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Â³ä óñüîãî ñåðöÿ â³òàþ âàñ ç³ ñâÿòîì âåñíè,
ëþáîâ³, íàä³¿!
Êâ³òàìè é íàéòåïë³øèìè, íàéí³æí³øèìè ñëî-

âàìè ìè îñâ³ä÷óºìîñÿ âàì ó ïî÷óòòÿõ. Äÿêóºìî
âàì çà ðîçóì³ííÿ ³ ï³äòðèìêó, äîáðîòó ³ ñÿéâî
î÷åé, çà íàòõíåííÿ íà âåëèê³ ñïðàâè.
Áàæàþ âàì ðîäèííîãî ùàñòÿ, ì³öíîãî ÷îëîâ³÷î-

ãî ïëå÷à, çä³éñíåííÿ íàéçàïîâ³òí³øèõ ìð³é. Õàé
çàòèøîê ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ íàçàâæäè îñåëÿòüñÿ ó
âàøèõ äîì³âêàõ!

Ç ïîâàãîþ Ç ïîâàãîþ 
Ïåòðîïàâë³âñüêî-Áîðùàã³âñüêèé Ïåòðîïàâë³âñüêî-Áîðùàã³âñüêèé 

ñ ³ëüñüêèé ãîëîâà  Î.  ² .  ÊÎÄÅÁÑÜÊÈÉñ³ëüñüêèé ãîëîâà  Î.  ² .  ÊÎÄÅÁÑÜÊÈÉ

Сердечно вітаю Вас зі
світлим святом краси та
любові - Жіночим  Днем 8-
Березня!

Бажаю Вам міцного здо-
ров’я, родинного затишку,
кохання та гармонії в житті.

Щоб Ваша життєва сте-
жина була встелена квіта-
ми, а доля дарувала Вам багато приємних несподіванок.

Народний депутат України
Кутовий Вячеслав Григорович

2 березня 2013 року з 10.00 до 22.00
години в м. ВишгородІ на набережній
водосховища Київської ГЕС (алея Семена
Поташника) відбулося свято «Масляна»,
що символізує проводи Зими та поча-
ток Весни.

У програмі свята: фестиваль-конкурс
на краще пригощання від громад Київ-
щини; конкурс на приготування най-
смачнішого млинця; катання на санча-
тах та снігові забави; концертна програ-
ма за участю професійних артистів та
мистецьких колективів Київщини;
виставка майстрів народної творчості
та ярмарок сувенірів;  народні забави,
змагання та конкурси серед гостей;
театралізоване дійство «Змагання Зими
і Весни»; обрядове спалення
солом'яного опудала «Марени», вогня-
не шоу, запальні хороводи навколо
вогнища; запуск вогняних ліхтариків-
мрій; фестиваль феєрверків тощо.

,,З самого ранку до Вишгорода поча-
ли прибувати хорові колективи, вокаль-
ні ансамблі, музичні групи, серед яких
виділялися троїсті музики “Золоте
перевесло” з Мощуна та хорові колек-

тиви з районного Будинку культури та Гат-
ного  Києво-Святошинського району, духо-
вий оркестр з Тетіїва та інші. Делегацію
Петропавлівської Борщагівки очолював

заступник сільського голови з виконавчої
роботи Олександр Оболонський.

Близько одинадцятої години ранку до
місця події прибула делегація Київської

облдержадміністрації на чолі з обласним
головою Анатолієм Присяжнюком, котро-
му представниками районної делегації
було вручено коровай.

– Вітаю усіх зі святом, – звернувся до
присутніх голова облдержадміністрації
А.Й.Присяжнюк. – Ми з радістю підт-
римуємо народні традиції, які віками
складалися на Київщині. Адже наш
народ вміє гарно працювати і так само
й святкувати. Бо якщо у коморі є усь-
ого доволі, то й життя є повноцінним, а
добробут – основою для подальшого
зростання. Тож ми в цьому робимо
все, від нас залежне, аби люди жили
повноцінним життям... 

В цей час учасники заходу розпоча-
ли святкове дійство: гостей  вгощали
запашними млинцями, шашликами,
пирожками, аматори сцени виконува-
ли обрядові народні пісні, гумористич-
ні сценки, танцювальні номери. Всюди
грала музика. І ця феєрія свята трива-
ла до пізнього вечора. Тож свято про-
водів зими і зустрічі весни вдалося на
славу. 

Михайло ГРИЩЕНКО

Учасники свята: заступник голови Києво-Святошинської райдержадміністрації
М.І.Шкаврон (в центрі), заступник Петропавлівсько-Борщагівського сільського

голови О.І.Оболонськй (ліворуч), і Чабанівський селищний голова А.І.Загорулько
Учасники вокального ансамблю “Золоте перевесло” (село Мощун) вручають

пишний коровай голові Київської облдержадміністрації А.Й.Присяжнюку 

Порадували глядачів на святкуванні Масляної троїсті музики з села “Мощун”

зі святом краси та любові!
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Думки вголосДумки вголос З сесії сільської радиЗ сесії сільської ради

У минулому номері нашої газети ми розповідали
про розгляд на сесії питання роботи ТОВ «Транс-
груп», яке забезпечує пасажироперевезення в Пет-
ропавлівській Борщагівці і Чайках. Підприємство
звернулося до сільської ради з заявою про підви-

щення плати за проїзд, мотивуючи це тим, що про-
їзд у маршрутних таксі в м.Києві зріс до 2 грн. 50
коп., а також собівартість перевезення 1 пасажира
становить 3 грн. 30 коп.

Заслухавши представника підприємства, депута-
ти відклали прийняття рішення до вияснення усіх
нюансів справжніх витрат на перевезення пасажи-
рів. Це питання розглядатиметься повторно на дру-
гому пленарному засіданні.

Звичайно, головним питанням 17 сесії стало
виконання Програми економічного, соціального й
культурного розвитку громади в 2012 році.  Як
доповів голова постійної депутатської комісії Олек-
сандр Коваленко, доходи по загальному і спеці-
альному фондах склали в 2012 році майже 29 міль-
йонів 294 тис. грн., а видатки – близько 23 млн.грн.
Таким чином зекономлено понад 6 млн.грн. Вони
будуть витрачені на зведення Будинку творчості
дітей, зведення якого завершується, дитячого
садка на 150 місць, ремонту доріг тощо. Даний звіт
депутати затвердили.

Не менш важливим питанням порядку денного
було обговорення та затвердження Програми еко-
номічного, соціального та культурного розвитку
Петропавлівсько-Борщагівськлї сільської ради на
2013 рік. Якими ж цілями та пріоритетами вона вио-
кремлюється в нинішньому році?   

Закінчення на 3 стор.

НАЙлІПШИЙ ВАРІАНТ РІШЕНЬ –
ОПТИМАлЬНИЙ

ПРАВОПОРЯДОК – ЦЕ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЗАКОННІСТЬ ДІЙ

ПРИЙОМ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА
В.Г.КУТОВОГО

Одним з найважливіших чинників
функціонування громади є створення
належного правопорядку в тому чи іншому
населеному пункті. Про те, що цій роботі
надається велика увага в селах
Петропавлівська Борщагівка і Чайки, свідчить
такий факт: три роки поспіль наш населений
пункт визнано кращим. А досягнено цього
результату завдяки відповідальності і
постійному контролю з боку сільської ради, її
виконкому на чолі з головою Олексієм
Кодебським.

Підтвердились зазначені підходи й на останньому
засіданні виконкому, яке відбулось 28 лютого. На
ньому питання про виконання заходів по боротьбі зі
злочинністю на території населених пунктів, що
входять до складу сільської ради, було поставлено
першим. Крім нього члени виконкому розглянули
питання забезпечення проведення мобілізації
людей і транспортних ресурсів у надзвичайних –
форс-мажорних ситуаціях, про надання дозволів на

погодження місця розташування об’єктів
підприємницької діяльності, розгляд питань
будівництва на території сіл тощо.

Під час обговорення першого питання порядку
денного виявилося, що не всі запрошені дільничні
інспектори з’явились на засідання, а єдиний їх
представник не спромігся а ні проаналізувати стан
справ щодо злочинності, а ні дати чіткі відповіді на
задані членами виконкому запитання. Це викликало
відповідну реакцію присутніх – обурення й негативні
оцінки. Тому й було вирішено повернутися до цього
питання повторно. Але вже з присутністю
керівництва районного відділу внутрішніх справ. І це
ще раз засвідчило, що правопорядок й справді
перебуває під пильним контролем громади й
альтернативи таким підходам не буде.

Учасники засідання всесторонньо обговорили усі
питання порядку денного, прийняли відповідні
рішення.

Інф «Трибуни». 

З засідання виконкомуЗ засідання виконкому

До відома читачівДо відома читачів

юрченко Ванда, жителька
Петропавлівської Борщагівки

– Після тривалої й суворої зими
очікуємо чогось несподіваного,
радісного й щиро душевного. На
перше свято весни всі ми, жінки,
сподіваємося на те, що воно при-
несе нам радісні емоції, приємний
настрій .  

