок, 27 червня 1944 року, фашисти знову
обрушилися на позиції наших солдатів. І тоді комбат
підняв бійців в рішучий прорив, щоб з’єднатися з
тією групою, яка билася на плацдармі правіше.
Осколком розірвався поблизу снаряда І.А. Мельни-
ченко був важко поранений в голову, кров заливала
йому лице, але він не залишив поле бою. Жменька
радянських воїнів стояла на смерть. Але ось громо-
ве “ура” перекрило шум запеклого бою. Це на допо-
могу нашим солдатам йшла вся дивізія, якою вони
забезпечили переправу. 

28 червня 1944 Москва салютувала військам 2-го

Білоруського фронту за блискучу перемогу на Дні-

прі, за звільнення Могильова. 4 липня 1944 Іван

Олександрович Мельниченко помер від отриманих

ран. Похований у селі Бошар Мстиславського рай-

ону Могильовської області Білорусії. Указом Прези-

дії Верховної Ради СРСР від 24 березня 1945 року за

мужність і героїзм, проявлені при форсуванні Дні-

пра  і утриманні плацдарму капітану Івану Олександ-

ровичу Мельниченко посмертно присвоєно звання

Героя Радянського Союзу. Нагороджений орденом

Леніна
Ім'ям Героя названа вулиця в місті-герої Києві, а

також вулиця у його рідному селі Петропавлівська
Борщагівка.

Людство, зупинивійну!
Війíа, стðашíа âійíа
Люäські æиттÿ збиðає,
Тðимає у пîлîíі
І їх æиттÿ ламає. 

А мати âсå сиâіє,
Чåкаючи äитиíу,-
- Ïðийäи äî мåíå,любий!
- Ïðийäи äî мåíå, сиíу!

І æіíці íå пîтðібíі
Мåäалі  бîйîâі.
Жиâим йîгî чåкає,
Нå â циíкîâій тðуíі.

Малÿ сиäить â кîлисці
І тÿгíå ðучåíÿта,
Ïîбачиâши  пîðтðåт
Сâîгî сумíîгî тата.

Ïåчаль  цю і æуðбу
В слîâах íå пåðåäати, 
Бî íайстðашíішå â  сâіті
З âійíи кîгîсь чåкати.

Сâітлаíа Калмикîâа 

Афганістан
Далåкий кðай - Афгаíістаí,
Чîму äлÿ íас біäîю  стаâ?
Дå пðîлÿгла стåæиíа зла,
Щî ту біäу íам пðиâåла?

- Чи зíаєш ти, Афгаíістаí,
Хтî стаâ тîäі íа п’єäистал,
Кîли сліäи пî âсій зåмлі
Стåлили кðîâ’ю æуðаâлі?

- Скаæи мåíі, Афгаíістаí,
Хтî юíь сâîю залишиâ там?
З чиєї äикîї âиíи
Ïîклали гîлîâу сиíи?

Ти чуєш кðик,Афгаíістаí,
Хтî сплатить бîðг 
За сâій äуðмаí?

Кðичать сåðцÿ у матåðіâ
Ïіä таíåць ситих “кîðîліâ”.
Нам íå злічить æиâих “смåðтåй”
І íåíаðîäæåíих äітåй! 

Нå âіäгулÿть гучíих âåсіль,
Дå чîðíий âîðîí äушу  з’їâ!

Наäіÿ Сåðьîгіíа 
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С Днем Святого Валентина!С Днем Святого Валентина!

ВАЛЕНТИНИ НАШОГО СЕЛА 

ÏОШТА КОХАННЯ 
ÏРАцюВАЛА НА ВІДМІННО 
...День, коли  навіть самий нерішучий може сказати все, не проронивши

ні слова - саме так називають День  святого Валентина, або  Свято всіх

закоханих, що припадає на 14 лютого. Хоч у наше життя це свято ввійшло

відносно недавно, та ми вже досить добре  звикли дарувати солодкі пода-

рунки,  підписувати червоні валентинки та  бажати всім, хто святкує цей

день, щоб їхнє почуття стало справжнім, щоб ніжність і добро, які вони

зараз дарують своїм половинкам ніколи не вичерпалися, а кохана людина,

що є поруч, стала супутником щасливого життя.    

Напередодні Дня святого Валентина, покровителя  всіх закоханих , я задумалася над тим, що в нашому селі також проживає багато Валентин. Які вони Валентини

нашого села, жінки,  ім’я яких  співзвучне з іменем того святого , що став захисником та покровителем всіх закоханих?   Всім відомо, що кожне ім’я накладає своєму

власнику  певні риси характеру. От характер Валентини,  з відомостей словника імен, має бути сильним, а сама вона «здорова»- саме так воно перекладається  з латин-

ської  мови.   З раннього дитинства в Валентині помітна доброта.  За свою безкорисливість вона не чекає подяки, і робить це не з розрахунку, а тому, що не може зали-

шатися байдужою до чужого лиха. Любить приймати гостей, і сама легка на підйом. Володіє здібностями в різних сферах професійної діяльності. Але найбільше її при-

ваблює медицина, педагогіка, дошкільне виховання дітей. Чи так це, подивимося на прикладах. 

