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СилА СлоВА – В духоВНоСТі

Порядок денний другого пленарного
засідання 17 сесії Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради, яке відбу-
лося 26 березня,  містив не менш ваæ-
ливі питання, ніæ перше засідання.
Зокрема, йшлося про порядок прове-
дення обліку зе м левласників та земле-
користувачів на території  сільської
ради, про затвердæення ставок земель-
ного податку на 2013 рік, про затверд-
æення змін до бюдæету на  нинішній  рік,
про надання неæитлових приміщень в
оренду, про погодæення договорів по
створенню інæенерно-комунікаційної
інфраструктури та вирішенні соціальних
питань на території  Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради тощо.

Зазначені питання, як завжди, обговорю-
валися предметно і під час голосування
враховувалась думка тієї чи іншої постійної
депутатської комісії. Тобто – відповідно до
регламенту сільської ради і в дусі демокра-
тичних підходів до виконання намічених
планів соціально-економічного розвитку
наших населених пунктів.

Проте, зауважити хочу інше: під час обго-
ворення одного з питань сільський голова
Олексій Кодебський з поміж усіх висловле-
них думок виокремив одну найважливішу
сентенцію: демократія – демократією, а
виконувати свої обов’язки кожен депутат
має чітко й конкретно. Адже люди, виборці,
які довірили тому чи іншому депутату  пред-
ставляти свої інтереси в сільській раді,
чекають саме цього від кожного народного
обранця.

Йшлося, передусім, про останній сніго-
пад, про те стихійне лихо, якого вже ціле
століття не знала наша земля – за добу
випало понад 60 сантиметрів снігу. Про
штормове попередження було відомо за
кілька днів. Однак не всі не тільки до цього
були готові, а й потім, коли стихія відступи-
ла, не взяли участі в ліквідації її наслідків.

– Я особисто, виконком сільської ради
вжив усіх необхідних заходів, аби вплинути
на ту складну ситуацію, яка склалась у

рік на рік – не схоæий. іноді трапляєть-
ся так, що виконання намічених  планів
закладається в один часовий період, а
завершується – в інший. Це схоæе зі зве-
денням будинку: спочатку закладається
фундамент, а вæе потім – спорудæують-
ся стіни, зводиться дах. Тоæ ця ситуація
видається схоæою й у виконанні плану

соціально-економічного розвитку на
2012 рік. Про це звітує Петропавлівсько-
Борщагівський сільський голова олексій
Кодебський.

– Якщо оглянутися назад, на рік 2012-ий,
то варто відзначити, що він був і результа-
тивний, і динамічний у реалізації програми

Всесвітній день поезії, який відзна-
чався минулого тиæня, з радістю
зустріли в Петропавлівсько-Борща-
гівській школі. у заході взяли участь
не тільки педагоги навчального
закладу, юні початківці студії “Ярінь”,
а й  поети, що проæивають в нашому
селі.

До свята готувалися старанно. Адже в
навчальному закладі навчається чимало
талановитих дітей, які також створюють
поетичні шедеври. Їх твори читають на
загальносільських заходах, вони перема-
гають у літературних конкурсах, а  багато
віршів школярів увійшло до поетичної
збірки “Єдина родина”, виданої нещо-

давно.  
Отже, свято поезії. До нього учні 8-А

класу разом з вчителем української мови
та літератури  М.В.Яценко підготували
відкритий урок,  де повноправно госпо-
дарювала  поезія та гостювали вірші. Від-
відати цей урок зібралося відбірне това-
риство, яке поетично сприймає  дійсність
та ставиться до навколишнього світу.
Особливістю  цього літературного засі-
дання була його тематика: «Петропав-
лівська Борщагівка – в поезії поколінь»,
яка є основою дослідницького проекту
літературної студії «Ярінь» під керівницт-
вом Н.М.Підлісняк.

Продовæення на 2 стор.
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Свято відкрила вчитель української
мови та літератури Меланія Яценко

Продовæення на 6 стор.

Продовæення на 2 стор.

Сільська поетеса Євгенія Тинякова
прочитала власний вірш

З засідання виконкомуЗ засідання виконкому

Щороку після зими Петропавлів-
сько-Борщагівська сільська рада роз-
робляє конкретні заходи з питань
благоустрою територій, санітарної
очистки та озеленення  наших насе-
лених пунктів. Не стало виключенням
із правил й останнє засідання викон-
кому, яке відбулося   29 березня. Воно
засвідчило про відповідальність усіх
членів виконкому за стан справ, який
склався на даний момент.

Власне, цього вимагав й порядок ден-
ний засідання виконкому. До нього  тра-
диційно було включено питання  прове-
дення двомісячника санітарної очистки,
благоустрою, озеленення території насе-
лених пунктів  Петропавлівсько-Борща-
гівської сільської ради, про виконання
розпоряджень та доручень Києво-Свято-
шинської райдержадміністрації, про роз-
гляд звернення ТОВ”Екожитлосервіс“
щодо надання послуг громадянам, які
проживають на території ЖК “Брест-
Литовський” по вулиці Печерська, 2 та 6,
про будівництво на території Петропав-
лівсько-Борщагівської сільської ради
тощо.

Проте позачерговим питанням, на яке
звернув особливу увагу сільський голова
Олексій Кодебський, стала загроза мож-
ливого підтоплення окремих територій
сіл Петропавлівська Борщагівка і Чайки.
З цього питання перед учасниками засі-

дання виступила представник комуналь-
ного підприємства “Благоустрій” Альона
Зелена. Вона, зокрема, відзначила, що
після останнього снігопаду підприємство
вивело на вулиці Петропавлівської Бор-
щагівки 9 машин для розчистки проїж-
джої частини вулиць від снігових заносів.
Подбало підприємство й про можливі
підтоплення вулиць. Для цього визначені
конкретні вулиці: Леніна, Шевченка,
Ворошилова, Польова,Пушкіна, Княгині
Ольги та ін. Підготовлено техніку для від-
качування талої води,намічено й інші
заходи.      