Думаю що син, внуки та зять
зроблять для мене якийсь несподі-
ваний сюрприз...

8-березня – свято  весни, краси та жіночності.  Тануть сніги,
пробуджується  природа, а представниці прекрасної статі
стають ще прекраснішими в очікуванні свого жіночого свята.
Чого ж чекають вони на свято в знак вдячності за свою любов,
тепло, ніжність та турботу ми розпитали в мешканців Петропав-
лівки й Чайок.

Гаркавенко леся, житель-
ка села Петропавлівська Бор-
щагівка:

– На свято, звичайно, очікую кві-
тів та свої улюблені цукерки
“рафаело”. Також хочеться й уваги.
Я думаю, що запашна кава в ліжко
стане приємним початком святко-
вого дня. А далі – все залежить від
фантазії чоловіка. Сподіваюсь, що
день буде по-справжньому святко-
вим і приємним. 

Колос Наталія, жителька
Петропавлівської Борщагівки:

– Мені хочеться прокинутися в
святковий день, а на мене вже чекає
сюрприз, приготовлений чоловіком.
Найкращим для мене було б  запро-
шення на прогулянку. Бажано десь
до річки чи озера. Щоб дзюркотіла
вода , а ми на гойдалці    пили каву,
розмовляли, насолоджуватися
краєвидом та спілкуванням один з
одним. І такий початок свята був для
мене найкращим...  

Оксана Кармаліта, жи -
тель ка села Чайки:

– Свято 8 Березня для мене асо-
ціюється з весняними квітами.
Тому, хочеться отримати величез-
ний букет, скажімо, тюльпанів.
Приємним додатком до них буде
невеличкий подарунок. Наприк-
лад, мобільний телефон   Iphon 5,
або ще щось сучасне, приємне.

Головне ж, щоб був свіжий весня-
ний настрій – радісний і щасливий.

Оксана Настевич,
жителька села Чайки:

– Я хотіла  б мати романтичну
вечерю на березі океану.
Уявляєте, як би це було б чудо-
во?! Свіжий океанський бриз,
теплі хвилі, безмежжя лазуро-
вого неба...

А чому б і ні? Адже найперше
свято весни й повинне мати
щось неабияке й надзвичайно
несподіване. В усякому разі це
надає нам, жінкам, справжнє
відчуття весни й радості.

Шуваринська лідія,
жите лька Петропавлівської
Борщагівки:

– Весна завжди приносить
свіжі почуття. Так влаштоване
життя: на зміну холоду приходить
тепло. А тому й серце по-іншому
б’ється. Тому від свята чекаю
чогось інтимного й душевного... 

Я дуже люблю ромашки…
Вони для мене як багато сонечок
в одних руках. Тож на свято була б
дуже рада їх отримати.Тоді й від-
чула б весну усією душею. 

В селі Петропавлівська Борщагівка, в приміщенні сільської ради
кожну другу п’ятницю місяця з 13.00-17.00 проводить прийом

громадян народний депутат  України В.Г.Кутовий.

ЧОГО МИ ЧЕКАєМО
ВІд ЧОлОВІКІВ

Виступає депутат Василь Хижняк
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З сесії сільської радиЗ сесії сільської ради

Цілі та пріоритети економічного, соціального та культурного розвитку
Петропавлівсько�Борщагівської сільської ради в 2013 році

Програма соціально-економічного роз-
витку сіл Петропавлівська Борщагівка та
Чайки на 2013 р.  розроблена відповідно
до вимог законів України "Про державне
прогнозування та розроблення програм
економічного і соціального   розвитку
України",   "Про   місцеве   самоврядуван-
ня   в   Україні", Державної стратегії регіо-
нального розвитку на період 2013 року.

Основне завдання Програми полягає у
вирішенні соціальних потреб та підви-
щення рівня життя населення Петропав-
лівсько-Борщагівської сільської ради за
рахунок нарощування економічного
потенціалу шляхом суттєвого зростання
обсягів залучення інвестицій в економіку
населених пунктів, розвитку промислово-
го і сільськогосподарського виробництва,
сприянню покращення фінансового стану
підприємств розвитку малого і середньо-
го бізнесу.

У Програмі визначено цілі та завдання
соціально-економічної та культурної полі-
тики сільської ради на 2013 р.; спрямова-
ної на розвиток населених пунктів - робо-
ти з благоустрою, виконання будівельних
та ремонтних робіт на об'єктах комуналь-
ної та інших форм власності, поповнення
дохідної частини бюджету, з метою фор-
мування якісного та безпечного середо-
вища життєдіяльності населення сіл Пет-
ропавлівська-Борщагівка і Чайки.

Стратегічною метою сільської ради

є виконання наступних робіт:

– закінчення   будівництва   та   здача   в
експлуатацію   будинку   дитячої творчості
по вулиці Кооперативна,1 в с.Петропав-
лівська-Борщагівка;

– проведення робіт з будівництва
дитячого дошкільного закладу на 150
місць по вулиці Паркова, 34-А в селі Пет-
ропавлівська Борщагівка;

– проведення робіт з благоустрою та
озеленення центральної вулиці села –
вулиці Леніна;

– розвиток комунального господарст-
ва;

– розвиток інженерних мереж (водопо-
стачання, каналізування, газифікації,
електропостачання, освітлення вулиць);

– будівництво доріг з твердим покрит-
тям;

– проведення інвентаризації та переда-
ча до комунальної власності доріг, інже-
нерних мереж розташованих на території
ради; 

– розвиток та підтримка спортивно-
масової роботи; 

– благоустрій дитячих майданчиків; 
– благоустрій сільських кладовищ. 
Заходи Програми фінансуються за

рахунок коштів бюджету Петропавлівсь-
ко-Борщагівської   сільської   ради,   суб-
венцій   з   державного   бюджету,   коштів
підприємств та інвесторів.

II. Соціальна сфера 
2.1.демографічна ситуація

На 1 січня 2013 року за станом обліку
чисельність наявного населення станови-
ла 12100 осіб – спостерігається значний
приріст зареєстрованого населення.
Наявних господарств - 6483: в них заре-
єстровано населення - 8599 осіб (приват-
них господарств - 2481, населення 4798
осіб, квартир - 2346, населення - 3701),
тимчасово проживає на території сіль-
ської ради - в 820 господарствах - 3599
осіб.

Протягом минулого року народжува-
ність становить 106 осіб, смертність - 82.
Реєстрація шлюбів - 22, природний при-
ріст складає 23%.

Багатодітні сім'ї - 41, діти-інваліди - 27,
діти-сироти - 8, діти, позбавлені бать-
ківського піклування - 8, неблагополучні
сім'ї- 5.

Прогнозується збільшення наявного
населення близько 2000 осіб, що пов'яза-
но з розбудовою населених пунктів та
введенням в експлуатацію нових багато-
квартирних будинків.

2.1.1. Основні цілі, завдання 

та заходи на 2013 рік

– закінчення реконструкції та здача в
експлуатацію будинку дитячої творчості
по вулиці Кооперативній, 1 с. П.Борщагів-
ка;

– будівництво дошкільного навчального
закладу на 150 місць в селі П.Борщагівка
по вулиці Парковій, 34а.

– удосконалення системи здоров'я
населення, насамперед підлітків, молоді,
зниження рівня смертності, збільшення
тривалості життя населення; проведення
комплексу виховних, інформаційно-про-
пагандистських заходів щодо запобігання
соціальному сирітству, безпритульності
та бездоглядності дітей, а також інформа-
ційно-виховної компанії щодо створення у
суспільстві позитивного іміджу багатодіт-
них сімей;

– підвищення рівня та якості забезпе-
чення материнства та дитинства;

– соціальна підтримка дітей, позбавле-
них батьківського піклування, запобігання
дитячій бездоглядності;

– всебічне зміцнення правових,
моральних та матеріальних засад сімей-
ного життя;

– запровадження правової, психолого-
педагогічної та організаційно-методичної
системи з метою створення оптимальних
соціально-економічних умов для повно-
цінного виховання дітей у сім'ї;

– створення системи цілеспрямованої
підготовки майбутніх батьків до подруж -
ньо го життя, підвищення рівня психолого-
педагогічної культури громадян;

– проведення профілактичної роботи
серед молоді, сприяння формуванню
здорового способу життя;

– розвиток дошкільного виховання та

освіти.
1.  Зайнятість населення та ринок праці
– надання допомоги по працевлашту-

ванню для соціально-незахищених гро-
мадян;

– створення нових робочих місць;
– залучення незайнятих громадян до

участі в оплачуваних громадських та бла-
гочинних роботах;

– збирання інформації у розрізі підпри-
ємств, розташованих на території ради,
про наявність вільних робочих місць.