Валентину Степанівну Фольчик  знають в нашо-
му селі , як людину , що завжди допоможе, бо її
робота - допомагати людям. Працює вона вже 15
років жіночим лікарем, з яких 12 років вона  допо-
магає побачити світ, сонечко, першу посмішку
мами,  маленьким людям  у Боярському родиль-
ному залі. Щоденно вона є свідком неабиякого
дива – появи нової людини.  

Життєвий принцип  Валентини Степанівни – іти
в життя з добром незалежно від того, чи повер-
неться воно назад чи ні. Та, оглядаючись на про-
житі роки, вона точно знає, що воно повертаєть-
ся.  Саме тому у невеличкій квартирі Валентини
завжди багато друзів, які допомагають та виру-
чають,  а на свято приходять вітати, навіть не
попереджуючи.

Ім’я «Валентина» подарувала їй мама, а разом
з ним, як вважає Валентина Степанівна, дала
неабияку силу.  Саме ця сила допомогла їй прой-
ти всі пробування на життєвому шляху.   Навіть

тоді, коли здавалося , що виходу немає, він знаходився завдяки незламності характеру
та волі.  За випробування, на долю не сердиться. Бо знає: лише пройшовши через труд-
нощі розумієш справжню ціну радості, повазі  та любові.   

Багато знайомих Валентини Краснянської

говорять про неї, як про добру, чуйну  людину,

яка ніколи не відмовить в допомозі.  Назвали її на

честь Валентини  Терешкової, яка покорила кос-

мічні простори, якраз в той рік коли з’явилася на

світ маленька Валя.  З дитинства вона проникла-

ся любов’ю до вишиванки, якою була оздоблена

їх  оселя , а згодом бабуся навчила її майстерно

володіти  голкою. Саме це стало вирішальним у

виборі її професії – вона стала майстром пошиву

одягу.

Сила ж її імені згодилася  коли країну накрила

розруха після перебудови.  Залишившись без

роботи, Валентина не зломилася, а взяла відпо-

відальність за життя в свої руки. На сьогодні вона

є власницею затишного ательє з пошиву та

ремонту одягу, що знаходиться по вулиці Зої

Космодем’янської та невеличкого квіткового бізнесу. Ви ніде не знайдете реклами її діяль-

ності. Майстерність та любов, яку вона вкладає в свою працю – це найкраща реклама, що,

мов вітром, розноситься навіть за межі нашого села.  

Стîðіíку піäгîтуâала Ольга ЗАЇКА

14 лютого святкують не
лише  закохані парочки.  Цей
день є хорошим приводом
висловити приємні  слова
товаришу,  подрузі, рідним
людям. Тому в багатьох шко-
лах влаштовують святкові
заходи, присвячені цьому
дню. Не упустила таку можли-
вість і наша Петропавлівсь-
ко–Борщагівська школа,  в
кожному куточку якоїцього
дня панував святковий
настрій. 

З самого ранку тут відкрила
свою роботу  «пошта кохан-
ня», організована учнівським
парламентом країни «Зорец-
віт». 

Летіли у яскраві поштові
скриньки листівки – сердечка
з найкращими побажаннями,
зізнаннями у коханні чи про-

сто жартами від школярів різних класів, які
потім поштові працівники несли адреса-
там. І ніщо не зрівняється з тими емоціями
очікування своєї валентинки та ще більших
емоцій від її отримання.

А найбільше  червоних сердечок понес-

ли додому учні 1 та 6 класів. Саме вони в
цьому році стали рекордсменами по отри-
манню листівок кохання.

Яке ж свято без музики та танців?  І цей
момент був продуманий організаторами
заходу. У фойє школи, щоперерви, лунала
музика, запрошуючи учнів на святкову
дискотеку. 

На протязі дня святкування проходили і в
окремих класних колективах. Мені вдалося
заглянути на таке святкування до учнів 3-б
класу, керівником яких є Лариса Миколаїв-
на Тосіч. Лариса Миколаївна пригадала зі
своїми учнями давню  традиції цього свята:
обрання Валентина і Валентини.

Виявили бажання позмагатися за це
звання сім  пар, які пройшли багато випро-
бувань. Переможці обиралися шляхом
голосування батьків та вболівальників.
Тож, пройшовши «доріжку компліментів»,
навчившись дарувати зізнання значенням

квітів, пригостивши дівчинку цукеркою в
екстремальних умовах, заспівавши сере-
наду, – переможцями цього конкурсу
стали Сергій  Кривоцюк та Яна Ільницька,
котрі і отримали титул «Валентина і Вален-
тини 3- класу». 

