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Комунальна сфераКомунальна сфера

НА СвяТі КРАСи і люБОвіНА СвяТі КРАСи і люБОві

Житлово-комунальна сфера – один з над-
звичайно важливих чинників функціонування
громади. Адже щоденно в негоду, люті моро-
зи чи надзвичайну спеку комунальники
завжди готові прийти на допомогу
мешканцям сіл Петропавлівська
Борщагівка і Чайки, де нині все
більше зводиться багатоповерхі-
вок. А це потребує чітко організо-
ваної праці з забезпечення спожи-
вачів теплом, холодною і
гарячою водою, вивезенням
сміття, підтримання чистоти
й порядку на дорогах, вули-
цях й у місцях громадського
користування. Надання
зазначених послуг вимагає
неабияких зусиль від працівників комуналь-
ного господарства, самовіддачі й трудового
ентузіазму.

Хочу підкреслити: саме таке ставлення до
виконання своїх обов’язків є у більшості

комунальних служб, які працюють на терито-
ріях наших населених пунктів. Як приклад
назву  ТОВ “Зараз”, очолюване Геннадієм Іго-
ревичем Школьніковим. Розташоване на

житловому комплексі
“Чайка”, у минулому
році це підприємство

увійшло до п’ятірки кращих
в Україні. Назву й КП “Бла-
гоустрій”, директором

якого є Володимир Степанович
Зелений. Цей колектив також йде

в числі кращих. І таких прикла-
дів багато.

Користуючись нагодою,
хочу привітати усіх працівни-

ків комунальної сфери зі святом і побажати
міцного здоров’я, родинного благополуччя,
успіхів у роботі.

Олексій КОДЕБСЬКий,
Ïетропавлівсько-Борщагівський 

сільський голова  

Компанія «ЗАРАЗ» під керівництвом
директора Школьнікова Геннадія Ігоревича,
вже не один рік якісно та професійно обслу-
говує більше ніж 5 000 мешканців Житлового
комплексу «Чайка». Чисті вулиці та парадні
будинків, красиві зелені газони, чисті від
бурульок та снігу покрівлі, оперативне та
високоякісне обслуговування клієнтів – все
це заслуга одного згуртованого колективу
компанії «ЗАРАЗ»! Підтвердженням тому
стала перемога у Міжнародному економіч-

ному рейтингу «Ліга кращих», як одного з
передових підприємств 2012 року. Та що
найважливіше, як стверджують у колективі,
це вдячні та задоволені мешканці «нашого
містечка».

Директору підприємства Г.І.Школьнікову
за вміле та талановите керівництво компані-
єю присвоєно орден “Лідер економіки” та
сертифікат “Керівник року України”. Вони
гідні бути прикладом для наслідування.

Найкращими, найтеплішими, сонячни-
ми словами вітали жінок у переддень
гарного весняного дня – 8 Березня  у
актовій залі Петропавлівсько-Борща-
гівської школи! Крізь несподівані берез-
неві віхоли й відземки лунало зі сцени
тепло і щирість вітань, що наближали до
нас сонячну весну, бентежили душу світ-

лими сподіваннями.  Долучився до вес-
няних вітань і сільський голова Олексій
Кодебський:

– Сьогодні не лише в залі, а й у всій
громаді відзначається нинішнє свято.
Приємно, що в залі зібралися люди
декількох поколінь, що свідчить: це свято
зближує нашу громаду.

Далі сільський голова звернувся до
прекрасної половини педагогічного
колективу.

– Ваша справа не легка, але віддаєть-
ся сповна вдячністю та теплом, з яким
вас пригадують ваші учні.  Ви сієте зерна
добра в душі підростаючих поколінь. Тож
вітаю вас зі святом весни, любові та
краси. Бажаю вам  міцного здоров’я,
тепла та затишку у ваших домівках,
достатку. Також вітаю всіх дівчаток. Зали-
шайтеся завжди такими ж красивими,
усміхненими.

Грандіозною подією стала концертна
програма, яку учні  з любов’ю  підготува-
ли разом з керівниками для своїх мам,
бабусь, рідних вчителів.  Приємно, що у
програмі взяли участь від найменших –
учнів першого класу, які подарували
яскраві таночки,  до найстарших – на
свято завітав сільський хор «Барви» під
керівництвом А.Гребеня.  Яскраві хорео-
графічні  номери:    таночок  бешкетних
«Котиків»,  запальна «Чунга-Чанга», весе-
лі «Бджілки», романтичний «Віденський
вальс» , енергійний  «хіп –хоп», підготов-
лені учнями  разом з хореографами

Ïродовження на 3 стор.

ÏРиКлАД, гіДНий Для НАСліДувАННяÏРиКлАД, гіДНий Для НАСліДувАННя

Ïеред великим постом, коли зима
відступає, за народними традиціями
ми завжди відзначаємо одне з найра-
дісніших свят – масляну. в народі її
ще називають масницею або масля-
ницею. Це давньослов’янське свято
відзначається на честь пробудження
природи від зимового сну. Християн-
ською церквою масниця була вклю-
чена до свого календаря як масний
тиждень. в українців, росіян і білору-
сів масниця вважається народним
святом.

З давніх давен прихід весни сприймав-

ся як відродження життя, перемогу над
зимовими холодами. На славу сонцю
наші предки  пекли млинці, гарячі та
жовті, як саме сонце, вірячи в те, що
разом із сонцем вони отримують часточ-
ку сонячного тепла і могутності. Не втра-
тили можливість і жителі наших сіл пола-
сувати млинцями та весело і завзято
зустріти весну, свято пробудження при-
роди та сонячного тепла.Як говорить
українське прислів’я: «Не життя, а
справжня Масляниця»  панувала на
минулих вихідних в селах Петропавлівсь-

Поздоровляю зі святом
комунальників! 

Ïродовження на 4 стор.

Ïродовження на 2 стор.

МАСляНу віДЗНАчили
РАДіСНО й вЕСЕлО 

Сфера комунальних послуг – одна з найважливіших соціально значущих складових

господарського комплексу нашого села.  Саме вчасній і добросовісній роботі праців-

ників цієї сфери ми завдячуємо охайністю нашого села, чистотою вулиць, затишком

двориків та теплу  в оселях. Саме їх самовіддана, відповідальна та почесна  праця на

благо людей розпочинається в той час, коли більшість мешканців нашого села  ще не

прокинулась, а завершується, коли більшість вже сплять. Саме слова вдячності

звучали на адресу  наших комунальних організацій від обласного, районного  та сіль-

ського керівництва в день їх професійного свята -  Дня працівників житлово-кому-

нального господарства та  побутового обслуговування населення!   Дякуємо вам за

самовіддану, відповідальну та почесну працю на благо людей!   Бажаємо вам і вашим

родинам доброго здоров’я, щастя, благополуччя, хорошого весняного настрою,

наснаги, злагоди у ваших сім’ях, душевного тепла та нових професійних здобутків.

Сільський голова Олексій 
Кодебський вітає жінок зі святом

Театралізоване дійство, присвячене святу “Масляної”, відбулось в  ДНЗ “Малятко”

Колектив ЖЕКа “ЗАРАЗ” 

ПІДПРИЄМСТВО РОКУ – 2012

НародніНародні святасвята
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Самобутність українського народу нерозривно
пов’язана з основним національним багатством –
землею. Саме тому професія землевпорядника є
завжди високоповажною в нашому суспільстві. З
початком весни в Україні символічно відзначають
їх професійне свято – День  землевпорядника.
Адже саме навесні оживає Земля – наш найбіль-
ший, безцінний скарб, який ми покликані охороня-
ти, берегти і розумно ним розпоряджатися. Саме
тому ми покладаємо на працівників землевпоряд-
ної служби особливі надії і сподівання у вирішенні
надзвичайно чутливих суспільних питань: здій-
сненні державного контролю за раціональним
використанням та охороною земель, організації та
веденні державного земельного кадастру,  зем-
леустрою та моніторингу земель. Їх щоденна робо-
та торкається інтересів чи не кожної родини нашо-
го села. Саме від дій і рішень землевпорядної
служби часто залежить душевний спокій, віра у
справедливість, добробут мешкаців.

В нашому селі на посаді землевпорядників   тру-
диться  Олена  Савченко  та Дмитро Бузівський, які
є відповідальними, досвідченими, кваліфіковани-
ми землевпорядниками  з глибокими знаннями
геодезії та земельного права. Вони вміють при-
ймати швидкі та вірні рішення у спірних ситуаціях,
завжди стояти на варті інтересів держави й люди-
ни, дбайливо ставитись до рідної землі.