2.1.2. Грошові доходи населення та
заробітна плата

– сприяння зростанню продуктивності
праці та заробітної плати по підприєм-
ствах;

– здійснення контролю за своєчасною
та повною виплатою заробітної плати в
бюджетних організаціях та підприємницт-
ва, розташованих на території сільської
ради;

2.1.3. Соціальний захист населення
– надання субсидій населенню на жит-

лово-комунальні послуги;
– збирання інформації та своєчасне

складання списків на отримання твердого
палива;

– надання пільг на послуги зв'язку та на
транспортні;

– допомога соціально-незахищеним

категоріям населення;
– обслуговування одиноких громадян.

III. Гуманітарна сфера
3.1 Охорона здоров'я 

На території сільської ради функціо-
нують такі медичні заклади:

– Петропавлівська Борщагівська амбу-
латорія загальної практики - сімейної
медицини по вулиці Шкільна, 23;

– денний стаціонар Петропавлівсько-
Борщагівської амбулаторії загальної
практики - сімейної медицини по вулиці
Шкільна, 23;

– фельдшерський пункт по вулиці
Коцюбинського села Чайки;

– приватна стоматологічна клініка «Вілі-
да» по вул. Шкільна, 22-Б, стоматологіч-
ний кабінет в селі Чайки;

– спеціалізований автоматизований
медико-діагностичний центр - вулиця
Петропавлівська 14-А;

– лікувально-діагностичний центр кліні-
ки інтегративних мереж професора Філі-
пова по вулиці Коцюбинського, 8 села
Чайки;

– аптечні склади ТОВ «Артур-К» - вули-
ця Антонова, 4, село Чайки;

– виробнича компанія «Диспомед» -
вулиця Оксамитова, 9;

– аптечні  кіоски:  вулиця Шкільна, 23,
Петропавлівська,2, В.Кільцева, 4, Коцю-
бинського, 8.

В 2012 році медамбулаторія та ФАП с.
Ча йки фінансувалися з районного бюдже-
ту, виконкомом сільської ради з місцевого
бюджету виділено кошти в сумі 23 тис.
грн, на погашення заборгованості за теп-
лопостачання та 14,5 тис. грн, на при-
дбання медикаментів, надано благодійну
допомогу в придбанні медичного облад-
нання. 

Основні заходи на 2013 рік:
– підтримка цільової Програми розвит-

ку медицини по забезпеченню надання
якісного медичного обслуговування насе-
лення за рахунок меценатів та шляхом
субвенції з місцевого бюджету через
районний бюджет.

3.2 Освіта
На території сільської  ради  працює

Петропавлівсько-Борщагівська загально-
освітня  школа І-Шступенів в якій навча-
ється  550 учнів, працює 53 вчителя та 20
технічних працівників. Школа фінансу-
ється з районного бюджету. 

В селі Чайки функціонує приватна гім-
назія «Міхаїл», яку відвідує 52 учні. 

В селі Петропавлівська Борщагівка роз-
міщено ДНЗ (ясла-садок) «Малятко» на 75
місць, який відвідує 145 дітей, працюють
27 вихователів та працівників.

В селі Чайки функціонує приватний
дошкільний заклад «Міхаїл», який в даний
час відвідує 49 дітей.

В 2012 році розпочато реконструкцію
будинку дитячої творчості по вулиці Коо-
перативна,  1  (в стадії завершення) та
ведеться будівництво дошкільного закла-
ду на 150 місць в селі Петропавлівська
Борщагівка по вулиці Паркова, 34-А.

Основні заходи на 2013 рік:

забезпечення умов для здобуття повно-

цінної освіти різними категоріями насе-
лення;

– забезпечення умов для творчого роз-
витку особистості, підвищення культурно-
го   рівня   та  естетичного   виховання,
поліпшення   діяльності фізкультурного
руху на території сільської ради; 

– підтримка цільової Програми «Школа
як осередок розвитку громади»; 

– надання допомоги на виконання ком-
плексно-цільової Програми розвитку Пет-
ропавлівсько-Борщагівської ЗОШ на 2013
рік;

– вирішення питання відомчої належно-
сті приміщень дитячого садка та початко-
вої школи в селі Чайки, їх фінансування та
утримання;

– вивчення питання ремонту квартири
по вул. Шкільна, 27 та передачі її під роз-
міщення будинку сімейного типу.

3.3 Культура, духовність 
та заклади відпочинку

На   території   сільської   ради   розмі-
щені   наступні   заклади   культури та
духовності:

– клуб в селі Чайки по вулиці Коцю-
бинського;

– церква Сімеона Стовпника по вулиці
Леніна, ЗО;

– церква Різдва Божої Матері - вулиця
Пушкіна, 114;

Проводиться будівництво храму Свято-
го Мученика Віталія в селі Чайки по вул.
Л.Українки, 35.

– центр народної творчості (хор
«Барви» - вулиця Шкільна, 27;

– 2 бібліотеки: шкільна та сільська
– розважальні заклади: ресторан «Сім-

Сім», ТОВ «Тиса», ТОВ «Пріа-клуб», ТОВ
«Кло», ТОВ «Смаколики», ТОВ «Зодіак»,
ресторан в ЖК «Чайка».

З   вищеперерахованих   закладів   лише
клуб   Чайки   і   сільська   бібліотека фінан-
суються з місцевого бюджету.

Як  і  в  минулі   роки  сільською  радою
будуть  проводитись  заходи  щодо свят-
кування свята Масляної, Дня Перемоги та
Дня села.

В 2013 році клубом села Чайки, П.Бор-
щагівською ЗОШ, ДНЗ Малятко, окрім
забезпечення   цих  заходів  будуть  про-
водитись  свята на Новий  рік,  день Свя-
того Миколая, святковий концерт з наго-
ди вручення випускникам школи атеста-
тів, Всесвітній день футболу, тощо.
Основні заходи на 2013 рік:

– здійснювати допомогу на нагальні
потреби закладів культури та духовності
за рахунок спонсорів, через місцевий
бюджет та шляхом субвенції міжбюджет-
ного трансферту через районний бюджет.

3.4. Фізична культура і спорт
Відповідно рішення Києво-Свято-

шинської районної ради №167-14-УІ від
22.12.2011   року   в   комунальну   влас-
ність   територіальної  громади   в   особі
Петропавлівсько-Борщагівської   сіль-
ської  ради   передано   стадіон,   утриман-
ня якого проводиться за рахунок коштів
місцевого бюджету.

На сільському стадіоні проводяться
змагання з футболу 5 сільських футболь-
них команд, а також змагання районного
та обласного рівня. В 2012 році футболь-
на команда «Чайка» неодноразово одер-
жувала перемогу в цих змаганнях, здобу-
вала спортивні нагороди: ІІ місце з футбо-
лу на першість Київської області, фіналі-
сти кубка області, дитяча команда- чем-
піон району.

На території села П.Борщагівка облаш-
товано двоє футбольних полів, тенісний
корт та комбіновану волейбольно-тенісну
площадку. Відкрито лижно-спортивну
секцію (тренер Попов В.В.)

В селі Чайки на території житлового
масиву «Чайка» є сучасний спортивний
комплекс, який забезпечує потреби жите-
лів масиву в проведенні фізкультурно-
оздоровчих заходів.

Продовження в наступному номері

Мине небагато часу і поруч з сільрадою постане житлово-розважальний центр
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Відлуння подіїВідлуння події

Підростають онуки малі
Та ніяк не втихають жалі.
І нікого той біль не мина,

Бо для них не скінчилась війна.
Ф.Руденко

Душевно і з глибоким почуттям вдячності
ветеранам відзначили День захисників Віт-
чизни в громаді Петропавлівської Борщагів-
ки. І таке ставлення до колишніх воїнів, які
виявили високий героїзм, мужність і стій-
кість в роки Великої Вітчизняної війни, а

також при виконання свого інтернаціональ-
ного обов’язку, цілком зрозуміле: свій гро-
мадянський обов’язок наші земляки з честю
виконали, за що їм виявлено неабияку шану
та повагу.

А розпочався захід демонстрацією фільма
про ветеранів Великої Вітчизняної війни сіл
Петропавлівська Борщагівка й Чайки, відз-
нятого редакцією газети “Трибуна”на честь
воїнів-визволителів, які відстояли нашу
незалежність у боях з німецькими окупанта-
ми. В кінострічці учасники бойових дій Павло
Андрійович Олембієвський і Володимир
Прокопович Риженко з екрана розповіли про
участь у бойових операціях проти гітлерівців.
Учасники свята з цікавістю вислухали розпо-
віді фронтовиків про найскладніші дні в своє-
му житті, про неабияку мужність, виявлені у
боротьбі з ворогом. Молодь, що заповнила
актову залу Петропавлівсько-Борщагівської

школи бурхливими оплесками нагородила
подвиг фронтовиків нашого села.

Цікавим й повчальним став виступ й
дев’ятикласника нашої школи Вадима Кал-
микова, який також розповів про виконаний
обов’язок воїнами-інтернаціоналістами
села. Здійснена ним робота в рамках науко-
вого дослідження Малої академії наук зайня-
ла 1 місце в  Києво-Святошинському районі і
викликала палку підтримку в залі.