А на четверту годину концертна програ-
ма, підготовлена старшокласниками,
чекала на учнів старшої школи. Концертні
номери та мелодійні пісні, присвячені
святу кохання, у в виконанні юних артистів
стали приємним подарунком для всієї
шкільної громади.

Минув  приємний День всіх закоханих,
залишивши слід у пам’яті школярів у

формі червоної валентинки з приємним
зізнанням в почуттях, яку приніс представ-
ник пошти кохання.  

Ольга ЗАЇКА

ТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ
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З РАКОМ МОЖНА І ПОТРІБНО БОРОТИСЯ  

«Щиðа пîсмішка – запîðука успі-
ху» - цå пåðåâіðåíа істиíа. Та бåз
зäîðîâих  білîсíіæíих зубіâ кðаси-
âа пîсмішка зîâсім íå âäаєтьсÿ.
Самå тîму  íиíі íåабиÿкîю
пîпулÿðíістю кîðистуютьсÿ стî-
матîлîгічíі пðîцåäуðи, пðî щî
сâіäчить  âåлика кількість íîâих
стîматîлîгічíих кліíік, ÿкі пðîпî-
íують кðім лікуâаííÿ щå âåликий
пåðåлік íîâих пîслуг.   

Поцікавитися  новинками сучасної
стоматології  та секретами здорових
зубів я вирішила в Наталії Василівни
Рижової, яка вже близько 5 років пра-
цює у нашій сільській поліклініці. 

– Наталіÿ Василіâíа, щî íîâîгî â
сучасíій стîматîлîгії?

– Стоматологія на місці не стоїть. Із кож-
ним роком вводяться в практику нові мате-
ріали, більш естетичні, зручні та прості  в
роботі. Серед широкого вибору  матеріалів я
обираю насамперед якісні, бо якість в стома-
тології – перш за все.   

– У сучасíих кліíіках äуæå багатî спå-
ціалістіâ.  Як âам âäаєтьсÿ пîєäíуâати â
сâîїй ðîбîті  âсі пîслуги, щî íаäають
ðåстаâðатîðи, пðîтåзисти, гігієíісти.

Звичайно, працюючи в  звичайній полікліні-
ці я поєдную всі ці спеціальності, тому для
того, щоб надати якісні послуги потрібно
бути у курсі всіх новинок та змін.  Задля цього
приходиться у вільний від роботи час, прохо-
дити навчання, курси підвищення кваліфіка-
ції, брати участь у стоматологічних конкур-
сах. Для мене це не лише корисно, але й
цікаво. Особливо приємно, коли отримуєш
відзнаки і перемоги серед стоматологів. 

– Чи зміíилисÿ íапðÿмки стîматîлîгії
за пåðіîä âашîї пðаці â íашій пîлікліíіці?

– Я думаю, так! Зараз більший розвиток
має профілактична стоматологія, ніж ліку-
вальна. До цього я привчаю своїх пацієнтів.
Правило здорових зубів – регулярне відвіду-
вання стоматології. Раз на пів року ти мусиш
відвідати стоматолога. Тому що лікування на
ранніх стадіях  захворювання більш резуль-
тативне. 

– На âашу äумку, з чîгî ðîзпîчиíаєтьсÿ
пðîфілактика?   

– Профілактика розпочинається ще тоді,
коли дитина знаходиться в утробі матері.
Мама повинна дивитися за свою порожнин-
ною рота і якщо треба, закрити всі каріозні
процеси, тому що  хронічні патологічні про-
цеси діють на зачаток дитини, в якої іде
закладка зубів. Важливо, щоб майбутня
мама не хворіла на гострі запальні процеси,
які лікуються антибіотиками, тому що закла-
даються  молочні зуби дитини відразу ураже-
ними. У всі періоди історії людства  здоров’я
зубів і ясен  пов’язується з гігієною ротової
порожнини. Тому відразу після прорізання

першого зубчика маляти мама має чистити
його круговими рухами, спеціальною щіточ-
кою, яка надівається мамі на палець. Далі ми
повинні навчити діток самостійно чистити
зубки гелеподібною пастою 2 рази на день.
Ми повинні прищепити дитині необхідність
гігієни ротової порожнини – саме це є запо-
рукою здоров’я зубів.        

– На сьîгîäíі стîматîлîгічíі кліíіки
пðîпîíують äуæå багатî íîâих пðîцå-
äуð – таких, ÿк âіäбілюâаííÿ, зíÿттÿ зуб-
íîгî камåíю та іíші. Чи є такі пðîцåäуðи
у íашій стîматîлîгії і чи пîтðібíі âîíи
âзагалі?