Олена Володимирівна Савченко працює на цій
посаді вже близько 10 років. «Не знаєш як діяти –
дій по закону» – життєве кредо Олени, яке допома-
гає їй у вирішенні спірних питань та конфліктних
ситуацій. Саме тому  її глибоко поважає громада
нашого села  за професіоналізм, знання, наполег-

ливість та уміння працювати з людьми. Принципо-
вість та глибокий підхід до кожної справи – харак-
терні принципи роботи Дмитра Бузівського, кот-
рий теж має досвід роботи і повністю її опанував.  

Дякуюємо вам, шановні землевпорядники, за
вашу таку потрібну країні і людям працю!  І вітаємо
вас з цим весняним днем у календарі і бажаємо,
щоб поруч з вами завжди були людська вдячність,
шана і повага, а в серцях множилася любов до рід-
ної землі і не згасало бажання зберегти її красу і
щедрість для нащадків! 

Ольга ЗАЇКА

До Дня  землевпорядникаДо Дня  землевпорядника

ОголошенняОголошення

ЛЮБОВ ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ –
ОСНОВА ЇХ ПРОФЕСІЇ 

Народні святаНародні свята

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державну службу»,

Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада Києво-Свято-

шинського району Київської області оголошує конкурс на замі-

щення вакантної посади головного бухгалтера виконкому Пет-

ропавлівсько-Борщагівської сільської ради.

Кваліфікаційні вимоги: - у конкурсі можуть брати участь особи з
освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем спеціаліста чи магістра, які мають відповідні знання,
із вимогою до стажу роботи не менше трьох років на посаді головного
бухгалтера в бюджетній установі.

Завдання, обов'язки та повноваження: - виконує посадові обов’яз-
ки під загальним методичним керівництвом сільського голови. Орга-
нізовує роботу бухгалтерської служби з питань ведення бухгалтерсь-
кого обліку фінансово-господарської установи, виконує доручення
керівництва (додаткова інформація щодо основних функціональних
обов'язків та умов оплати праці надається при поданні заяви та за тел.
(044) 276-62-11).

Ïовинен знати: Конституцію України, Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закон України «Про засади запобігання та
протидії корупції»; акти законодавства, що стосуються діяльності бух-
галтерських служб в бюджетних установах, державної служби, служ-
би в органах місцевого самоврядування та діяльності органу місцево-
го самоврядування: інструкцію з діловодства; основи державного
управління та права; правила ділового етикету; правила та норми охо-
рони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на
комп'ютері та відповідні програмні засоби, досконало володіти укра-
їнською мовою.

До заяви про участь у конкурсі додаються такі документи: осо-
бова картка (форма№П-2ДС); 2 фотокартки розміром 4 на 6 см; авто-
біографія; копії документів про освіту, засвідчені нотаріально; відомо-
сті про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру
щодо себе та членів сім'ї, у тому числі за кордоном; довідка про пере-
вірку особи на наявність судимості, притягнення до відповідальності
за корупційне правопорушення, копія паспорта громадянина України,
медична довідка про стан здоров'я за формою, затвердженою МОЗ.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків,
розміру та умов праці надається за тел. (044) 276-62-11.

Термін подання заяви - один місяць  з дня оголошення конкурсу.
За довідками звертатися: с.П.Борщагівка, вул. Я.Мудрого, 1-А,

Києво-Святошинського району, Київської області - секретаря ради
Коваленко Л.М. тел. (044 276-62-11).

ÏРОвЕДЕННя КОНКуРСу НА 
ЗАМіЩЕННя вАКАНТНОЇ 

ÏОСАДи гОлОвНОгО БуХгАлТЕРА 
виКОНАвчОгО КОМіТЕТу 

ÏЕТРОÏАвлівСЬКО-БОРЩАгівСЬКОЇ 
СілЬСЬКОЇ РАДи КиЄвО-СвяТОШиНСЬКОгО

РАйОНу КиЇвСЬКОЇ ОБлАСТі

ка  Борщагівка та Чайки.
Маштабне свято було організовано керівницт-

вом дитячого садочка «Малятко», на території
якого були запрошені вихованці садочка зі своїми
родинами та жителі села. 

– Сьогодні ми започаткували нову традицію
сімейного святкування свята Масляної, – говорить
Раїса Леонідівна Горошко, завідувач дитячого
закладу «Малятко»,  – метою якого є  розширити
уявлення діток про народні свята,  розвинути інте-
рес до традицій рідного краю; виховувати любов до
народних звичаїв. Сподіваюсь, що це свято
запам’ятається надовго як батькам так і дітям як
яскраве, веселе, смачне свято проводжання зими.

Незважаючи на те, що наостанок зима розгуля-
лася на всю, і під веселу святкову музику витанць-
овувала хурделицею,  всі учасники заходу не підда-
лися холоду , а брали участь у танцях, хороводах,

цікавих розвагах. А також мали можливість насоло-
дитися смачними млинцями, якими безкоштовно
пригощали кухарі дитячого садочка, зігрітися теп-
лим чаєм та вином.  Завітали на свято і представ-
ники сільської ради в особі заступника сільського
голови   В.І.Тітова та секретаря виконавчого комі-
тету Ю.Д. Родіної. Яскравість та цікавість свята
вкотре забезпечили артисти театральної групи
«Колоритми» під керівництвом С. Юрченко. Тут
дітки розважалися пекли млинці, будили ведмедя,
перетягували каната, гралися з хурделицею та спа-
лювали «Марену», ляльку, що уособлює зиму,
холод, нещастя.

Водили хороводи біля гігантської  «Марени» і
жителі ЖК «Чайка», де для них влаштували мас-
штабне свято  керівництво житлового комплексу та
О. Г. Кондрашевська. Тут також лунала весела
музика, проходили масові народні гуляння та роз-
ваги, працювали дитячі аніматори та пахли смачні
млинці.   

– Коли ти будуєш місто, ти створюєш живий
організм. Це як дитина, – говорить О.В. Кулагін. – І

це місто, як і дитину,  треба виховувати, прищеплю-
вати традиції святкування та поведінки , щоб це
місто постійно  приносило радість своїм жителям
та об’єнувало їх. І нам це вдається. Ми є кращими
на протязі шести років серед жилих комплексів
України.

– Ми всі відзначаємо свята і вибір за нами де від-
почивати.– доповнює Оксана Кондрашевська,-
Мені приємно, коли у нашому місті панує свято
Тому що тут наша Петропавлівська Борщагівка, тут
наша Чайка, тут наше життя...

Ось такі-то народні гуляння були організовані  в
наших селах, що гармонійно вплели народні звичаї
та традиції в тугий вузлик сучасного життя.

Ольга ЗАЇКА

МАСляНу віДЗНАчили
РАДіСНО й вЕСЕлО 

Р.л.горошко, завідувач дитячого садка, 
святкує разом з дітками

Розваги малюкам були до вподоби

Олена Савченко та Дмитро Бузівський 
вирішують нагальні питання

генеральний директор ТОв “Омокс” 
Олексій Кулагін  та президент групи 

компаній “чайка” Оксана Кондрашевська 
насолоджуються святом

ОголошенняОголошення
Ïетропавлівсько-Борщагівська сільська рада 

Києво-Святошинського району Київської області

РОЗÏОРяДЖЕННя

від 19 березня 2013 року № 18

село Ïетропавлівська Борщагівка
«Ïро скликання другого пленарного 
засідання 17-ої сесії Ïетропавлівсько-
Борщагівської сільської ради 
VI скликання».
На підставі ст. 46 п. 1.4 Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні» скликати друге пленарне засідання 17-ої сесії VI
скликання Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради і прове-
сти 26 березня 2013 року о 10-00 год. в залі засідань Петропав-
лівсько-Борщагівської сільської ради (вул. Ярослава Мудрого, 1-А).

ÏОРяДОК ДЕННий:
1. Про порядок проведення обліку землевласників та земле-

користувачів на території сільської ради на 2013 рік.
2. Про затвердження ставок земельного податку на 2013  рік -

доповідає спеціаліст-землевпорядник Савченко О.В.
3. Земельні питання.
4. Про внесення змін до бюджету Петропавлівсько-Борща-

гівської сільської ради на 2013 рік.
5. Про надання нежитлових приміщень на умовах оренди.
6. Різне.
6.1. Про надання субвенції районному бюджету та заключен-

ня угоди з районною радою щодо оздоровлення дітей у 2013
році.

6.2. Про внесення змін до штатного розкладу ДНЗ «Малятко»
на 2013 рік.

6.3. Про погодження договорів по створенню інженерно-
комунікаційної інфраструктури та вирішенні соціальних питань
на території Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради.

6.4. Про сплату членських внесків до Всеукраїнської Асоціації
сільських рад.