Перед присутніми виступив сільський
голова Олексій Кодебський.

– Нині ми вшановуємо наших ветеранів, –
зазначив Олексій Іванович, – хто в грізні роки
війни, не жаліючи власного здоров’я й життя,
переміг ненависного ворога. Честь і хвала їм
за подвиг, який навіки житиме в наших сер-
цях.

Я добре розумію ветеранів війни, бо і мій
батько, і дядько були фронтовиками. Та й
сам я виконував інтернаціональний
обов’язок в Чехословаччині. Тому моє став-
лення до колишніх воїнів було й залишиться
шанобливим. І сільська рада всіляко допо-
магає і  допомагатиме  їм усім, чим зможе...

Всім колишнім воїнам представниками
сільської ради було вручено подарунки і
квіти. А на завершення  відбувся святковий
концерт, який викликав піднесення в залі.

Михайло ГРИЩЕНКО

СВЯТО дНЯ ЗАХИСНИКІВ СВЯТО дНЯ ЗАХИСНИКІВ 
ВІТЧИЗНИ ВІдЗНАЧИлИ ГІдНО  ВІТЧИЗНИ ВІдЗНАЧИлИ ГІдНО  

ЯК ПРОжИТИ жИТТЯ?ЯК ПРОжИТИ жИТТЯ?
ВИБІР ЗА ВАМИ ВИБІР ЗА ВАМИ 

26  лютого 2013 року в школі ПетропавлівськоїБорщагівки  відбувся «круглий  стіл»

на тему «Попередження правопорушень та негативних проявів серед неповнолітніх»,

організований службою з захисту дітей Києво-Святошинської  районної  адміністрації

Київської області. 
Відкрила захід Ольга Петрівна Даниленко – спеціаліст 1 категорії служби у справах

дітей Києво-Святошинської адміністрації, висвітливши принципи роботи, яку прово-
дить служба у справах дітей щодо попередження правопорушень. Саме цією служ-
бою проводяться рейди задля виявлення адміністративних правопорушень, здійсне-
них молоддю ( розпитя  спиртних напоїв, куріння, порушенняповедінки в школі).

Продовжила засідання працівник служби зайнятості, приділивши увагу питанню
реалізації прав молоді на працю, наголосивши на тому, що потрібно вже приділити
увагу вибору своєї майбутньої професії, враховуючи її актуальність на ринку праці  та
особисте бажання приділити цій справі своє життя.

Цікавим для молоді був виступ волонтерів,людей, які тісно спілкуються з алко- та
наркозалежними людьми, які потребують допомоги. Саме волонтери підняли
тему:«тверезість життя», що важлива для молодого покоління, яке скоро перейде в
самостійне життя.

– Нажаль, – розпочав розповідь волонтер Юрій Хомучинський, – світ, в якому ми
живемо, далеко не безпечний і скоро вам доведеться взяти відповідальність на себе
за ваші вчинки. Серед молоді  існує міф про безпечність наркотиків. Я хочу сьогодні
його розвінчати. Це небезпечно! Проблема молоді в тому, що вона пізнає світ шляхом
проб, але це не стосується наркотиків. Попробувавши один раз, ви  можете не втра-

тити життя, але отримати в «подарунок» шизофренію та провести решту життя в сті-
нах клініки для душевнохворих, отримати  гостру форму депресії, яка найчастіше
доводить до самогубства, психологічну залежність. Це обман, коли хтось вам гово-
рить, що можна попробувати і нічого не відбудеться. Не вірте тому. Відбудеться. Я
дуже багато раз зустрічався з молодими людьми, яких вже немає в живих, в останню
хвилину їх життя. Той біль, той смуток, що був в їх очах, не можна передати. Вони не
розуміли як таке могло статися з ними , і чому їх життя перетворилося на жахіття.
Внутрішній стан їх волає від безвиході.  Якщо вам запропонують спробувати нарко-
тик, знайдіть в собі сили сказати ні, бо ця  людина несе вам смерть.

Що робити людині, щоб не піти цим шляхом, як уникнути спокуси? Про це йшла
мова  далі. Людина народжується для того щоб жити, отримати від роботи задово-
лення, знайти свою справу, відчувати радість від життя.  Задля того, щоб не зійти зі
стежки кожній  людині необхідна мета. Якщо вона є – важко від неї відволіктися.На
базі вашої школи  є  велика кількість гуртків, спортивних баз, де кожен може знайти
свій  талант і розвинути його.

На “круглому столі” також піднімалися питання: стан злочинності серед неповноліт-
ніх, виконання покарання, позбавлення волі серед неповнолітніх.

Продовженням цього заходу стала  відкрита зустріч для мешканців нашого села з
Олександром Чупринюком, провідним фахівцем із соціальної роботи Києво–Свято-
шинського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Г.М. Кір-
пичиком, лікарем-наркологом Вишнівської міської лікарні, що відбулася в актові залі
Петропавлівської школи.  Саме тут у вільній дискусії піднімалися запитання, що сто-
суються алко- та наркозалежності: чим шкідливий алкоголь, як уникнути залежності,
методи боротьби з алкоголізмом та наркоманію, як допомогти близьким,що потра-
пили в біду.  

Такі  зустрічі  стали повчальними як для дітей, так і для дорослих і дали можливість
зрозуміти, що відповідальність за своє життя ми беремо на себе самі. І вибір чи про-
жити життя, насичене цікавими подіями, а чи втратити його і жаліти про це,  робити
кожному із нас особисто. Хочеться надіятися, що такі заходи змінять сумну статисти-
ку по  дитячому та дорослому алкоголізму на території нашої держави.                                                            

Ольга ЗАїКА

Ветерани Великої  Вітчизняної  війни з сільським головою О.І.Кодебським

Сільський хор “ Барви” дарує пісню глядачам

Вадим Калмиков  презентує доповідь

Іванка Орлюк  вітає піснею гостей

Олександр Чупринюк веде вільну дискусію з молодью

Ольга  даниленко  висвітлює питання щодо попередження правопорушень



У Києво-Святошинському районі Київської
області пройшов  ІХ поетичний конкурс
«Зерна доброти», підсумки якого були під-
биті  у Вишнівській загальноосвітній школі
№ 4, організатором та засновником якого є
Тетяна Петровська, член Національної спіл-
ки письменників України, лауреат літератур-
ної премії імені Григорія Косинки. 

Головною метою цього конкурсу є утвер-
дження державної мови, популяризація
української книжки, розкриття визначально-
го значення рідної мови. 

Приємно, що серед  переможців, лауреа-
тів та фіналістів району свої місця відвоюва-
ли  учні Петропавлівсько–Борщагівської

загальноосвітньої школи та подарували всім
присутнім свої поетичні рядки. 

Так, переможцем конкурсу  став Вадим
Логінов учень 5-А класу, посівши друге
переможне місце за вірш «Калина» (керівник
Бадьора І.В. ) 

Лауреатами конкурсу стали  Анастасія
Травінська, Євгеній Заїка, Аня Підлісняк,
учасники літературної  студії «Ярінь»  під
керівництвом Наталії Підлісняк.

На заході були присутні також майстри
пера , письменники , поети та журналісти,
які активно підтримують конкурс.

Ольга ЗАїКА

2 березня у актовій залі
Петропавлівсько-Борща-
гівської школи відбулися
збори для батьків майбут-
ніх першокласників. ди ре -
ктор школи М.О.Татуревич
ознайомив батьків зі шко-
лою,її освітньою концепці-
єю, спрямованістю, нав -
чаль но–виховною систе-
мою.

Завучем початкової школи
О.О.Лазебник  були висвітлені
умови навчання дітей у пер-
шому класі, особливості
навчальної програми, режиму
дня. Про формування життєвих компетент-
ностей учнів та позаурочну роботу в школі
розповіла Г.М.Бондаренко, завуч з виховної
роботи.   Для батьків  майбутніх першоклас-
ників став  справжнім сюрпризом святковий
концерт, підготовлений талановитими учня-
ми. Зі сцени звучали пісні у виконанні Аліни
Галаган, учениці 8класу, Віолетти Литвинен-
ко учениці 6-б класу, Вікторії Михайленко,
Ані Гащенко учениці 11 класу, котра також є
президентом шкільного парламенту. Проде-
монстрував свою роботу і філіал Петрівської

музичної школи виступом
Ірини Мамикіної учениці 5-б
класу під акомпанемент
Олександра Пастуха учня 2
класу. Музичні номери змі-
нювалися хореографічни-
ми.  Глядачів подивували
своїм таночком маленькі
бджілки, грайливі  котенятка
та юні хіпхопери. Всі три
дитячі колективи тренує
хореограф   Зінаїда Василів-
на Фабро. Також зірвали
оплески учасники спортив-
но–бальної хореографії під
керівництвом Володимира

Юрійовича Дідковського танцем
“Чунга–Чанга”.