– Зняття зубного каменю дуже потрібна
процедура і ми також надаємо таку послугу.
Процес чищення зубів повинен тривати на
протязі трьох хвилин два рази на день. Але
десь щось не дочищаємо і згодом там утво-
рюються нашарування зубного каменю.
Величина цих нашарувань залежить ще й від
генетичних особливосей людини, харчуван-
ня, якості питної води. Тому кожні півроку
необхідно приходити до стоматолога та
робити цю процедуру.  Ця  процедура оздо-
ровче діє  на  ясна, оздоровлює пародонти
зубів, здійснюює профілактику каменю та
утворення карієсу. Тому це не лише естетич-
на процедура, а й оздоровлююча.     

– Кîðистуєтьсÿ пîпитîм у íас і пðîцå-
äуðа îсâітлюâаííÿ зубіâ. цÿ пðîцåäуðа
îкðім пðÿмîгî сâîгî пðизíачåííÿ є такîæ
пðîфілактикîю каðієсу.

– Це зовсім нова процедура, що також
належить до естетичної стоматології та кори-
стується в нас попитом – це прикраса зубів
коштовними камінчиками. Тому, дуже при-
ємно, що люди приходять не лише лікувати-
ся, а наша спеціальність набуває ювелірного
окрасу.

– Наталіÿ Василіâíа, äÿкую âам за кîí-
сультацію та âітаю âас âіä мåíі æитåліâ
íашîгî сåла з пðîфåсійíим сâÿтîм -
Дíåм  стîматîлîга. 

Бåсіäу âåла Ольга ЗАЇКА

Здоров’яЗдоров’я

КОНСУЛЬТАЦІЯ СТОМАТОЛОГА ПОВЕРНЕМОСЯ ЛИЦЕМ ДО ПРИРОДИ

Згіäíî статистиці ðак - îсíîâíа пðичиíа бага-
тьîх смåðтåй. Кîæåí ðік ðакîâі íîâîутâîðåííÿ
зÿâлÿютьсÿ у майæå піâмільйîíа æитåліâ íашîї
плаíåти. Ви тільки уÿâіть - кîæíîгî ðîку близькî
500 000 чîлîâік äізíаютьсÿ пðî тå, щî сåðйîзíî
хâîðі. Мîæлиâî íаâіть íåâилікîâíî. 

Заспокоює лише одне - з кожним роком методи ліку-
вання онкозахворювань вдосконалюються. З’являють-
ся нові вакцини, нове обладнання, лікарі постійно
вдосконалюють свою роботу та розуміння цієї пробле-
ми. І хоча рак навіть на першій його стадії не завжди
можна вилікувати - у більшості випадків при вчасному
виявленні ракової пухлини - хворобу можна перемоти.
Саме тому лікарі радять не ігнорувати обстежень та
займатися профілактикою. Адже хоча причини появи
раку до кінця так і не відомі - у більшості випадків це все
ж таки нездоровий спосіб життя, шкідливі звички та
інші проблеми, що люди самі собі створюють. 

Тож теоретично, якщо бути більш-меньш обережним
зі своїм здоров’ям, займатися спортом та взагалі
вести здоровий спосіб життя - то ймовірність появи
цього жахливого захворювання падає в рази. Також
зараз є відносно новий вид аналізу, який показує орга-
ни, які більш схильні до новоутворень, що дає змогу
постійно за ними стежити, аби це відвернути. 

Кожного року день боротьби з раковими захворю-
ваннями має окрему тему. Тема 2013 року "Рак - чи

знаєте ви" повязана з руйнуванням міфів та хибних
суджень стосовно цього захворювання. 

До цих міфів можна віднести:
1.Рак - суто проблема медична;
2.Рак - хвороба багатих, літніх людей та розвинених

країн;
3.Рак - смертельний вирок;
4.Рак - фатум;
Відповіддю на ці хибні судження є:
1.Ракові захворювання - проблема не лише медична.

Вона має масштабні соціальні та економічні наслідки;
2.Рак вражає людей будь-яких вікових категорій та

соціальних груп;
3.Безліч ракових захворювань, які раніше стовідсот-

ково призводили до смерті - зараз можна вилікувати;
4.При дотриманні здорового способу життя та про-

філактики, майже третині з найбільш поширеніх видів
ракових захворювань можливо запобігти.

Тож, як бачите, не зважаючи на всю серйозніть
захворювання навіть рак – не вирок. Стосовно профі-
лактики – лікарі радять відмовитись від кількох звичок,
які притаманні чи не більшій половині населення пла-
нети. А саме:

– киäайтå куðити. Адже відомо, що якщо кинути
палити - ймовірність виникнення ракових пухлин в
легенях знизиться на 90 відсотків. Окрім того, значно
збільшаться шанси на життя без раку губи, язика,

печінки та ще більш ніж десятка інших органів.
Віäмîâа âіä алкîгîлю. Навіть звичайне зниження

міцності алкоголю, що вживається - знижує ймовір-
ність враження раковими захворюваннями печінки,
стравоходу, ротової порожнини, горла та інших відділів
харчового тракту як мінімум наполовину. 