Сільський голова О.Кодебськиий

Ïочаток на 1 стор.
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ÏРиКлАД, гіДНий Для НАСліДувАННя

За вагомий внесок у соціальний та куль-
турний розвиток територіальної громади
Петропавлівсько–Борщагівської сільської
ради та з нагоди святкування «Дня праців-
ника житлово-комунального господарст-
ва» Петропавлівсько–Борщагівською сіль-
ською радою висловлюється подяка
колективу   КП «Борщагівка».

КП «Борщагівка» працює на території
села з 2003 року, обслуговуючи житлові
будинки по вулиці Шкільній, Дачній,
Сонячній, Коцюбинського. Саме в цьому
році  підприємство святкує своє десяти-
річчя. 10 років поспіль працівники підпри-
ємства стоять на варті чистоти та порядку,
благ комфорту та тепла,  забезпечуючи
своїх споживачів якісними послугами.

На сьогодні  підприємство обслуговує
більше 20 високоповерхових житлових
будинків,чистота та порядок біля яких
стали правилом роботи усього колективу.
Щодень приносить їм нові завдання та
проблеми, що вимагають негайного вирі-
шення.  На протязі цих десяти років КП
«Борщагівка» очолює Іван Федорович
Орлов, що завжди добросовісно ставить-
ся до своєї праці, за що неодноразово був
відзначений сільським керівництвом.

Принцип його роботи в попередженні та
профілактиці можливої проблеми. Саме
тому за минулий 2012 рік було виконано
чимало роботи.  За бюджетні кошти сіль-
ської ради  проведена заміна ділянки
центрального водопроводу на житловому
масиві по вулиці Шкільна та тепломережі
до буд №5,7. Власними силами здійснено
великий обсяг робіт по підготовці об’єктів
житлово-комунального господарства до
експлуатації в осінньо–зимовий період
2012-2013 років: ремонт котлів насосного
обладнання, арматури та окремих ділянок
тепломереж. Проведено гідро-пневмо
промивку центрального водопроводу,
систем опалення будинків. Виконано
поточні ремонти покрівель будинків на
вулиці Коцюбинського(будинок №4,№6)
та по вулиці Шкільна (будинок №11,№9),
багато інших робіт по забезпеченню
надання якісних послуг. Також працівника-
ми комунального підприємства щоденно
опрацьовуються заявки від абонентів. На

2013 рік заплановано капітальний ремонт
покрівлі по вулиці Шкільна, в 11 та 13
будинках, ремонт оголовників димоходів
на всіх будинках, ремонт водонапірної
вежі, заміну труб по постачанню води,
проводяться проектні роботи для капі-
тального ремонту тепломереж, забезпе-
чення лічильниками тепла котельні та
будинків. Своєчасну та плідну роботу
забезпечують умілі кадри. Не зважаючи на
те, що КП « Борщагівка» утворено лише 10
років тому, люди працюють на своїх робо-
чих місцях набагато довше. До прикладу
посаду паспортиста тут займає Галина
Яковлєва з 1987 року. Так само довго тут
працює начальник дільниці Любов Крав-
чук, бухгалтер Н. Прімера. Також за доб-
росовісну працю хочеться відзначити опе-
раторів котельні Т.Яценко, О.Токменко,
О.Литовченко та О.Ляхер, котрій за бага-
торічну сумлінну роботу, відповідальність
та професіоналізм та з нагоди свята була
вручена грамота головою адміністрації
В.Паком.  

Комунальне підприємство «Благо-
устрій»  - це підприємство Петропавлівсь-
ко–Борщагівської  сільської ради, яке зай-
мається  благоустроєм  території сіл  Пет-
ропавлівська Борщагівки  та Чайки.

Зі зростанням  кількості  мешканців
наших населених пунктів  постала гостра
необхідність у створенні  ще одного обслу-
говуючого  підприємства, робота якого
була б  націлена на прибирання  приватно-
го сектора, чистку проїжджої частини
доріг від снігу,  замітання територій з виво-
зом сміття, механічну  очистку територій
автомобілем, косіння трави, обрізку
дерев, сухостою, аварійних дерев, сані-
тарне оброблення та технічне обслугову-
вання  каналізаційних систем та водосто-

ків.  Саме тому в 2010 році було створене
ще одне комунальне підприємство на
території наших сіл «Благоустрій»,  яке з
2012 року очолює  Володимир Степано-
вич Зелений. На сьогодні в цій організації
працює близько  20 працівників, що забез-
печують вчасне та добросовісне виконан-
ня необхідних робіт.  Автопарк комуналь-
ного підприємства налічує  9 автівок серед
яких є машини для підмітання, бочка для
викачки рідких побутових відходів,  трак-
тор для формування ландшафту, автобус
для перевезення людей, контейнеровоз.
Послугами підприємства окрім абонентів,
користуються  також приватні особи та

інші комунальні підприємства нашого
населеного пункту. Саме підприємство
«Благоустрій» стало кращим за результа-
тами, опрацьованими в 2011-2012 роках  у
Всеукраїнському конкурсі : «Прибирання
сміття, боротьба з забрудненням та подіб-
ні види діяльності»,  посівши 19 місце у
номінації «Ефективність використання

ресурсів» за критеріями: виручка від реа-
лізації, середня  зарплата, кількість штат-
них працівників, інтегральний коефіцієнт
ефективності  використання ресурсів. 

Підприємство «Благоустрій» знаходить-
ся в постійному розвитку.    Для контролю
вивозу сміття в цьому році була введена
система сміттєвих пакетів, що забезпечи-
ла оплату за реально вивезене сміття та
зменшення заборгованості населення
перед підприємством, регулярно органі-
зовуються  місячники прибирання, відкри-
лася нова посада – інспектор з благо-
устрою, що займається роз’яснювальною
роботою  з населенням для підвищення
свідомості громадян.  На поточний рік під-
приємством заплановано придбання
нового автомобіля для збирання сміття,
що дозволить охопити більшу кількість
абонентів.   

Їх щоденна робота – дарувати людям
чистоту – є однією із складових великої
перемоги села Петропавлівська Борща-
гівка  в  Всеукраїнському конкурсі «Село
найкращого благоустрою і підтримки гро-
мадського порядку» у номінації «Село най-
кращого благоустрою».  

НА ВАРТІ ЧИСТОТИ І ПОРЯДКУ

Ïрофесіоналізм колективу КÏ “Борщагівка” 
завжди  забезпечує гідний результат

Дружній колектив КÏ “Борщагівка”

Ї х щоденна робота –
дарувати людям  чистоту

Оператор котельні О.О.ляхер 
нагороджена грамотою  

за сумлінну працю та відповідальність

Нагорода у всеукраїнському конкурсі –
приємна несподіванка для колективу

Колектив КÏ “Благоустрій”
Сторінку підготувала Ольга ЗАЇКА
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Шкільні новиниШкільні новини

Весняні святаВесняні свята

З.Фабро та  В.Дідковським  перепліта-
лися з вокальними виступами І. Мами-
кіної , В.Литвиненко,  А.Гащенко,
Ю.Шинкаренко, А.Луценко,  А.Галаган.

Були на сцені і театральні виступи
«Клубу джентельменів», до складу
якого входять хлопчики 2 класу, сценка
театрального гуртка, яка викликала
хвилю приємних емоцій. Бурхливі
оплески в залі свідчили про те, що
свято вдалося. В очах дітей горіли
вогники успіху, а очі батьків сяяли від
гордості за своїх малих артистів. Деякі
бабусі, дивлячись на своїх онуків, вти-
рали сльози і це, напевно, були сльози
радості.

НА СвяТі КРАСи і люБОві НА СвяТі КРАСи і люБОві ТЕÏлО РОДиННОгО СвяТА ТЕÏлО РОДиННОгО СвяТА 

НЕвМиРуЩЕ ШЕвчЕНКОвЕ  СлОвО НЕвМиРуЩЕ ШЕвчЕНКОвЕ  СлОвО 
лише рік відділяє  нас від знаменної

дати – 200-ліття з дня  народження
великого поета  україни Тараса
григоровича  Шевченка.  Ïоета,  творчість
якого, пройшовши віки, актуальна й
донині. Цього ж року на початку березня в
нашій країні також пройшли урочистості,
присвячені Шевченківським дням. 

Захід проведено і в Петропавлівсько–
Борщагівській загальноосвітній школі,
організацію якого взяли на себе вчителі
української мови Н.М.Підлісняк, котра є також
керівником поетичної студії « Ярінь»,  та  М.В.
Яценко – вчитель, що прищеплює любов до
української мови та поезії декільком
поколінням жителів нашого села. Тож цьогоріч
на 45 хвилин невеличкий клас перетворився
на гомінкий вулик, де лунало палке
шевченкове слово. 