Познайомилися майбутні школярі і з вчи-
телями, які будуть чекати їх на порозі школи
вересневого ранку. А згодом Тетяна Крав-
чук, Ірина Дукдаренко і Валентина Артюх
провели дітворі екскурсію великою школою,
показавши їм класи, спортивну залу, ігрову
кімнату, їдальню. Малеча з захопленням та
цікавістюходила великими коридорами
школи, яка зовсім скоро прийме їх у свою
дружню родину.

Саме 21 лютого, починаючи з 2000
року, за ініціативи Генеральної конфе-
ренції юНЕСКО, відзначають   Між -
народний день рідної мо́ви. Оскільки
з 6 000 розмовних мов світу близько
половині загрожує зникнення, юНЕС-
КО прагне підтримувати мову як
ознаку культурної приналежності
особи.  Цього дня ми святкуємо день
своєї рідної мови,  мови шлях розвит-
ку якої  - це тернистий шлях боротьби.

Багато жорстоких століть пережила
невмируща українська мова, мужньо
витерпівши наругу і найлютіших царсь-
ких сатрапів та посіпак шляхетно-пан-
ських, і своїх панів та підпанків. Перетер-
піла вона і дикунський циркуляр царсько-
го міністра Валуєва, який заборонив дру-
кувати книги українською мовою, окрім
творів художніх, і ганебний Емський указ
1876 року, який заборонив друкувати
книги українською мовою. Нараховують
22 заборони української мови, 8 з них - у
радянський час.

Саме про це нагадали зі сцени учасни-
ки свята організованого кафедрою укра-
їнської мови Петропавлівсько–Борща-
гівської школи. Розпочала свято своєю

промовою Меланія Василівна Яценко,
вчитель української мови, котра вже на
протязі  декількох десятків років прищеп-
лює любов до мови своїм учням:
«Мова – найбільший скарб будь-якого
народу. Тисячоліттями, віками, роками
плекала її земля предків, передавала з
покоління в покоління, вкладаючи дедалі
більше народну душу і водночас фор-
муючи її. Досвід людства упродовж
тисячоліть переконливо доводить, що
занепад мови - це зникнення нації. Якщо
ж мова стає необхідною і вживається
насамперед національною елітою - силь-

ною і високорозвиненою стає нація і дер-
жава.» Процитувавши Панас Мирного:

«Найбільше і найдорожче добро в кож-
ного народу - це його мова, ота жива
схованка людського духу, його багата
скарбниця, в яку народ складає і своє

давнє життя, і свої сподіванки, розум,
досвід, почування.» Меланія Василівна
закликала глядачів цінувати це добро.

Українська мова - це велика культура
та історія. Українською мовою написані
невмирущі твори Котляревського і Шев-
ченка, Франка і Лесі Українки, Нечуя-
Левицького і Коцюбинського. В дружній
шкільні родині зростають також поети,
учасники поетичної студії «Ярінь» під
керівництвом Наталії Миронівни Підліс-
няк, переможці та лауреати багатьох
поетичних конкурсів таких як «Зерна
доброти»,  «Єднаймося брати наші», «Я
Київщини гордість та надія». На заході
вони подарували всім присутнім свої
твори, присвячені рідній мові.

Мова - це серце нації і канва, на якій
людина вишиває узори свого буття.
Мова – це особистість, вона має облич-
чя, свій характер, темперамент, свою
культуру, мораль, честь і гідність, своє
минуле і майбутнє. Мова - це невичерпна
духовна скарбниця, до якої народ безпе-
рервно докладає свій досвід, розум і
почуття. Мова – це пісня народу.  Звучали
пісні рідною мовою і цього дня у виконан-
ні талановитої молоді Петропавлівки:
Ірини Мамикіної, Аліни Галаган, Ані
Гащенко.  Фінальну пісню «Як у нас на
Україні» співав весь зал, що приємно
вразило. 

«Ну що б, здавалося, слова... Слова та
голос - більш нічого. А серце б’ється -
ожива. Як їх почує!..» (Тарас Шевченко) 

Саме такі почуття панували в серцях
всіх присутніх після завершення цього
свята.  

Ольга ЗАїКА

8 березня 2013 року 5

Шкільні новиниШкільні новини

ТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

МАлІ ЗЕРНЯТКА дОБРОТИ

люБОВ дО МОВИ 
ПРИЩЕПлюєМО З дИТИНСТВА 

ЗНАЙОМСТВО ЗІ ШКОлОю ВІдБУлОСЯ

Єдиний скарб у тебе - рідна мова, 

Заклятий для сусіднього хижацтва.

Вона твого життя міцна основа, 

Певніша над усі скарби й багатства. 

П. Куліш

Кафедра української мови та учасники дійства

Майбутні школярі пвевнено почувають себе у стінах школи
М.В. Яценко, організатор свята 

Ведучі свята В. Мирвода  
та А. Гащенко

лауреати конкурсу  з Н. Підлісняк

Вадим логінов – переможець конкурсу

Слово має О.О.лазебник   
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Ювілей трудової діяльностіЮвілей трудової діяльності

Світ захопленьСвіт захоплень

ПІВВІКУ ЗВИТЯжНОї ПРАЦІ – ПРИКлАд  длЯ МОлОдІ У жИТТІ І СПОРТІ  
Напевне, кожному з нас доводилось

чути: скажи хто твої друзі, і я скажу хто ти.
Ще вперше побачивши в колі друзів
Олексія Олексійовича Пішка, котрий в ці
дні відзначає свій 50-річний ювілей
вчителя фізкультури, я повною мірою
переконався:  переді мною людина, для
якої спорт не просто хоббі, і не лише
життєве кредо. Це щось набагато
важливіше і набагато більше. І лише після
безпосередніх контактів упевнився: це
спосіб життя людини, яка власним
прикладом не тільки утверджує це, а й
веде за собою інших.

Щонеділі його можна побачити на
одному із стадіонів Петропавлівської
Борщагівки. Причому не тільки у сонячну,
теплу погоду, а й у будь-яку: серед сніжної
зими, дощової осені чи ранньої весни. А
все тому, що він над усе любить спорт.
Особливо футбол. Та й не тільки. З
задоволенням грає в баскетбол,
волейбол, теніс... І, незважаючи на
солідний вік, двічі на тиждень виходить на
спортивні майданчики, не уступаючи в
майстерності молодим. Хіба що, звичайно,
трохи швидкості не ті, а чи реакцією,
зрозуміло, трохи поступається молодшим.

А доля, між тим, не стелила килими у
житті Олексія Олексійовича. Все він
здобував власною наполегливістю,
працелюбством. Закінчивши середню
школу в місті Новгород-Сіверський, де
народився, він вступив до факультету
фізичного виховання, анатомії і фізіології
людини Вінницького педагогічного
інституту імені М.Островського.
Закінчивши навчання у ВУЗі, працював
вчителем фізвиховання, а також анатомії і
фізіології людини в Черняхівській
восьмирічній експериментальній школі  в
Житомирській області. Після служби в
армії, яку він проходив у Чернівцях,
О.О.Пішко прийшов працювати  в 1963
році в Петропавлівсько-Борщагівську
школу.

З тих пір його діяльність спрямована на
фізичне виховання молоді. Маючи відмінну
теоретичну і практичну підготовку, Олексій
Олексійович був помічений колегами і
обраний керівником найбільшого в країні
методичного об’єднання вчителів і
беззмінно (до 2006 року) успішно вів цю
ланку роботи.

Багато праці вклав він й у створення
матеріально-технічної бази школи. У 1974-
1975 навчальному році першим в районі
разом з учнями обладнав  майданчики

нестандартним обладнанням, що було
впроваджено в школах району. 

Будучи членом райкому профспілки і
керівником метооб’єднання, багато уваги
приділив Олексій Олексійович організації
спортивних вечорів, зустрічей з видатними
спортсменами, особливо перед
Олімпійськими іграми 1980 року в Москві.
Розробив систему фізвиховання в школі,
систему проведення змагань і
позакласних заходів школи, району. Саме
це й сприяло досягненню високих
результатів у спортивних змаганнях
вихованцями вчителя й тренера. Серед
них – 7-разова чемпіонка світу з
академічної греблі, майстри спорту

міжнародного класу кікбоксер Олександр
Попов,  двічі майстри спорту СРСР з
біатлону й технічних видів спорту Анатолій
Ковінченко і Юрій Гайовий, лижниці Галина
Харченко, Віта Якимчук, майстер спорту з
гімнастики Федір Басай, майстер спорту зі
східних єдиноборств Наталія Бірюк,
футболісти команд майстрів  Олександр
Шпаченко, Юрій Шевель і багато інших.

Необхідно відзначити: завдяки
постійному стремлінню Олексія Пішка до
підвищення результатів змагань
Петропавлівсько-Борщагівська школа
вийшла на одне з перших місць у Києво-
Святошинському районі, а підготовлені

вчителем спортсмени постійно брали
участь в обласних і республіканських
першостях з багатьох видів спорту. Вже не
кажучи про те, що багато вихованців
Олексія Олексійовича закінчили Інститут
фізичної культури і самі стали вчителями
фізичного виховання і тренерами –
Анатолій Смовженко – викладач
Київського політехнічного університету,
Федір Басай – викладач Київського
університету фізичної культури, Олександр
Оніщенко – вчитель фізкультури
Петропавлівсько-Борщагівської школи та
інші.