Відмова від зловживання солодким та копченим.
Адже як відомо, заміна ковбас, сосисок, бекону та
інших продуктів на звичайне знежирене м’ясо знижує
ймовірність раку кишечника на 20 відсотків. Відмова
від солодкої газованої води, що містить рафінований
цукор - знижує ризик появи раку підшлункової на 87
відсотків. 

Підтримуйте нормальну вагу. Зайві кілограми в 15-20
відсотках випадків призводять до появи новоутворень. 

Вживайте овочі та фрукти. Адже вони містять нату-
ральний захист від раку. До того ж любителі овочів та
фруктів вживають значно менше жирів і, як правило,
зберігають нормальну вагу. 

Займайтесь спортом. Адже всі знають, що помірні

фізичні навантаження дуже корисні для здоров’я.

Не зловживайте засмагою. Адже ймовірність появи

меланоми у світлошкірих людей в 20 разів більша, ніж

у тих, кого захищає темний пігмент. 

Ігîð Чåðíиш

Чому люди так багато хворіють? Як
часто ми задаємо собі це запитання,
хоча знаємо на нього відповідь. Мало-
природне харчування, забруднене
навколишнє середовище, постійні стре-
си, зловживання хімічними ліками – все
це руйнує наш організм та здоров’я. Ми
входимо в десятку країн, які очолюють
світові рейтинги по рівню смертності від
онкологічних хвороб, туберкульозу,
інсультів. Щодня у нас зростає мережа
аптек та асортимент в них, та це не змі-
нює сумну статистику. Чи є надія змінити
цю ситуацію? 

Шукаючи відповіді на це запитання, я
зустрілася з Володимиром Сергійови-
чем Пилипчуком, що займає посаду
генерального директора НПО «Екомед»
(екологія та медицина), а також є меш-
канцем нашого села. Вже на протязі
двадцяти років Володимир Сергійович
займається розробкою та впроваджен-
ням фітопрепаратів, які працюють прин-

ципово по іншому, ніж ті ліки, від яких
ломляться аптечні прилавки. Його тво-
ріння відомі не лише в Україні, а й далеко
за її межами. А в препарати, виготовлені
по розробці Володимира Сергійовича,
закладені найсучасніші наукові досяг-
нення, сила та енергія природи, що зці-
лила від важких недугів вже сотні тисяч
людей в усьому світі. Навіть назви їх
«Джерело», «Світанок», несуть в собі
інформацію невід’ємності від природи. 

– Вîлîäимиð Сåðгійîâич,чîму íа
сьîгîäíі такий âåликий ðіâåíь захâî-
ðюâаíь â íашій кðаїíі?

– Сьогодні організми людей все біль-
ше стають слабкими. Причиною цього є
наше харчування, екологічна ситуація та
забуття про цілющі властивості природи.
Людство само себе поставило на коліна
своєю недосконалою діяльністю, а ще
більш сумно від того,що ніхто на це не

реагує. А якщо не змінити звичайного
підходу до лікування, то хвороби повні-
стю вийдуть з під контролю. Ми принци-
пово не правильно боремося з недугом.
Лікуючись, ми застосовуємо засоби пря-
мої дії,, порушуючи закони природи.
Захворівши - поспішаємо лікуватися
фармацевтичними препаратами замість
того, щоб підвищувати свій імунітет та
зміцнити організм. Всім відомо, що ліку-
вання хімічними препаратами, в даному
випадку антибіотиками, має низку побіч-
них ефектів: знищується корисна мікро-
флора, виникають дисбактеріоз, авітамі-
ноз, алергічні реакції, збільшується
навантаження на печінку. Та сама основ-
на проблема такого лікування - це те, що
якщо подовжувати лікуватися таким
шляхом ми зовсім скоро можемо прийти
до того, що з вірусами вже не побореть-
ся ні один антибіотик. Тому що віруси та
бактерії, які є джерелом наших хвороб,
дуже швидко адаптуються до антибіоти-

ків. А на розробку нових
потрібно затратити дуже
багато коштів, а основне –
часу. І цей час набагато
більший, ніж час адаптації
вірусів до антибіотиків.
Тому, потрібно зосереди-
тися на підвищенні імуні-
тету, який здатний сам
побороти віруси, а не зни-
щувати його ще й фарма-
цевтичними засобами.

Яким чином можна під-
вищити імунну систему?
Що потрібно змінити в
звичному житті пересічно-
му мешканцю нашого
села , щоб перестати хво-
ріти? 