– Сьогодні ми вшановуємо не просто
поета,– вступним словом розпочала захід
Н.М.Підлісняк, – ми вшановуємо  незламну
постать  українського духу. Творчість – це
незбагненний скарб народу, це криниця для
спраглих, це  здобуток і гордість. Кожен його
рядок пронизаний великою любов’ю та
безмежною тугою, хвилю ванням  за рідну
країну.

Продовжила свято ведуча Марія Хоменко,
яка озвучила історичний нарис,  нагадавши
всі життєві незгоди, крізь які пройшов великий
Тарас, всі перепитії  важкої долі незламної
особистості, що подарувала нам багато
хвилюючих рядків. 

Саме ці невмирущі рядки звучали далі з вуст
учнів 5, 6, 8, класів у конкурсі читців, яких
заслухало журі у складі: Г.М.Бондаренко,
завуча з виховної роботи та вчителя
української мови, Л.І.Пурик – завідуючої
шкільною бібліотекою, О.О.Заїки, коре -
спондента газети «Трибуна Петро павлівської
Борщагівки».  

Переможцями конкурсу стали: Анастасія
Травінська(6-Б) – 1місце, Евгеній Заїка(5-Б)-2
місце, Марина Коваленко(5-А)-3 місце. Також
журі були відмічені такі читці як : А. Беконя(6-
Б), О.Чорний(5-А), М.Яновський (6-Б), А.Куш-
відов(5-Б).

Завершила захід М.Хоменко рядками свого
власного вірша, присвяченого Тарасу
Шавченку.

Отак,віддали шану Великому Тара су, який
так багато зробив для існування нинішньої
української нації. 

Ольга ЗАЇКА

Родина, дорога родина!

Що може бути краще в світі цім?

Чим більше дорожить людина

За батьківський і материнський дім.

Родина, сім’я – це найдорожче для кожної людини. У сім’ї
діти вчаться добру, вчаться шанувати свій рід, свою землю,
берегти пам’ять свого роду. Родина це не тільки рідні родичі
адже родина, до родини – це народ. Ми українці – народ, який
складається з родин великих і малих, дружніх і працьовитих.
Мамина пісня, батьківська хата, бабусина вишиванка, дідусе-
ва казка – все це наша родословна пам’ять, наші символи,
наша історія. 

В перші весняні дні дитячий садочок «Малятко»  зібрав мам,
тат, бабусів та дідусів на тепле родинне свято.  Тут лунали
пісеньки, танцювали таночки, звучали визнання рідним із вуст
малят, від яких деколи блищали сльозинки на очах матусь та
бабусів.  Свята закінчуються, їх змінюють будні, але тепло
родинного вогнища не повинно згасати в людських серцях.
Кожна дитина, кожна доросла людина має знати, що не лише
вдома на неї чекають, а й дитячий садочок – це також велика
родина,  її завжди зрозуміють та підтримають.

Сторінку підготувала Ольга ЗАЇКА

Ïочаток на 1 стор.

Анастасія Травінська – переможець
конкурсу читців

учасники заходу  Шевченківських днів

Н.М.Ïідлісняк, вчитель 
української мови, розпочала захід

Марія Хоменко читає власний
вірш, присвячений Т.г.Шевченко

юні джентельмени 
вітають своїх мам 

вітання від хореографічного
колективу

чоловіки хору “Барви” вітають з жіночим святом

велика родина дитячого садка “Малятко”
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IV. Основні напрями соціально-еко-

номічного розвитку сіл Ï.Борщагівка і
чайки на 2013 рік 

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку
населених пунктів

Цілями діяльності сільської ради є підви-
щення ефективності фінансово-бюджетної
політики, забезпечення стабільного функ-
ціонування бюджетної системи в умовах
фінансово-економічної кризи шляхом
зміцнення та збільшення дохідної частини
бюджету, підвищення ефективності, опти-
мізації раціонального використання бюд-
жетних коштів.

Фінансово-бюджетна політика – це
основний інструмент регулювання та сти-
мулювання економічних і соціальних про-
цесів в селі, що реалізується за рахунок
бюджетних ресурсів, власних коштів під-
приємств, установ та організацій, коштів
позабюджетних фондів та коштів інвесто-
рів.

В 2012 році заплановано доходів сіль-
ського бюджету 21622150 грн., надійшло
доходів 29293834 грн.,  перевиконано на
35.5  %,це дає змогу сільській раді залуча-
ти  кошти  від  перевиконання до бюджету
розвитку та виконувати відповідні роботи з
розвитку населених пунктів.

Основними по наповненню сільського
бюджету є доходи від податку з доходу
фізичних осіб та плата за землю (оренда,
податок).

Якщо на оплату податку з доходу фізич-
них осіб сільська рада фактично вплинути
не має можливості, то на плату за землю,
що є найбільшою складовою дохідної
частини сільського бюджету (60 %) сіль-
ська рада має безпосередній вплив. За
останній рік збільшено надходження до
бюджету по даному виду доходів в 2 рази.
Так, в 2012 році переукладено договори і
збільшено розмір орендної ставки з 3 до 7
% більшості орендарів, але є заборгова-
ність по оплаті земельного податку фізич-
них осіб у розмірі 13549 грн. Основні захо-
ди на 2013 рік:

– забезпечити виконання дохідної части-
ни бюджету;

– забезпечити своєчасну та в належних
розмірах сплату фізичними та юридични-
ми особами податків, зборів та обов'язко-
вих платежів до місцевого бюджету;

– переглянути тарифи на комунальні
послуги відповідно до їх реальної вартості,
що в свою чергу зменшить видаткову
частину сільського бюджету та дасть змогу
вивільнені кошти направити на розвиток
інфраструктури села;

– розмістити на депозит тимчасово віль-
ні кошти бюджету. 

Очікувані результати:
– стабільне функціонування бюджетної

системи;
– збільшення дохідної частини сільсько-

го бюджету;
– підвищення ефективності використан-

ня бюджетних коштів, що дозволить
ефективно їх залучати на вирішення пер-

шочергових заходів у житлово-комуналь-
ній та соціальній сферах.

Розробки та виготовлення схем та
проектів

Виконкомом   сільської  ради   виготовле-
но  державні  акти  на земельні ділянки:

– під приміщеннями сільської ради вул.
Ярослава Мудрого, 1-А;

– будинку дитячого садка вул. Ярослава
Мудрого, 1-Б; П.Борщагівської ЗОНІ вул.
Шкільна, 32;

– амбулаторії загальної практики -
сімейної медицини - вул. Шкільна, 23;

– будинок дитячої творчості по вул. Коо-
перативна, 1; 

– під розміщення спортивного комплек-
су - вул. Сумська, 17-А; 

– в стадії виготовлення освітлення на
сільський стадіон по вул. Шкільна.

Необхідно виготовити державні акти на
дошкільний дитячий заклад по вулиці Пар-
ковій, 34а, а також по розмежуванню
земель державної та комунальної власно-
сті. Розробити план зонування території
Петропавлівсько-Бощагівської сільської
ради, виготовити карто-схеми територій.

Привести роботи з виготовлення про-
ектів інвентаризації та асфальтування сіль-
ських доріг.

- виготовити  проекти необхідні для жит-
тєдіяльності населених пунктів,

- виготовити техдокументацію на сільські
кладовища.

4.2. Ïоліпшення сільського середо-
вища життєдіяльності, розвиток інфра-

структури, благоустрій розвиток
дорожньої  інфраструктури

Загальна довжина доріг на 96 вулицях
села П.Борщатівка складає 77,1 км, а 24
вулиці села Чайки – 14,75 км. Всього про-
тяжність вулиць 91,85 км, з них заасфаль-
товано 56,10 км, тобто 60 %. В цьому році
заплановано: проведення поточного
ремонту дорожнього покриття по вулиці
Леніна і Авіаторів (за рахунок субвенції з
державного бюджету).

Виготовлення техдокумнетації на будів-
ництво дороги з твердим покриттям до

ДНЗ по вул. Паркова, 34-А.
На 2013 рік сільською радою запланова-

но виготовлення проектної документації та
взяття на баланс виконкому наявних доріг
з твердим покриттям та передачу їх до
комунальної власності. Для цих робіт
заплановані видатки.

На даний час функціонує мережа вулич-
ного освітлення майже на всіх вулицях
села Петропавлівська-Борщагівка. Вста-
новлено ліхтарі, електролічильники.  Про-
ведено установлення  таймерів    регулю-
вання    увімкнення    освітлення,     що
сприяє    економії електроенергії.

Встановлено    3    світлофори    по    вули-
ці    Леніна.    Утримання і фінансується з
місцевого бюджету. Роботи щодо поліп-
шення вуличного освітлення потрібно про-
довжувати, необхідно встановлювати ліх-
тарі на ділянках, які цього потребують.
Варто зазначити, що річна оплата викори-
стання електроенергії на вуличне освітлен-
ня складає   48 тис. 600 грн.