Працював Олексій Олексійович й на
посаді директора Київської ДЮСШ

«Арсенал». В цей час юнацька команда
клубу стала чемпіоном України, а цілий ряд
футболістів поповнили ряди команд
майстрів чемпіонату країни.

Неабияких успіхів О.О.Пішко досяг й у
громадській роботі. Багато років був
членом райкому профспілки працівників
освіти, очолював методичне об’єднання
вчителів фізичного виховання Києво-
Святошинського району, брав активну
участь у змаганнях.

Потрібно підкреслити й інше: Олексій
Пішко не просто любить спорт. Він
постійно пропагує досягнення наших
сільських спортсменів, для чого

організував єдиний в Київській області
музей спортивної слави Петропавлівської
Борщагівки.

Ще одна сторінка біографії ювіляра –
суддівство. Впродовж десятків років він
брав участь у суддівстві чемпіонатів СРСР,
міжнародних змагань з лижних гонок і
біатлону, в організації і проведенні змагань
як позаштатний працівник Міністерства
освіти України з легкої атлетики, футболу,
велосипедного спорту та ін. Тож
заслужено має звання судді національної
категорії.

Ця наполеглива і кропітка праця високо
оцінена Батьківщиною. Його нагороджено
медаллю «За доблесний труд», ”двічі у
1975 і 1978 р.р. був переможцем соціаліс-
тичного змагання “Вчитель року” на
Київщині, Багато в Олексія Олексійовича
грамот, подяк, якими його нагороджено
Міністерством освіти і науки,
Республіканським комітетом галузевої
профспілки, обкому,
райдержадміністрації, Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради тощо. Він є
відмінником освіти України.

Та й нині ветеран спорту не зупиняється
на досягнутому. Він був заступником
голови районної профспілки працівників
освіти. За його ініціативи й безпосередніх
організаторських здібностей поновлено
Спартакіаду працівників освіти.
Започатковано й змагання з футболу,
баскетболу, волейболу, настільного тенісу
між Києво-Святошинським районом і
сусідами-освітянами з Макарівського
району.

Неабиякий авторитет і шану має Олексій
Пішко  й серед численних друзів.
Розповідає завідувач відділу культури
«Робітничої газети» Валерій Федорович
Поліщук:

– Олексій Олексійович є прикладом для
мене. І не тільки у плані пропагування
здорового способу життя і спортивного
довголіття. Він є не тільки вмілим
організатором, а й, як людина, завжди
готовий прийти на допомогу. Бо є
безкорисливим і людяним. А все його
життя можна назвати спортивним
подвигом. Адже він живий приклад  для
нинішнього і наступного поколінь молоді...

Тож вітаючи ювіляра з важливою датою у
житті, зичимо вам, шановний Олексію
Олексійовичу, міцного здоров’я, великого
щастя, тривалого спортивного довголіття,
добробуту в родині. 

Михайло  ГРИЩЕНКО

ВИШИВАю ХРЕСТИКОМ дОБРУ дОлю 
В культурі українського народу процес вишивання зай-

мав неабияке місце. Його не можна було назвати просто
прикладним мистецтвом, це була невід’ємна частина
українського буття. З вишитим рушником  христили, одру-
жували, проводжали в далеку дорогу та зустрічали близь-
ких людей. Вишитий рушник оспіваний багатьма народни-
ми піснями. А особливо це стосувалося весільного рушни-
ка. Наші предки вірили в те, що вишитий весільний рушник
- це особливе сакральне дійство, власний внесок у май-
бутнє своєї сім'ї, оберіг щасливого подружнього життя. Він
немов би "програмує" майбутнє життя родини, несе в собі
певні побажання щодо майбутнього, які висловлює виши-
вальниця. 

Минали  віки, а донині залишилася як традиція вишиван-
ня весільних рушників, так і  люди, що вірять у силу закла-
деної позитивної енергетики  вишиванку. Саме такою є
жителька нашого села Тетяна Прокопівна Пономаренко,
яку знають багато мешканців Петропавлівки як  вчителя
хімії, керівника гуртка фотоаматорів, що знаний по всій
Україні. Та лише близьким людям відомо те, що затишна
квартира родини Пономаренків повністю прикрашена
вишиванками, гаптованими як Тетяною Прокопівною, так і
її донечками Іванкою та Катею.

Любов до вишиванки Тетяна Прокопівна почерпнула на
Волині, де народилася та виросла. Оберегом в їх хаті були
вишиті її мамою рушники, картини, подушки. Саме мама
навчила її малювати хрестиками на тканині, для якої і нині
процес вишивання  – це відпочинок для душі.  Під час
вишивання зупиняється час  і є  можливість подумати над
життям, помріяти про майбутнє. Мрії про щасливе под-
ружнє  життя, надії переповнювали молоду дівчину, коли
вона вишивала свій власний  весільний рушник, на який
згодом стала  разом з чоловіком Григорієм Івановичем.

Саме з ним Тетяна Прокопівна  розділила вже тридцять
років щасливого подружнього життя. 

Рушник весільний вишивати – гарну долю закликати...
Ще більші мрії про майбутнє сімейне щастя та про

добру долю переповнювали її, коли вона готувала весільні
рушники для своїх донечок. Незважаючи на високу заня-
тість, Тетяна Прокопівна не ризикнула замовляти весіль-
ний рушник кому б то не було іншому, щоб не внести в
майбутнє подружнє життя своїх дітей чужі думки і бажання,
які можуть бути і недобрими. Тому що навіть вишиваючи
власноруч,  вона стежить  за власним настроєм, вишиваю-
чи лише у доброму гуморі, не допускаючи поганих думок.   

Саме геометричний візерунок, що символізував благо-
получчя в родині, добробут та кохання,  стелила своїм дів-
чатам під ноги в мит, коли єдналися їх долі з їх обранцями.   

За звичаєм після весілля рушники зберігаються в родині
як символ щасливого сімейного життя. І таких родинних
рушників в сім’ї  Пономаренків зберігається дуже багато як
згадка про значні події у їхньому житті. За кожним хрести-
ком ховаються спогади хвилюючих моментів утворення
вишиванки та її використання.  

На полиці, поруч з рушниками височіє охайно скла-
дена гірка вишитих сорочок, серед яких є найбільш
особлива. Ту сорочку вишивала мама Тетяни Проко-
півни, коли ще сама була дівчиною. Тій сорочці вже
понад півстоліття. Саме вона, можливо трішки
пожовкла, менш яскравіша, є сімейною реліквією
усієї родини, згадкою про маму та таким собі обере-
гом щасливого життя. 

Тож повертайте традицію вишивання в своє життя,
передавайте уміння вишивати своїм діткам та виши-
вайте хрестиком добру долю.  

Ольга ЗАїКА

О.О.Пішко з вихованкою – чемпіонкою
світу з кікбоксингу Наталією Бірюк
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СпортСпорт

Великий інтерес у любителів
футболу викликав традиційний
турнір – кубок Києво-Святошин-
ського району з футзалу серед
ветеранів, який нещодавно про-
ведено в нашому регіоні. Зма-
гання проходили в районній кла-
сичній гімназії, в Боярці. В ньому
взяли участь 10 команд, серед
яких й спортсмени нашого села –
футзалісти «Чайки».

У нашій підгрупі виступили
знані спортсмени з Боярки, Горе-
нич, Княжич, Білогородки. За
правилами з підгрупи виходило 2
команди. Успішно подолавши
своїх суперників, наша команда
вийшла в півфінал.

– Особливо важливим для
наших футзалістів був поєдинок з
білогородцями,  – розповідає
ветеран команди Олександр
Кириченко. – Цей колектив
завжди був непоступливим й
матчі між нами відзначалися
бойовитістю й безкомпромісніс-
тю. У першому таймі ми виграва-
ли лише 2–1 і невідомо як би
склалася подальша доля матчу,
якби наші спортсмени не вклю-
чили додаткові оберти. Тож,
забивши ще два м’ячі,  петропав-
лівці повели з рахунком 4–1. І
лише під завісу поєдинку нашим
суперникам вдалося установити
остаточний підсумок гри 4–2.

У півфіналі чайківці подолали

боярчан з мінімальною перева-
гою 2–1, а в фіналі турніру зустрі-
лися з командою Забір’я.  Це був
матч гідних суперників. Усі праг-
нення вразити ворота один
одного не увінчались успіхом.
Тож як основний, так і додатко-
вий час закінчився нульовою
нічиєю. Довелося пробивати
пенальті. У цій «лотереї» більше
пощастило забірцям. Вони й
стали переможцями фіналу –
3–2.