Звичайно, потрібно вживати лише
природню, натуральну їжу, якої нажаль
майже немає в супермаркетах. Потрібно
багато рухатися, перебувати на свіжому
повітрі, не забувати про цілющі сили
рослин, які є основою наших препаратів.
Одна із головних помилок людства, яку
ми вперто не помічаємо – постійне
забруднення навколишнього середови-
ща. Потрібно кожному з нас внести свій
внесок у вирішення глобальних проблем
таких як забруднення ґрунту, води, атмо-
сфери та нещадну вирубку лісу. Тому що
таким чином ми самі знищуємо себе і
майбутнє наших дітей. Повернімося
лицем до природи - у ній є сила, здо-
ров’я, енергія та вихід із складної ситуа-
ції неправильного лікування хвороб, що
косять наше населення.

Бåсіäу âåла Ольга Заїка
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Çèìà âíîñèòü ñâî¿ êîðåêòè-
âè â ðîçì³ðåíå  æèòòÿ íàøèõ
îäíîñåëüö³â  Á³ë³ ñí³æèíêè,
íåñì³ëèâî ñïóñòèâøèñü äî
äîëó, ùå íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ
ïîêðèëè Ïåòðîïàâë³âñüêó

çåìëþ òîâñòèì  á³ëèì ïîêðè-
âàëîì, ÿêå òðèìàºòüñÿ äîñ³.
Çèìà ãîñïîäàðþº íà ñëàâó, òî
ñí³æêó ï³äñèïëå, òî ñêóº ëüî-
äîì äîðîãè, óòâîðþþ÷è
äîâæåëåöüê³ çàòîðè  àâò³âîê.
Òèì ñàìèì íà÷å õî÷å çóïèíè-
òè íàñ, âèðâàòè ³ç ïîëîíó
áóäåííîñò³, âåëèêî¿ çàéíÿòîñò³
òà íàãàäàòè ïðî òå, ùî íàâêî-
ëî ïàíóº çèìîâà êàçêà ³, ìîæ-
ëèâî, âàðòî ïîäàðóâàòè ñîá³
ðîçâàãè çèìîâîãî â³äïî÷èíêó.

Âàðòî ñêàçàòè, ùî çèì³-áåø-
êåòíèö³  öå âñå òàêè âäàºòüñÿ,
îñîáëèâî êîëè öå ñòîñóºòüñÿ
ä³òâîðè. Ñàìå öÿ ïîðà ðîêó
ëþáèìà ä³òüìè  íàéá³ëüøå
ï³ñëÿ ë³òà. ² öå íå äèâíî.
Çèìîâà ïðèðîäà íàãàäóº
êàçêó, ïåðåòâîðþþ÷è çâè÷àé-
í³ ëàíäøàôòè  íà  âèøóêàí³
çèìîâ³ îáðàçè.  Îñîáëèâà öÿ
êàçêà â ë³ñ³, äå ùîâèõ³äíèõ
êàòàþòüñÿ ëþáèòåë³ ëèæíèõ
ãîíîê. À ïî áóäíÿõ âîíè
âèìàëüîâóþòü   â³çåðóíêè
ëèæíåþ íà øê³ëüíîìó ïîä-
â³ð’¿. 
Òàì òàêîæ ðåãóëÿðíî ïðî-

õîäÿòü â³éñüêîâ³ áàòàë³¿

ëþáèòåë³â ñí³æîê òà òà¿íñòâî
ñòâîðåííÿ ñí³ãîâèêà, äëÿ
ÿêîãî  øêîëÿð³ íå æàë³þòü í³
òåïëî¿ øàïêè, àí³ ãàðíî¿
ìîðêâèíè.  Ç íåòåðï³ííÿì
÷åêàëè çèìó, ëþáèòåë³  ïîêà-
òàòèñÿ ç ã³ðêè íà ñàíêàõ.
Çàõîïëþþ÷å â³ä÷óòòÿ ïîëüî-
òó, ëþäèíè â äàíèé ìîìåíò,
ñêëàäíî ïîâòîðèòè çà äîïîìî-
ãîþ ÿêîãîñü ³íøîãî ñïîñîáó.
Õîëîäíå ïîâ³òðÿ ðóì'ÿíèòü
ùîêè ³ áàäüîðèòü, àëå ïîñò³é-
íèé ðóõ íå äàº â³ä÷óòè õîëîä.
Íèí³ æ ñ³ëüñüê³ ã³ðêè äî
áëèñêó âèñêîâçàí³ ä³òëàõàìè.
Áàãàòîëþäíî ³ íà íàøîìó
îçåð³, îñîáëèâî ó âèõ³äíèé
äåíü. Òóò òðåíóþòüñÿ õîêå¿-
ñòè, äàðóþ÷è  çàõîïëþþ÷ó
ãðó ãëÿäà÷àì òà íàñîëîä-

æóþòüñÿ çèìîâîþ ðèáàëêîþ
ðèáîëîâè. Ñàìå äëÿ  òàêèõ
ðîìàíòèê³â çèìà – öå ñïðàâ -
æíº ñâÿòî òà ðîçäîëëÿ.  