4.3 Благоустрій
Велику увагу потрібно приділити робо-

там з вирубки чагарників та спилювання
дерев, що знаходяться в аварійному стані
чи загрожують електромережам, приби-
рання стихійних звалищ, благоустрій кла-
довищ. Необхідно виконати роботи по ого-
родженню сільських кладовищ.

В 2012 році силами КП «Благоустрій»
вирубано 35 сухих дерев, на що витрачено
25 тис.грн., ліквідовано стихійне звалище
на сільському кладовищі.

Силами КП «Благоустрій» покроновано
дерева по вулиці Леніна, літо було рясне на
дощі тому по центральній вулиці доводи-
лось косити траву двічі па місяць. В період
2011-2012рр. на території сіл П.Борщагів-
ка і Чайки збудовано 6 дитячих майданчи-
ків (вулиця Шкільна - 2, Шевченка, Я.Муд-
рого та в с. Чайки - 2). На сьогодні роботу з
будівництва дитячих майданчиків потрібно
продовжувати та поновлювати елементи
на вже збудовані майданчики.

Основні заходи на 2013 рік:
– виготовлення технічної документації

на облаштування паркової зони па терито-
рії сільської ради;

– виготовлення та встановлення
пояснюючих знаків на березі озера щодо
правил поведінки;

– технічне обслуговування мереж вулич-
ного освітлення;

– поточний ремонт мереж вуличного
освітлення;

– оплата електроенергії за освітлення
вулиць сіл;

– прибирання сміття з узбіч доріг;
– вивіз твердих побутових відходів;

– розчищення доріг від снігу;
– придбання дитячих майданчиків (вул..

Дачна);
– скошування    трави    по    вулицях

населених    пунктів    (контролювати сані-
тарний стан центральних вулиць Леніна та
Авіаторів);

– спилювання гілок дерев, що загро-
жують електромережам та затінюють ліх-
тарі;

– вирішення питання про передачу
озера; Очікуваний результат:

– забезпечення благоустрою улиць та
місць загального користування; наведення
благоустрою на сільських кладовищах;

– задоволення потреб дітей та молоді
дитячими майданчиками; забезпечення
благоустрою та естетичної привабливості
сільського озера.

4.4. Комунальне господарство. 
Модернізація та розбудова 

інженерних мереж.
На території П.Борщагівської сільської

ради комунальні послуги населенню
надають наступні комунальні підприємства
та товариства: КП «Борщагівка», КП «Бла-
гоустрій». ТОВ «Зараз», ТОВ «Захід-Сер-
віс», ТОВ «Екожитлосервіс», ТОВ «Петро-
павлівське», ТОВ «Управдом “Петропав-
лівський».

Виконавчий комітет Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради протягом

трьох  років визнається переможцем у
Всеукраїнському конкурсі «Кращий насе-
лений пункт з благоустрою та дотримання
правопорядку». ЖЕК ТОВ «Зараз» від-
значено міжнародним економічним рей-
тингом «Ліга кращих» – підприємство 2012
року».

За останні роки значно збільшився роз-
виток інженерно-комунальних мереж, так
як на території сільської ради інтенсивно
проводиться багатоповерхова житлова
забудова та індивідуальне будівництво.

Кожного року виконкому сільської ради
доводиться виділяти кошти на погашення
заборгованості за сплату комунальних
послуг КП «Борщагівка», так як тарифи на
комунальні послуги, що надає підприєм-
ство не переглядалися майже 5 років.

В зв'язку з тим, що переважна більшість
водопроводів по вулиці Шкільній застарілі
- це чугунці і азбестові труби, за тривалий
термін експлуатації ці мережі часто вихо-
дять з ладу та потребують заміни та знач-
них коштів.

В 2012 році КП «Благоустрій» з місцевого
бюджету було виділено 215 тис. грн... які
було використано на ремонт водопроводу
вулиця Шкільна, 1-11

– 173 474,5 гри., 34051 грн. -теплотраси
до житлових будинків.

Основні заходи на 2013 рік:
– придбання автомобіля для вивезення

твердих відходів КП «Благоустрій»;
– домогтися  стовідсоткового укладання

договорів з  населення  на вивіз твердих
побутових відходів;

– провести благоустрій та озеленення
центральної вулиці села - Леніна; вирішити
питання   відводу  ливневих  вод  по  вулиці
Леніна (від вул.. В.Кільцевої до будинку
№17) та по інших вулицях, де є потреба;
виконати поточний ремонт та провести
фарбування водонапірної башти;

– провести ремонт покрівлі будинку №6
по вулиці Дачній. Очікуваний результат:

– покращення якості надання комуналь-
них послуг населенню;

– зменшення втрат води при транспор-
туванні по трубопроводах;

– зменшення кількості проривів трубо-
проводів.

У зв’язку з ситуацією, яка складається останнім часом у питаннях дитячої
бездоглядності та проблемами щодо опіки та піклування в деяких родинах, де має місце
пияцтво чи наркоманія, на території сіл Петропавлівська Борщагівка і Чайки виникла
потреба створення дитячого будинку сімейного типу. В ньому під належним доглядом
перебуватимуть діти сироти та діти з неблагополучних сімей. 

Сільська рада, її виконавчий комітет знайшли можливість цю справу організувати.
Реалізації задуманого сприятиме приміщення, яке знаходиться на вулиці Шкільній у
Петропавлівській Борщагівці. Це шестикімнатна дворівнева квартира (пентхауз),
загальна площа якої 211,6 квадратних метрів. Нині завершаються проектні роботи
щодо реконструкції і перебудови приміщення, яке відповідатиме всім санітарно-
технічним нормам, буде зручним і затишним.

Виконком сільської ради оголошує конкурс, метою якого є пошук організатора, хто міг
би очолити зазначений будинок сімейного типу. Конкурс триватиме місяць з дня
опублікування . Звертаємося до громади села з проханням: давайте разом подумаємо
над тим, як допомогти дітям-сиротам, а також дітям, які проживають у неблагополучних
родинах. Адже це наші діти і ми не можемо бути байдужими!

З пропозиціями звертайтеся до сільської ради. Тел.276-62-11.
виконком сільської ради.  

З сесії сільської радиЗ сесії сільської ради

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

встановлення нового елементу огорожі над греблею річки Нивка по вулиці леніна

Виконком Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського рай-
ону Київської області повідомляє, що відповідно до рішення 17 сесії VI скликання П.Бор-
щагівської сільської ради від 12.02.2013року «Про взяття на облік безхазяйну трансфор-
маторну підстанцію № 1003, що розташована на тетіитр П.Борщагівської сільської ради в
селі П.Борщагівка по вул. Шкільна, поруч з житловими будинками №22-А та № 22-Б» та
на виконання розпорядження Києво-Святошинської РДА № 07-27-703 від 13.04.2005р.
«Про встановлення власності безгосподарчих систем», керуючись вимогами ст.335
Цивільного кодексу України, вирішив прийняти до комунальної власності територіальної
громади в особі Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради безхазяйну трансформа-
торну підстанцію № 1003, що розташована на теритрії П.Борщагівської сільської ради в
селі П.Борщагівка по вул. Шкільна, поруч з житловими будинками № 22-А та № 22-Б.

Усі пропозиції і зауваження підприємств, установ, організацій та громадян приймають-
ся впродовж 1 року з часу опублікування цього оголошення.

Звертатися: до Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради за адресою: 08130,
с.П.Борщагівка, вул. Я.Мудрого, 1-А, Києво-Святошинського району, Київської області.
Тел. (044) 276-62-11.

виконком сільської ради

КонкурсКонкурс

ОголошенняОголошення

СТвОРіМО БуДиНОК СіМЕйНОгО ТиÏу!

ТРАНСФОРМАТОРНу ÏіДСТАНЦію –
у влАСНіСТЬ ТЕРиТОРіАлЬНОЇ гРОМАДи
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Люди селаЛюди села

ЗахопленняЗахоплення

В ЖИТТІ ВСІ ЗАДАЧІ ПІДДАЮТЬСЯ ВИРІШЕННЮ 

Ïетропавлівська Борщагівка завжди
славилася талановитими людьми у всіх
напрямках. чимало спортсменів кож-
ного року прославляють Ïетропавлівку
як на всеукраїнському так і міжнарод-
ному рівнях. Школярі беруть участь у
всеукраїнських олімпіадах, де також
показують непогані результати. і зага-
лом духовний та фізичний розвиток
мешканців Ïетропавлівки змушує
заздрити чимало жителів інших насе-
лених пунктів. і більш того, з кожним
роком кількість талантів тільки збіль-
шується. Хтось розкривається у раннь-
ому віці, а до когось натхнення прихо-
дить вже у віці більш зрілому. Саме так
сталося і з тим, про кого далі йтиме
мова. А мова йтиме про одного із
наших односельчан, що, перепробу-
вавши себе багато у чому, кілька років
тому таки знайшов те, що йому дійсно
до душі.