Отже, срібні медалі здобула
міцна футзальна дружина з Пет-
ропавлівської Борщагівки. Серед
кращих визнано й нашого гравця
– захисника Віктора Смаригу.
Впевнено й майстерно пройшли
весь турнір нападаючі Віктор
Рудь, Сергій Мізін, Володимир
Герасименко, котрі забивали
найчастіше. Не поступалися в
майстерності Володимир Буге-
ра, Сергій Ізместьєв, Валентин
Борисенко. Неодноразово виру-
чав команду й воротар Юрій
Шоломицький.

Таким чином, футзалісти
«Чайки» ще раз довели, що мину-
лорічні успіхи в чемпіонаті райо-
ну, де наші спортсмени стали
призерами, що є ще в них «порох
в порохівницях». Тож вітаючи їх з
успіхом, бажаємо й надалі – так
тримати!

Михайло ГРИЩЕНКО

МЕМОРІАЛ ЧАНОВА:

"ЧАЙКА" ЗУПИНАєТЬСЯ У ПІВФІНАлІ"ЧАЙКА" ЗУПИНАєТЬСЯ У ПІВФІНАлІ
Зима закінчилася і вже скоро

розпочнеться новий футбольний сезон, на
який всі з нетерпінням чекають ще з кінця
сезону минулого. Та поки фани чекають та
роблять свої прогнози – ми інформуємо
вас стосовно підготовки нашої місцевої
команди. 

Цього разу ми ознайомимо вас із
виступами "Чайки" в турнірі на кубок, що
проводиться на честь пам’яті відомого
футболіста Віктора Чанова.

Учасників турніру було розбито на
чотири групи - А, Б, В та Г відповідно.
"Чайка" потрапила до групи "Б", де її
суперниками стали: Київський "Атлет",
пісківський "Рубін", київський "Скаут" та
команда з Володарки, назва якої не
виділяється оригінальністю - "Володарка". 

У першому турі, Петропавлівська
команда приймала "Скаут". Хоча перша
гра будь-якого турніру чи чемпіонату, як
правило, є досить важкою. Про цей матч
це сказати важко, адже "Чайка"
контролювала гру,  починаючи з першої
хвилини і до фінального свистка. І саме
тому переграла суперника без зайвих
зусиль і, чесно кажучи, без жодних
проблем.

Матч закінчився з рахунком 3:0 на
користь петропавлівців. Спочатку з
одинадцятиметрової позначки
відзначився Мануйленко (48 хвилина
матчу). Потім гол, вийшовши на заміну,
забив ветеран команди – Микола Обіюх
(85 хвилина), а остаточним рахунок під
саму завісу матчу установив Краєвой,
забивши на 90 хвилині. Тож "Чайка" вже в
першому турі зробила вагомий замах на
перемогу у турнірі. 

Після другого туру, у якому команда з
Петропавлівки приймала київський
"Атлет", вже більш-менш виділилися явні
лідери групи. І на радість нам, у групі "Б"
цим лідером стала саме наша команда, що
переграла суперника з рахунком 3:1.
Голами відзначилися  Кіяшко (12 хв. а.г.),
Баранович (25 хв.), Колодяжний (63 хв.) та
Остапенко (82 хв.). Тож після другого туру
"Чайка" з шістьма очками вийшла в явні
лідери групи.

Свій третій матч Петропавлівці грали
проти команди з Пісківки, з якою вони вже
зустрічалися у рамках розіграшу
Меморіалу Макарова.  Щоправда тоді

"Чайка" без проблем переграла своїх
опонентів. Цього разу, як не прикро, але
все сталося абсолютно навпаки. Цей матч
став справжньою сенсацією туру:1:4. Ще у

першому таймі дублем за гостей
відзначився Муха, зробивши рахунок (2:0).
Другий тайм розпочався дещо краще і на
якусь мить здалося, що "Чайка" ось-ось
переломить хід зустрічі. Особливо додав
надії швидкий гол Мануйленка, що
скоротив перевагу гостей до мінімальної
(1:2). Та у другій половині тайму всі надії
поховав черговий гол гостей, що стався
після провалу у захисті господарів. На 74-й
хвилині відзначився Швидкий, а
вже через десять хвилин до
розгромного рахунок довів гол,
що забив Головко. Тож – 1:4.
Досить неприємна поразка
петропавлівців хоча і завдає
певного  психологічного удару по
впевненості у власних силах, та
все ж таки не вибиває їх з
боротьби за вихід у плей-оф. 

Останній груповий матч  "Чайка"
провела проти "Володарки" та
переграла її з рахунком 3:1, тим
самим посівши першу сходинку
турнірної таблиці, а також
гарантувавши собі місце у
чвертьфіналі.

У чвертьфіналі, що проходив на
"Козак-арені", петропавлівці
зустрічали гостей із Путрівки, що

посіли другу сходинку у групі В,
пропустивши поперед себе лише
Білоцерківський "Арсенал". 

Стосовно матчу - його важко назвати
простим. І хоча наші футболісти таки
пройшла до півфіналу – сил  витратили
чимало. Постійно атакуючи та створюючи
небезпеку для гостей, петропавлівці кілька
разів ледь не пропустили гол після
майстерних та швидких атак футболістів
Путрівки. Та першими ще на 21 хвилині
мачту забили все ж таки господарі. Гол
красень зі штрафного удару забив
Баранович, поціливши у самісіньку девятку
та не залишивши голкіперу жодних шансів.
Тож (1:0) і саме за такого рахунку і
закінчився перший тайм.

Другий тайм розпочався не так вдало.
Гості атакували, а "Чайка" здебільшого
грала на контратаках, які цього дня
вдавалися дуже небезпечними, але без
гідного завершення. Тож змарнувавши
кілька досить хороших моментів,
Петропавлівці таки пропустили м’яч у
власні ворота. На 73-й хвилині відзначився
один із нападників гостей, зробивши
рахунок нічийним. 

Як правило у такій ситуації починаєш
задумуватись про те, що буде, коли матч
закінчиться за такого рахунку. Але цього
разу часу на роздуми не було, адже вже
через хвилину після пропущеного голу
"Чайка" знову вийшла вперед. Гол,
вийшовши на заміну, забив Бутко,

поціливши мяч у правий від голкіпера кут.
Саме за такого рахунку і пролунав
фінальний свисток. Тож "Чайка" вийшла у
півфінал, де її чекав київський
"Локомотив", що розгромив команду з
Броварського р-ну "Фаворит” з рахунком
1:5. Іншою півфінальною парою стали
команди з Ковалівки та Білої Церкви. 

Матч з "Локомотивом", не зважаючи на
непогану гру, важко назвати вдалим, адже
як би добре не грала команда, результат
був все ж таки на користь суперника.
"Чайка" поступилася з рахунком 1:4 і саме
на півфінальній стадії покинула турнір. А
"Локомотив" же у фіналі сенсаційно
переміг "Колос" з Ковалівки. Основний час
закінчився за рахунку 1:1 і лише серія
пенальті виявила сильнішого, ким цього
разу стала київська команда,  що
перемогла у серії одинадцятиметрових з
рахунком 10:9.

Отже, хоча "Чайка" і не перемогла ,
продемонструвала досить переконливу
гру. Тож цього року ми можемо очікувати
від футболістів повтору попередніхніх
сезонів. 

А нинішній розпочнеться набагато
раніше – наприкінці березня. А це вселяє в
серця вболівальників нові надії і віру в те,
що команда може “замахнутися” й на
найвищу сходинку турнірної таблиці.

Ігор ЧЕРНИШ 

ВЕТЕРАНИ ПРОдЕМОНСТРУВАлИ КлАСВЕТЕРАНИ ПРОдЕМОНСТРУВАлИ КлАС

Минуло лише трохи менше 4 місяців роботи
заслужених тренерів України Володимира
Васильовича і Тетяни Василівни Попових, котрі
відкрили в селі Петропавлівська Борщагівка від-
ділення лижного спорту дитячо-юнацької спор-
тивної школи з лижних гонок, як гучна слава про
видатних наставників вже розійшлася не тільки
в Києво-Святошинському районі, а й в усій
Київській області.

Цей успіх прийшов за підсумком чемпіонату
Київської області серед
загальноосвітніх шкіл з лиж-
них гонок, який відбувся 16
лютого нинішнього року в
місті Броварах. Тут пред-
ставники нашої школи вибо-
роли 5 загальнокомандне
місце.

Потрібно зауважити, що на
1000 м. юна учениця 5-б
класу нашої школи Валя
Кириленко показала п’ятий
результат. Дещо скромніші
результати ще в двох наших
дівчат  Тані Долженко і Ната-
ші Турчин, котрі зайняли 9 і
10 місця. Нижчі результати у
хлопчиків на цій же дистанції:
тут кращий серед наших
учнів час у Антона Божа-

ковського (11 місце). А от на дистанції 3000 метрів
порадували 7 і 8 місцями Ярослав Авдющенко й
Олександр Шутько.

До речі, в підготовці дітей до змагань взяла участь
також майстер спорту міжнародного класу з лижних
гонок видатна спортсменка Віта Якимчук. Вітаючи
тренерів і дітей з першим успіхом, хочемо побажати
їм: так тримати!