Òîæ, äîñèòü îáðàæàòèñÿ íà
çèìó, à ãàéäà íàñîëîäæóâàòè-
ñÿ çèìîâèìè ðîçâàãàìè, ÿê³
íå ëèøå äàðóþòü íàñîëîäó, à
é ïðåêðàñíèé çàðÿä áàäüîðî-
ñò³ òà åíåðã³¿ íà ê³ëüêà ì³ñÿ-
ö³â âïåðåä. Îäÿãàéòåñÿ íå
äóæå òåïëî, çíàéä³òü ñîá³
çàíÿòòÿ äî äóø³ ³ ïîâåðòàéòå-
ñÿ â äèòèíñòâî.    

ЗИМОВІ БУДНІ ПЕТРОПАВЛІВЦІВ

Ольга ЗАЇКА
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ВітанняВітання

СпортСпорт

15 лютого - Стрітення Господнє, громниці, зимо-
бор. Зустрічається зима й весна. В церквах роби-
ли відправи, святили воду й свічки.
Цей день вважався прогности-
ком. (Слідкували за погодою
через кожну годину. Якщо на
Стрітення півень нап'ється води,
то на Юрія (6травня) віл напа-
сеться трави. Якщо на Стрітен-
ня півень нап'ється води, то хлі-
бороб набереться біди. Як на
Стрітення капає із стріхи - не
найдеться з літа потіхи. Як капає
із стріх, так капатиме із вуликів.
На Стрітення обертається птиця
до гнізда, а хлібороб до плуга. 

20 лютого - Парфенія. На цей
день припадали "зимові діди".
Відзначали у п'ятницю, яку
називали "поминальною",
"дідовою". Це дохристиянські
давні й високогуманні обряди поклоніння пращу-
рів. У ці дні не брали шлюбів і не організовували
будь-яких розваг. 

23 лютого - Прохора і Харлампія. Свято робочої

худоби. Святять воду і кроплять нею тварин.
24 лютого - Власа. Прийшов Влас - із печі злазь.

Якщо цього дня відлига, то морозів
більше не буде. Як стверджує
Л.І.Горбань в книзі "Народний
календар погоди", що лютневи-
ми прикметами цікавились
тому, що вони вказували, який
буде травень. А з травнем у хлі-
бороба всі надії на майбутній
урожай. Морозні сухі періоди в
лютому, вказували на жарку і
суху погоду травня. 24 лютого
можна спрогнозувати, яке буде
літо - сухе чи мокре. Якщо в цей
день буде іній, сніг, дощ, то 24
травня на Мокія Мокрого буде
теж дощ, а якщо Мокій Мокрий -
то і літо дощове. 

27 лютого - Меланія. Погожий
день - літо гарне.

29 лютого - Касяна. Він випадає один раз на
чотири роки, тобто на високосний рік, вважається
нещасливим днем.

ІНІЙ НА ДЕРЕВАХ - НА МОРОЗ,ІНІЙ НА ДЕРЕВАХ - НА МОРОЗ,
ТУМАН - ДО ВІДЛИГИ ТУМАН - ДО ВІДЛИГИ 

Завершилися  перші  спортивні змаган-
ня, організовані сільською радою Петро-
павлівської Борщагівки у першості села з
шахів . Вони проведені з ініціативи сіль-
ського голови Олексія  Кодебського.

– Я дуже радий, – відкриваючи турнір з
шахів, відзначив Олексій Іванович. – Приємно,
що в  нашій громаді є активні люди, які зібра-
лися виявити найсильнішого і своїм прикла-
дом  показали, що  здоровий спосіб життя ми
утверджуємо завдяки спорту. Наша сільська
рада  та громада  завжди йде в піонерах як
соціального  розвитку, так і спорту. Ми і надалі
будемо  проводити різноманітні спортивні
змагання ...  

Боротьба серед інтелектуалів була напруже-
ною. І не випадково, тому що того дня в актовій
залі сільради зібралися мешканці нашого села
зі стратегічним та тактичним мисленням. І свої

задуми їм вдалося реалізувати
повною мірою. В результаті перше
місце здобув редактор газети “Три-
буна” Михайло Грищенко, друге
завоював Микола Ходаковський, а
третя сходинка – в Андрія Кодеб-
ського.

Переможці нагороджені меда   -
лями, грамотами й цінними пода-
рунками. Їх вручив кращим шахіс-
там села відповідальний за спор-
тивно-масову роботу сільської
ради Олександр Нігруца.

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

ОголошенняОголошення

Сонце сходить з-за хмари - на снігопад, а коли
довкіл нього кільце - на вітер. 