Сергій Олександрович Балабан – наро-
дився 21 липня 1990 року та з самого
народження є мешканцем Петропавлівсь-
кої Борщагівки, яку за його словами він
дійсно полюбив. Адже це не тільки місце,
де він народився, а ще і те місце, де він
знайшов справжніх друзів. 

Сергій закінчив Петропавлівсько-Бор-
щагівську загальноосвітню школу. Завжди
був активним учнем. Брав участь у різного
роду проектах. Чимало разів виступав на
шкільних виставах, де не раз виявляв себе
як  різнобічно розвинена особистість. До
того ж лідерських та організаторських яко-
стей йому також не позичати, адже він
завжди без проблем міг організувати та
втілити у життя сцену до будь-якої вистави. 

Після школи він пішов навчатись до Між-
регіонального центру ювелірного мистецт-
ва (МЦЮМ), де вчився на агента з поста-
чання. І тут він також не був пасивним та

завжди прагнув всебічно себе проявити.
Загалом же він ніде та ніколи не був “сірою
мишою” і завжди прагнув показати себе,
що свідчить про сильний характер та
бажання самореалізуватися.

Також не можна не відзначити його
любов до спорту. Сергій спробував себе у
багатьох видах спорту та найбільше до
душі йому прийшовся кікбоксинг. І не
дивно, адже це заняття для справжніх
чоловіків. І хоча займався він не у популяр-
ній школі бойових мистецтв, а у одного зі
своїх хороших друзів – це аж ніскільки
йому не заважало, а навіть навпаки дода-
вало йому мотивації. 

Та, незважаючи на своє захоплення кік-
боксингом, серед своїх хоббі та захоплень
окрім колекціонування монет, Сергій виді-
лив захоплення тенісом. Він слідкує за різ-
ними турнірами та з захопленням спосте-
рігає за виступами таких майстрів як Роже
Федерер, Новак Джоковіч та Рафаель
Надаль. Хоча це і не дивно, адже не любити
їх просто неможливо.

Чимало часу він приділяє музиці, нази-
ваючи її однією зі своїх муз. Музика – це як
хороший друг. Вона ніколи не зрадить і
завжди пітримає у скрутну хвилину. Особ-
ливо приємно слухати музику під час про-
гулянки. Так, прогулянки та відпочинок на
свіжому повітрі також входить до списку
його улюблених занять. Ну і, звичайно ж,
друзі. Сергій завжди був хорошим другом і
факт – він ним і лишиться, адже або люди-
на вміє товаришувати, або вона цього не
вміє. І хоча є випадки, коли з часом люди
змінюються, як правило, все лишається
незмінним. 

Сергій мешкає разом із дійсно великою,
дружньою та люблячою родиною. Не сек-
рет, що саме виховання та теплі стосунки
вдома роблять людину доброю та щирою.
Тож, можна припустити, що Сергій став

тим, ким він є, саме завдяки своїй родині. 
Хоча творчий потенціал у нього про-

являвся ще під час навчання у школі, писа-
ти вірші він почав відносно нещодавно. За
його словами це було літо 2010 року. І хоча
він не розкриває секрет, що саме його
надихнуло – це було щось дійсно неорди-
нарне. Адже його вірші зігріті теплом. До
того ж більшість з них – про кохання, тож
можна зробити деякі припущення стосов-
но того, що ж саме підштовхнуло Сергія до
написання його віршів. Ось декілька із його
невеличких робіт.

Любите друг-друга, не ждите вы чуда.
Оно, как мгновенье, 
Пройдет все с терпением,

Что б вы не жалели
как были вы вместе,
дарили друг-другу тепло и надежду...
Когда увидел я тебя – мне показалось ты

моя, лишь показалось, это правда  и вско-
ре стала ты ничья...

Сергій навіть не припускає того, щоб
закинути цю справу у майбутньому. Тож
час від часу ми будемо радувати читачів
"Трибуни" його теплими віршами. До того
ж він поділився з нами однією зі своїх
мрій – у майбутньому він планує написати
книгу про життя своєї родини. 

Ми ж натомість побажаємо йому вдачі та
натхнення. Продовжуй у тому ж дусі!

ігор чЕРНиШ

Вже на протязі  довгих років кожен ранок Галини
Станіславівни Варенко розпочинається з дороги до
шкільного подвір’я де чекають на неї галасливі учні, строгі
теореми, гіпотези, цікаві математичні завдання та низка
невирішених задач та нерівностей.

Галина Станіславівна вже  25 років викладає своїм
учням  мистецтво математики. Так, саме мистецтво,тому
що  немає нічого на світі настільки ж мрійливого і
поетичного, настільки ж радикального, вибухового  як
математика, яка є  найчистіша з мистецтв, і сама
незрозуміла з них. Підтвердженням цього є слова Г. Г.
Харди, видатного англійського математика: «Математик,

як і  художник і  поет, створює візерунки. І якщо його
візерунки довговічніші, то це тому, що вони зіткані із ідей».

Саме уміння малювати візерунки ідей, вибудовувати їх
у логічний ряд та знаходити правильні рішення  навчає
Галина Станіславівна своїх учнів, фокусуючись на тому
щоб навчити дітей глибоко мислити, розвивати логіку  та
отримувати шалене  задоволення від перемоги над
нерівностями  та задачами. Можливо в подальшому житті
її учні  не стануть видатними математиками, і роки зітруть з
пам’яті  формули, та теорії, на ниві життя їм  не згодяться
інтеграли та логарифми та уміння логічно мислити та
приймати зважені рішення завжди стане в нагоді. 

Якби можна було б перелистати книгу долі Галини
Станіславівни  на  30 років назад на сторінки  розділу
«юність»,то ми  б опинилися в мальовничому селі Родичі,
що розкинувся серед духмяних лугів на Житомирщині.
Саме там ми зустрілися б  з юним дівчам, що виросла
в сім’ї хліборобів з шляхетними  вихованням.
Головні цінності які прищеплювалися
дітям в цій родині – це велика повага
до старших, порядність та чесність.
Саме ці цінності пронесла  через усе
життя Галина Станіславівна. Тоді ж
вона  була просто допитливим
дівчам що стояло на порозі
своєї життєвої дороги  та
мріяло стати лікарем, щоб
вилікувати саму ріднішу
людину – маму, хвороби та
недуги якої захмарювали
щасливі миттєвості життя.
Не так сталося як гадалося.  В
рідному Житомирі  медичних
навчальних закладів не було,  а
відпускати дальше найменшу донечку
родина, яка зазнала біль втрати дітей, не
наважилася. Якщо ж не лікар – то математик, –
таке рішення прийняла у вирішальний момент дівчина, і на
протязі всього життя не пошкодувала про це. 

Далі були роки навчання у Житомирському державному
інституті ім. І.Я. Франка  та робота  за направленням.  Так,
як Галина Станіславівна завжди серйозно ставилася до

навчання  вона отримала одне із кращих місць роботи:
посада викладача математики в районному центрі
Житомирщини.   І можливо декілька поколінь  мешканців
Петропавлівської Борщагівки посягали науку математики
зовсім з іншим вчителем, якби не  відбулася романтична
зустріч Галини із корінним  жителем нашого села
Володимиром  Варенком, що  сталася у потязі що мчав
молодих людей на відпочинок.   Далі була романтика
переписки,  декілька побачень та  одруження.
Оглядаючись на щасливо прожиті роки, іноді і в їх родині,
як і героїні знаменитого фільму «Москва сльозам не
вірить»  постає питання від якого стає трішки моторошно:
«А щоб було, якщо вони сіли в  різні вагони?» Проте долю
не обманеш.

Одружившись Галина Станіславівна перейшла
працювати в петропавлівську школу,  де відразу відчула
себе комфортно, завдяки мудрості  та підтримці старшому
поколінню педагогів: Л.Ф. Рибченко, В.А. Мельніченко,

Г.Г. Філянець. 
За пройдені роки нею були розв’язані  тисячі

задач в дитячих  підручниках  та на сторінках
власного життя. Родина Варенків  звела власний
будинок, перетворила його на затишне родинне

гніздечко,  дала життя та виховання двом
діткам, посадила сад  та велику алею троянд.

Саме квіти приносять велику  безмежну
радість та захоплення  серйозному та
іноді суворому математику  Галині

Станіславіні Варенко, поняття щастя
якої невід’ємно  поєднане  з
гармоніє та спокоєм на душі. 