Михайло ГРИЩЕНКО 

ПЕРШИЙ УСПІХ лИжНИКІВ
ПЕТРОПАВлІВКИ
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ВітанняВітання

ВІТАєМО З  юВІлЕєМ !

Âîñüìîå ìàðòà
Весна шагает по планете,

Много улыбок, нежных слов и смех,

И первый беленький подснежник

Во всей красе расцвел для всех.

Сегодня праздник величавый:

8 Марта — женский день!

В нем торжество добра и света,

И солнца луч, и музыки капели звень.

О женщина, Богиня, продолженье рода,

Радости, любви и света,

Во все века поэтами воспета.

И украшает жизнь, и красоту дарит,

Одно лишь слово о многом говорит.

Вам, женщины, — низкий поклон,

8 Марта — праздник — будет вечен он.

От всех мужчин Вам верность и любовь,

Улыбок море и букет цветов.

євгенія ТИНЯКОВА,
жителька села Петропавлівська Борщагівка 

Вітаємо з ювілеєм!

Павліченка Павла 

Миколайовича 

Хай тобі завжди посміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки, 

Хай щастя й здоров'я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання й думки

Колектив та дирекція  кабельного
телецентру  та сім'я  Марчик

Олександра Васильовича ЯкимчукаОлександра Васильовича Якимчука
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом  та ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті та мирі.

З любов’ю та повагою дружина 

Майя Іванівна та донька Сніжана 

В ці весняні дні відзначила свій
сонячний ювілей вчитель Петропавлів-
сько-Борщагівської школи Тетяна Про-
копівна Пономаренко. З цією радісною
подією педагога привітали рідні, близь-

кі, друзі та колеги по роботі.
Зичимо Вам, шановна Тетяно Проко-

півна, родинного щастя, міцного здо-
ров’я, гарного весняного настрою та

довгих років життя. 
Нехай збудуться всі Ваші плани, мрії і

сподівання, а успіхи щоденно примно-
жуються.

Виконком сільської ради
Педагогічний колектив школи 

Народний календарНародний календар

Календар весни
В Київській Русі календарний рік починався 1

березня. Наші пращури вважали, що початок
новолітування має збігатися з весною, з пробуд-
женням і розквітом природи. Зображені на риту-
альному глеку, що знайдений поблизу села
Ромашки (Рокитнянського району Київщини) і
датується IV століттям, візерунки і малюнки, які
повторюються ритмічно, вченими розшифро-
вуються не інакше, як стародавній слов’янський
календар. Цей стародавній
календар теж започатковує від-
лік часу з весни.

Прихід весни пов’язували із
святом Явдохи (1 березня за
старим стилем, 14 березня за
новим стилем). "Яка Явдоха –
така весна", говорять народні
прикмети.

Перший свист байбака теж
вважався у наших предків одні-
єю з ознак приходу весни. Важ-
ливою прикметою був приліт
птахів з теплих країв. Першою
здебільшого прилітала вівсянка і тому, почувши її
спів, селяни вкладали в цю мелодію свої слова:
"Покинь сани, візьми віз, викинь шубу й з печі
злізь!".

З0 березня – Олексія за християнським кален-
дарем, а в народі називали цей день Теплого
Олексія, вважався цей день природним початком
весни. Пасічники виносили свої вулики для першо-
го обльоту бджіл.

За народними прикметами погода на Олексія
прогнозує погоду на Великдень.

Найвеличнішим святом весною був Великдень
або Паска. Давньо-єврейське свято Песах святку-
валось на перший повний місяць після дня весня-
ного рівнодення. За біблійними історіями воскре-
сіння Ісуса Христа пов’язане саме з цим святом.
Але історичний розвиток релігій вніс деяку розбіж-
ність у відзначення цього свята. Євреї святкують

його під повний місяць після весняного рівноден-
ня, католики на тиждень раніше, ніж православні.
За православними звичаями Паска не може бути
раніше Благовіщення (7 квітня).

Напередодні Великодня відзначалась Вербна
неділя. Освячені в церкві галузки верби вважалися
великим оберегом і ліками.

Дохристиянські вірування донесли до нас обря-
дові пісні "гаївки", "маївки". Майже всі слов’янські
народи називали цей місяць травнем.

Березень
4 березня - Казимира.

Якщо на Казимира погода, то
буде на бараболю урода.

9 березня - Обретіння,
обертіння. В цей день "чоло-
вік до жінки обертається і
птахи обертаються з вирію".
Птахи починають шукати собі
місце для гнізд.

13 березня – Василь
Капельник. "Василь зі стріх
капає - Землю покваплює".

14 березня – Євдокія, Явдо-
ха–плющиха. Яка Євдокія, така і весна. На Євдокію
вибирали кілька відер картоплі для першої посадки.

18 березня – Конона, покровителя коней. Господи-
ні перебирали насіння.

22 березня – Сорок Святих Мучеників. Земля
повернулась до сонця північною півкулею. Вдруге
набирали картоплі для посадки.

30 березня - Теплого Олексія. Якщо тепло, то весна
рання.

31 березня – Кирила. Минув Олексій, а Кирило
каже: "Ще не сій".

Сонце гріє, сонце сяє – вся природа воскресає.
Березень часом снігом сіє, часом сонцем гріє. Від
березневих дощів земля квітне. У березні кожух і без
ґудзиків теплий. Птахи в’ють гнізда на сонячній сто-
роні – на холодне літо. Весняний день рік годує. Зій-
шов у березні сніжок – берись за плужок.

БЕРЕЗНЕВИЙ МОРОЗ
КОРОВ’ЯЧИЙ РІГ НЕ ЗлОМИТЬ

ПідприємництвоПідприємництвоЦікавоЦікаво

РекламаРеклама

За опитува-
ням громадсь-
кої думки, кра -
щі подарунки
до 8 березня –
це квіти, вва-
жають україн -

ські жінки, а також запрошення в театр
або ресторан. Парфумерію і косметику
хотіли б одержати в подарунок 16% опи-
таних жінок, 11% мріють про торти і
цукерки. 

Перевірені століттями квіти, прикраси,
солодощі, шубки і т.д. чудово “працюють” і
понині. Відразу відкидайте всяку думку про
вдалу покупку на 8 Березня побутової техні-
ки! Якою б вона не була доречною, особли-
вої радості вона не принесе. Одяг теж не
прийнято дарувати, хоча деякі частини
одягу отримати приємно (наприклад,
шикарну білизну). Не відмовиться жінка і від
стильних аксесуарів, таких як, наприклад,
рукавички, прикраси, шалик, сумочка,
новий мобільний телефон. Поза сумнівом,
хороші подарунки до 8 березня — парфуми.
Тому постарайтеся вгадати, якого саме
подарунку чекає жінка до 8 Березня, і при-
ємно здивуйте її. Адже жінки не приховують,
якими речами і предметами хочуть володіти.
Прислухайтеся, ловіть натяки, записуйте,
врешті-решт! Якщо ви зовсім не знаєте сма-
ків “об’єкту”, поговоріть з нею про її подруг
або сусідів і запам’ятайте, чим в їхньому
антуражі вона особливо захоплюється. Най-
точніше влучання в ціль і буде для жінки най-
головнішим сюрпризом. Загальновідомо,
що жінки люблять вушками. Тому, вручаючи
свій презент, не забудьте супроводжувати
подарунок промовою про те, як ви її любите,
цінуєте і т. д. Для жінки такі слова часто зна-
чать чи не більше, ніж сам подарунок.  

Що подарувати на
свято?

Євгенія Оберучева
Дитячі роки промайнули.

Прийшла до Тебе юність золота.

Нехай у щасті та здоров'ї

Проходять всі Твої літа.

Бери з життя усе найкраще,

Живи в любові й доброті,

Нехай лише троянди квітнуть

У молодім Твоїм житті!
З любов’ю та повагою

рідня та друзі

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЛО
УКРАЇНА» розташоване  за адресою: Київська обл.
Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Антоно-
ва, буд. 4,  має намір одержати дозвіл на викид
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Призначенням підприємства є зберігання товарів
непродовольчої групи та їх відвантаження замовнику. 

Основним джерелом викиду є котельня для опа-
лення адміністративних і складських приміщень,
внаслідок чого нею через  димові труби в атмосфер-
не повітря викидаються шкідливі продукти згоряння
природного газу, загальною кількістю близько 0,9
т/рік.

Звернення громадян надсилати  у виконавчий
комітет Петропавлівсько-Борщагівської сільскої
ради,  протягом 30 днів з часу опублікування, за
адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Муд-
рого, 1-А  та телефоном 044- 276-62-11.

директор ТОВ “ВІлО УКРАїНА”     І.О.Адаменко

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ПОЗдОРОВлЯєМО З юВІлЕєМ!

ВІТАєМО ЗІ  СлАВНИМ юВІлЕєМ

ВІТАєМО  З  18 - РІЧЧЯМ !