Вранці сорока стрибає з гілки на гілку - на відлигу.
Рано-вранці побачиш самотнього крука високо в

небі - чекай лютого морозу.
Великі бурулі на піддашках - буде добрий урожай

кукурудзи.
Віконниці риплять - на мороз.
Якщо розсіл у діжці із квашеною капустою зменшу-

ється - на мороз, прибавляється - до відлиги.
Лягає на сніг пес - невдовзі потеплішає, а коли

валяється - завтра буде завірюха.
Дим із комина з підвітряного боку закручується

мало не під гострим кутом до землі - чекай снігопаду.
Зимовий туман стелеться по землі -на відлигу.
Глибокий сніг узимку - на дощове літо.
В лютому дерева вкриваються пухнастим інеєм -

на щедру медову взятку.
Півень хвоста волочить - буде снігопад.
Якщо сніг гне гілля, врожай буде рясний.
Сніг йде, мов крупа, - чекай на тиждень морозу.
Сильний сніг уночі та на світанку при слабкому вітрі

віщує сонячну денну погоду.

Іðиíу Вîлîäимиðіâíу
Кîâалåíкî

âітають ðіäíі, äðузі, кîлåги.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!
З пîâагîю âикîíкîм  сільськîї ðаäи

ШАХІСТИ ВИЗНАЧИЛИШАХІСТИ ВИЗНАЧИЛИ
ЧЕМÏІОНАЧЕМÏІОНА

КРАЩА ТЕНІСИСТКА СЕЛА КРАЩА ТЕНІСИСТКА СЕЛА ––
ÏРАцІВНИК ШКОЛИÏРАцІВНИК ШКОЛИ

Народний календарНародний календар

ÏРИКМЕТИ ВІД НАРОДУÏРИКМЕТИ ВІД НАРОДУ

Продається двокімнатна квартира  на другому поверсі 5-поверхового
будинку в м. Яготин Київської області. Загальна площа 41,5 кв. м., індиві-
дуальне  опалення, пластикові вікна, лічильники на воду та газ, с\в роз-
дільний, балкон заскленний, нова сантехніка та батареї. Квартира розта-
шована неподалік від центру міста.

Тåл.:  (044) 332-20-97, 095-932-44-52, 098-465-07-97

Не випадково останнім
масовим змаганням села
Петропавлівська Борща-
гівка було обрано настіль-
ний теніс, тому що "Теніс –
це шахи в русі".  Стратегія
та тактика матчу продуму-
ється наперед, комбінації
прораховуються на декіль-
ка ходів  вперед.   Потрібно
миттєво аналізувати
ситуацію й  приймати
рішення залежно від
ситуації в грі та поведінки
суперника. 

Разом з тим теніс є най-
улюбленішим видом спор-
ту жителів планети. Підра-
ховано, що 30 мільйонів
жителів планети активно
мучать себе, бігаючи за
чотирисантиметровою
кулькою на радість собі
самому і оточуючим уболі-
вальникам. 

Популярність цього виду спорту підтвердили і жителі нашого села, виявивши
активність та інтерес до даного турніру. Тут чемпіоном стала керівник шкільного
гуртка з настільного тенісу Олена Шандибіна. На другу сходинку п’єдесталу поша-
ни зійшов Олександр Байда, а третім став В’ячеслав Салій. Переможці отримали
медалі, грамоти й цінні подарунки.

Змагання шашкістів, шахістів та прихильників настільного тенісу стануть тради-
ційними.

Іíф.”Тðибуíи“.  

Переможці тенісного турніру:
О.БАЙДА,  О.ШАНДИБІНА,    В.САЛІЙ

Гðають Бîðис Василåâський і 
Микîла Хîäакîâський

Ïåðåмîæці змагаííÿ з шахіâ:
А.КОДЕБСЬКИЙ, М.ГРИЩЕНКО, М.ХОДАКОВСЬКИЙ

Посвящаю это стихотворение Вам, наши дорогие мужчины, —

защитники Отечества. Вы наша крепость и броня: так было, есть и

будет всегда.

Есть день прекрасный в феврале, 
Когда мужчин мы поздравляем,

И этот день, поверьте нам,
Мы никогда не забываем.

Сегодня Вам свою любовь
Улыбкой дарим, сладкими речами:

Мы любим Вас, мы верим в Вас,
И мы гордимся очень Вами!

Мужчины, жизнь без вас — пуста,
Без Вас грустим, без Вас страдаем,

И на свидание спешим скорей:
Увидеть Вас — мы в Вас души не чаем!

Для вас — помада на губах,
Для Вас наряды, красота;
Мы волосы завивкой губим, 

И на высоких каблуках,
Спешим к тому, кого мы любим.

Сегодня мы Вас поздравляем,
От всей души мы Вам желаем: 

Счастливых дней и нежной ласки,
Жену — принцессу милую из сказки, 

Пусть все исполнятся мечты,
Вам дарим нежные цветы!

ДЕНЬ В фЕВРАЛЕДЕНЬ В фЕВРАЛЕ