Життєве кредо, підтвержене
власним досвідом вчителя,
залишається незмінним: всі задачі
в житті піддаються вирішенню.  
Нещодавно Галина Станіславівна

відмітила свій золотий ювілей, з чим ми раді її
привітати. Учні, педагогічний колектив та

виконком сільської ради вітає її з цим святом.

Ольга ЗАЇКА

ÏОЕТичНА ДуША ÏЕТРОÏАвлівЦя    
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Готуємо разомГотуємо разомПодіяПодія

Дитячий майданчикДитячий майданчик

СÏРОБуй НАМАлювАТи, ДРуЖЕ

Як ми писали раніше, українські

традиційні страви, в основному,

складалися з хлібних страв і борош-

няних виробів. Доповненням до

борошняних страв для наших пред-

ків були риба, ягоди, молоко та

молокопродукти. 

Молочні страви на Україні спожи-

валися щодня, за винятком постів.

Найпоширенішим було свіже

коров'яче молоко, кип'ячене або

парене у печі. На свіжому молоці

варили каші, локшину, ним заправ-

ляли картоплю, полуднували. З

пареного молока робили ряжанку.

Так само часто споживали кисляк. З

нього відтоплювали сир, який спо-

живали як окрему страву і викори-

стовували як начинку для вареників,

пирогів, налисників. Сироваткою з

сиру заправляли борщі, з нею вари-

ли каші, нею вчиняли хліб, пироги,

млинці, оладки тощо. З вершків,

зібраних з молока чи кисляку, збива-

ли масло у спеціальних маслобійках

або у високих макітрах. Маслянку

(околотину) вживали так само, як і

сироватку. Сметану й масло викори-

стовували як забіл до борщу, каш,

юшки, вареників, галушок.

Менше вживали козяче молоко,

яке майже повністю йшло у їжу без

переробки. У районах розвинутого

вівчарства (Карпати, Буковина,

Середнє і Південне Подністров'я)

виготовляли бринзу (бриндзю).

Овече молоко зсідали за допомогою

глягу (глєгу) зі шлунку молодого

ягняти, потім сир збирали, відціджу-

вали, солили. Бринза була незамін-

ним харчовим запасом у дорозі, з

нею споживали мамалигу тощо. Нині

бринзу виготовляють головним

чином у гірських районах Карпат.

Рецепти від мешканки нашого
села лариси Розпутної

Сирна запіканка

Інгредієнти: 1кг сиру;

5 яєць;

цукор за смаком; 

4 столові ложки сметани;

Ізюм, фрукти за бажанням.

Перемішуємо інгредієнти, викладає-

мо у високу посуду для випікання, зма-

щуємо жовтком та  запікаємо 20-25 хв.

Молочний кисіль:

Інгредієнти:  Молоко

Крохмаль
Цукор 

В1/5  частини молока розводимо
крохмаль. В решту  добавляємо цукор
за смаком та доводимо до кипіння. В
майже кип’яче молоко добавляємо
розведений крохмаль, при постійному
помішуванні. Варимо на маленькому
вогні 5 хв.    В залежності від типу крох-
малю і бажаної густини молочного
киселю втримується  такі пропорції:
густий кисіль -  1  ст. ложка картопля-
ного  крохмалю на 1 стакан молока,  1
десертна ложка   на 1 стакан молока,
рідкий кисіль - 1 чайна ложка крохма-
лю   на 1 стакан молока.

СМАКОТА ПО-ПЕТРОПАВЛІВСЬКІНА ВЕСІЛЬНИЙ РУШНИК –
У ЩАСТІ, РАДОСТІ Й ЛЮБОВІ 

Ця подія сталася зовсім недавно. Меш-
канець Ïетропавлівської Борщагівки
Євген Онищенко – поет, хто багато разів
друкувався в нашій газеті, нарешті зустрів
свою долю. і тепер вони удвох зі стрункою і
тендітною людмилою підуть однією сте-
жиною життя– стежиною кохання, радості і
щастя. 

Мені надзвичайно приємно писати ці рядки,
бо сам став безпосереднім свідком народжен-
ня нової родини. І разом зі мною раділи усі. Під
час урочистостей у багатьох учасників цього
щасливого дійства були помітні сльози радо-
сті...

Так, радості – довгожданної, заслуженої.
Адже у свої 35 років доля досі обходила Женю.
Більше того, драматичні події його життя ніко-
го не залишали байдужими. У юні роки зали-
шившись без батьків, які померли, йому дове-
лося зазнати біди разом з двома молодшими
сестричками. Тож довелося йти працювати. І
трудився хлопець в  одній з фірм, що знаходи-
лася на “Електронмаші” .

Якось, в надвечір’ї, отримавши зарплату,
хлопчина задумливо йшов доріжкою парку, що
вела додому. Тут дорогу йому заступили трійця
невідомих. Очевидно знали про зарплату.
Люто накинулися на беззахисного юнака, жор-
стоко побили, забрали гроші.

Через певний час закривавленого і втратив-
шого свідомість хлопця помітили перехожі,
викликали швидку. Кілька днів пролежав у комі
Євген. Та лікарі зробили все можливе, щоб
поставити його на ноги. І він видужав. А як
виписався з лікарні, почав... писати вірші. І які
вірші! Таких поетичних творів ще не читала
Петропавлівська Борщагівка! Глибокий психо-
логізм, високий філософський зміст нікого не

міг лишити спокійним. Бо всі свої вірші він
читав напам’ять.

Проте не тільки це подобалося в Євгена
Онищенка. Надзвичайно добрий , трудолюби-
вий і відповідальний, він не тільки працював на
двох роботах, а й допомагав редакції розпов-
сюджував нашу “Трибуну”.

– Я роблю цю роботу тому, що мені дуже
подобається спілкуватися з людьми. Адже це і
цікаво, і корисно. Бо мої односельці – люди
приємні і мудрі...

Ось такий він Євген Онищенко. Така ж за
характером і його обранниця Людмила – спо-
кійна, лагідна, приємна і розумна. Тож кожен з
членів подружжя гідні один одного.

А тепер про весільні урочистості. Вони про-
ходили в місті Долина Івано-Франківської
області. В шлюбних дійствах взяла участь
солідна делегація з Петропавлівської Борща-
гівки. 

І після реєстрації шлюбу в РАЦСі, і після  він-
чання в храмі учасники святкових дійств гаряче
й щиро вітали подружжя з найважливішою
подією в їхньому житті. І в багатьох на очах
бриніли сльози – сльози радості, які засвідчи-
ли про невимовно високі почуття піднесення
від того, що нарешті доля поєднала два люб-
лячих серця в одну єдину родину.

А потім відбулось весілля. Воно було органі-
зовано так чітко і красиво, що, як йдеться в
пісні, “і неба було мало і землі”. Весілля трива-
ло весь вечір і закінчилося аж уранці. Веселі
пісні, душевні вітання, приємний гумор – все
це викликало неабияке піднесення  в усіх учас-
ників урочистостей.

Користуючись нагодою, хочу ще раз приві-
тати молоде подружжя зі шлюбом і побажати
родинного щастя, благополуччя та удачі в
житті.

Михайло гРиЩЕНКО 
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ПоздоровленняПоздоровлення

СпортСпорт

Чудова пора року – весна. Прокидається природа,
прилітають птахи, співають струмки… Але скільки
турбот приносить весна садівнику-городнику і
дачникові! У народі цю пору року після сходу снігу не
даремно звуть «весняні жнива», коли «день рік
годує», а «господаря – земля». Усім знайома
картина, яка відкривається очам на присадибній
ділянці після сходу снігу.
Всюди суха трава, сірий
газон, сміття на доріжках,
нанесене вітром. Самотньо
й занедбано виглядають
голі дерева в необкопаних
пристовбурних колах.
Земля на городніх грядках
мертва, ущільнена, за му -
лена. Але… «очі страшать, а
руки роблять». Пере -
рахувати всі роботи, які слід
робити на ділянці,
неможливо. Для кожного
господаря вони свої. Хтось
рік тому придбав ділянку, а інший вже багато років її
обробляє. Один думає про нову теплицю, а комусь
нема за що плівку натягнути для парника.

Нажаль, це проза життя. Це проблеми, від яких
нікуди не дінешся. Вони починаються, як тільки
з’являється свій клаптик землі і не закінчуються,
поки людина живе.

Наголосимо на найголовнішому, спільних для всіх
роботах, які кожного року чекають нас у весняному
саду. І якщо їх правильно спланувати, то ніякої
гонитви та зайвої метушні не буде.

Перш за все – прибирання сміття, очищення
газону від торішньої трави. Газон повинен дихати.
Це не просто естетика, це життєво необхідно. І
зробити це слід якомога раніше, як тільки земля
перестане провалюватися під ногами. Попередньо
пройти з граблями, зібрати найбільші скупчення
сухостою. Це не займе багато часу. У міру зростання
нової зелені все одно доведеться ще неодноразово
повертатися до цієї процедури. А решту сміття на
території можна прибирати хоч і до літа, залежно від
здоров’я, настрою та наявності часу.

Далі – розкучування укритих з осені рослин після
зимівлі. Щоб не з’явилася цвіль на трояндах,

виноградних лозах, декоративних чагарниках,
необхідно за першої можливості зняти з них плівку й
інший покривний матеріал. Розв’язати хвойники,
гортензії, вейгели, щоб вони поступово набували
своєї форми . А із розкопуванням кущів від землі
можна почекати, поки не настане зовсім тепла
погода.

Наступний етап –
перекопування городу і
підготовка грядок. Не слід
поспішати з обробітком
усього городу відразу. Це
досить важка праця. Слід
зробити мінімум. Розрих -
лити землю під часником,
цибулею і петрушкою, щоб
швидше зрізати першу
зелень. Скопати одну
грядку під ранню редиску і
шпинат. Решту культур
висаджувати ще рано,

треба чекати тепла.
Переходимо до саду – обрізка, побілка і

обприскування дерев. Білимо дерева лише за
умови, що ми цього не зробили ще восени. Обрізку
дерев і чагарників можна робити цілий рік, коли є
час. Обприскування починається відразу після
сходу снігу і триває до початку цвітіння. І тут
зволікання неприпустиме. Хвороби та шкідники
чекати не будуть. З приходом тепла та підвищенням
температури вони розвиваються дуже активно.
Тому не варто жаліти ні часу, ні сил на
обприскування. Зранку або ввечері, коли вщухає
вітер, розводимо необхідні розчини і виходимо в
сад.

Проводимо також і посадку кущів, дерев,
ранньоквітучих квітів. Можна висівати насіння
однорічних квітів у горщики для розсади. Горщики
можна замінити й пластиковими пляшками, які
розрізають вздовж, або одноразовими
пластиковими стаканчиками. Якщо не висіяли
помідори та перець у лютому – це можна зробити й
на початку березня… Як приємно посадити щось
нове – грушу, сливу або кущ малини! Зробити це
треба навесні. Тому садіть, коли з’являться
саджанці.

“вЕСНяНі ЖНивА” РОЗÏОчАТО“вЕСНяНі ЖНивА” РОЗÏОчАТО

Час іде, змінюються пори року, а ми як і
раніше продовжуємо знайомити вас із
жителями нашого села, що тим чи іншим
чином прославляють наше село на
районній, обласній, всеукраїнській чи
міжнародній аренах. 

Спорт, як ми неодноразово підкрес -
лювали – одна із найпопулярніших галузей
серед молоді, якій мешканці
Петропавлівки приділяють чимало уваги та
часу. І це не може не радувати, адже окрім
того, що вони займаються дійсно
корисною  справою – вони ще і досягають
чималих успіхів. Успіхів, що прославляють
Петропавлівську Борщагівку.

Цього разу ми розповім про одного із
наших односельчан – Сергія Володими -
ровича Бичковського, якого без жодних
вагань можна називати справжнім
спортсменом.  

Сергій народився 11 липня 1996 року.
Від самого народження і до сьогодення, він
є жителем Петропавлівської Борщагівки
про що жодного разу не пожалкував.
Життя у Петропавлівці йому подобається. І
не дивно, адже жити тут дійсно приємно.
Іноді здається, що навіть приємніше ніж у
столиці.

В 6 років Сергій пішов до місцевої
школи, у випускному класі якої навчається і
зараз. І хоча він ще не визначився, до якого
вузу вступатиме після школи – головне, що
він не вагається із тим, що вступатиме
саме до вищого навчального закладу.  

В 12 років Сергій завжди виділявся
своєю активністю та перепробував себе у
багатьох різнотипних галузях. Та найбільш

вдалим, виявився його вступ до секції з
кікбоксингу, яка тоді щойно відкрилася у
Петропавлівській школі. Олександр
Володимирович Попов, який

неодноразово згадувався на сторінках
"Трибуни", був його першим тренером і
залишається ним зараз. Тренер одразу
помітив у тоді ще зовсім молодому
хлопцеві потенціал і у буквальному сенсі
взявся за нього. Спочатку на тренуваннях
він займався зі всіма приблизно однаково,
але зовсім скоро помітивши, що Сергій
викладається на тренуваннях значно
більше ніж інші, тренер почав приділяти
йому більше уваги. І вже зовсім скоро –
результат був помітний. Сергій за кілька
місяців почав показувати результати, що
не піддавалися навіть тим, хто займався
значно довше.  

Зовсім скоро, Сергій почав брати участь
у районних та Київських змаганнях і одразу
ж почав перемагати. Спершу це були
змагання суто районного рівня серед
новачків, у яких він здобув чимало перемог.
Саме вдалий початок та перемоги на
початку надихнули його продовжувати у
тому ж дусі та йти далі. 

Не пропускаючи жодного тренування, він
з кожним днем вдосконалював свою
майстерність та покращував фізичні
показники. Навіть у вільний від тренувань
час він ходив займатися на майданчик, що
знаходиться неподалік від його дому та
самовдосконалювався фізично. 

Спочатку Сергій займався лише
кікбоксингом та брав участь у змаганнях
саме з цього виду спорту. Але зовсім скоро
його зацікавив Муай-тай. І хоча він дуже
схожий на кікбоксинг, є кілька нюансів, які
слід враховувати. Адже тут можна
використовувати лікті та коліна. 

Наразі ж Сергій виступає у розділі к-1. Це
той самий кікбоксинг, але тут дозволяється
завдавати удари коліньми, що робить його
більш цікавим для глядачів та більш
небезпечним для учасників. Неоднократно
бравши участь у столичних та
всеукраїнських змаганнях, він має низку
нагород та медалей, що там здобув. У його
активі є чимало медалей за перше місця,
які він здобув виступаючи на Київських
змаганнях. 

На всеукраїнській арені наш
односельчанин вперше показався у 2010
році. Це був  турнір серед юніорів, що
проходив у місті Харкові. Тоді він зайняв
третє місце. Але на цьому він не зупинився
і продовжив займатися та брати участь у
змаганнях. Загалом на його рахунку вже 5
всеукраїнських чемпіонатів, у яких він
завжди показував хороші результати, а у
березні 2012 року він вперше на них
переміг. Це був турнір саме у розділі к-1,
який Сергій називає своїм улюбленим. Та
навіть після "взятого" першого місця він не
думає “зав’язувати” з тим, що любить і
планує продовжувати у тому ж дусі. Крім
того – Сергій також бере участь у
змаганнях з Муай Таю, тож сумнівів
стосовно його захоплень цими видами
спорту навіть бути не може. 

Ми ж маємо пишатися тим, що спорт не
покидає Петропавлівської Борщагівки і з
кожним роком зявляються все нові
спортсмени. А Сергію ж ми бажаємо
успіхів та перемог. 

ігор чЕРНиШ

СÏОРТивНі СХіДЦі ЖиТТяСÏОРТивНі СХіДЦі ЖиТТя

На городі та в садуНа городі та в саду

КравчукКравчук галинугалину СидорівнуСидорівну!!
Дорогу жінку, любу матусю вітаємо з

ювілеєм! 
Нехай життєвий шлях ще довго-
довго квітне! 

Нехай приносить радість
майбуття.

І мрії всі твої здійсняться
неодмінно й щастя сміхом
голосним

Наповниться життя!
З любов’ю, 

з повагою родина. 
Колектив КÏ 

“Борщагівка”,
виконком 

сільської ради

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

Не тратьте зря время, которое Вы можете посвятить решеНе тратьте зря время, которое Вы можете посвятить реше--

нию вопросов в вашей профессиональной сфере - предонию вопросов в вашей профессиональной сфере - предо--

ставьте установку ставьте установку Windows Windows компании "компании "Ko$aN"Ko$aN"

Предоставляемые услуги:
 Установка операционной системы (Windows XP, 7, 8);
 Офисные программы;
 Установка программного обеспечения;
 Установка и настройка антивирусной программы;
 Установка и обновление драйверов;
 Написание сайта-визитки.

Специалисты компании "Ko$aN" – работают без
выходных с 8:00 до 22:00

Заказать установку Windows можно по телефону:
(093)-920-16-20, (096)-405-19-06.

http://kosan.ucoz.ua
Наши цены Вас приятно удивят!

Об’яваОб’ява

К Ï “ Б О Р Щ А г і в К А”  з а п р о ш у є н а р о б о т у
е л е к т р о м о н т е р а з г і д н о ю о п л а т о ю п р а ц і .

Бажаючим звертатися за телефоном: 
406-55-20, (067) 403-57-68

або за адресою: с.Ï.Борщагівка, вул.Шкільна, 19