Закінчення в в наступному номері.

ПроПро загрозузагрозу ПідтоПленняПідтоПлення
Подбали завчасноПодбали завчасно

Альона Зелена інформує членів
виконкому
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соціально-економічного розвитку сіл
Петропавлівсько-Борщагівської сіль-
ської ради.  А вона, як відомо, й визна-
чає рівень роботи не лише нашого
органу місцевого самоврядування, а й
її виконкому, апарату сільської ради,
керівників підприємств, установ і
організацій, які є активними членами

громади. Це й дало можливість про-
довжити наш поступальний рух впе-
ред.

Зокрема, це, в першу чергу, стосу-
ється питань благоустрою і правопо-
рядку. В напрямках цієї роботи Петро-
павлівську Борщагівку втретє поспіль
визнано найкращим населеним пунк-
том в Україні.

Крім того, вагомими здобутками
відзначається й село Чайки: проект
забудови житлового комплексу
“Чайка” шість років поспіль утримує
першість в Україні (розробник і забу-
довник – генеральний директор ТОВ
“Омокс” Олексій Кулагін), а також
ТОВ “Зараз”, очолюване директором
Геннадієм Школьніковим. Якісне і
професійне обслуговування кому-
нальниками цього підприємства меш-
канців житлового комплексу також
відзназначено першим місцем у Між-
народному рейтингу “Ліга кращих”.

Ці успіхи, звичайно, радують. І вони
є свідченням відповідальності у роботі
багатьох трудівників нашої громади,
хто своєю працею не
тільки приносить людям
задоволення, а й
настрій від якісного жит-
лово-комунального об -
слуговування.

Проте нині хочу ще
ширше і більш предмет-
но розповісти про кон-
кретну роботу, яку ми в
2012 році здійснили в
будівництві об’єктів
соціального призначен-
ня.  Передусім, це сто-
сується зведення
Будинку творчості дітей. Як відомо, на
цьому місці  було розташоване примі-
щення дитячого нав чального закладу
“Малятко”. Нині тут виросла практич-
но нова сучасна будівля, в якій займа-
тимуться талановиті діти сіл Петро-
павлівська Борщагівка і Чайки. Таке
рішення було прийнято у зв’язку з
тим, що в нас є багато талановитих
дітей, які продовжать в цьому культур-
ному закладі свій розвиток і навчання.

А головне, тут ми одночасно вирі-
шуємо два надважливі завдання: при-
лучаємо дітей до мистецтва, а також
відволікаємо від впливу вулиці. Тож  з
введенням цього об’єкта в експлуата-
цію ми сподіваємось на те, що в нашо-
му селі , коли подорослішають діти,

з’являться не тільки нові поети, худож-
ники, фотомайстри, співаки чи танцю-
ристи, а й з їх допомогою нові пере-
моги в найрізноманітніших вітчизня-
них та закордонних фестивалях та
конкурсах. Та головне – допомогти
дітям знайти і реалізувати себе в
житті.

Якщо вже ми говоримо про дітей,

про яких дбаємо понад усе, то в мину-
лому році неабияка робота проведена
у питанні спорудження нового дитячо-
го садка на 150 місць. Після затверд-
ження проекту і виготовлення всієї
необхідної документації, ще в минуло-
му році збудовано фундамент. А нині
як тільки зійде сніг, будемо проводити
зведення стін, прагнутимемо до того,
щоб якнайшвидше його ввести в дію.
Бо вже на нього очікують чимало
малят сіл Петропавлівська Борщагівка
і Чайки.

Вирішення цих важливих соціальних
питань стали можливими завдяки
цілеспрямованій роботі з виконання
дохідної частини бюджету Петропав-
лівсько-Борщагівської сільської ради
за 2012 рік. Зокрема, доходи по
загальному фонду склали в минулому
році понад 24 мільйони 129 тисяч гри-
вень, по спеціальному – понад 5 міль-
йонів 164 тисяч гривень.Це й стало
тією головною базою, яка нам дає
змогу впевнено виконувати  програму
соціально-економічного розвитку

обох наших населених пунктів.
Проте, зважаючи здавалось би на

успішне виконання наміченого, ми не
можемо повною мірою використати
наші потенційні можливості. Йдеться
про щорічне відрахування в держав-
ний бюджет коштів, суми яких щоріч-
но зростають. І це негативно познача-
ється на психологічному настрої гро-
мади, потреби якої також постійно
зростають. Адже зі збільшенням обся-
гів будівництва житла зросла кількість
населення в наших населених пунк-
тах. А відтак зросли й проблеми.

Продовæення  
в наступному но мері.

наших населених пунктах. Однак, маю під-
креслити: не всі депутати, активісти громади
взяли активну участь у роботі з ліквідації сти-
хійного лиха. Тому  такий стан справ мене
дивує. Адже саме на нашу допомогу розрахо-
вують люди. Тому на всіх округах кожен народ-
ний обранець мав би виявити ініціативу та,
засукавши рукави, взятися за роботу.

Ми ж знаємо, що в селі є чимало людей
поважного віку, хто не в змозі взяти лопату в
руки й розчистити хоч би стежку до вулиці.
Тому ми й повинні бути уважними до старшого
покоління.

Не повинна осторонь цього питання стояти
й школа. Адже ми, коли були молодими, вва-
жали за честь допомогти дідусям чи бабусям у
дворі, принести хліба чи інших продуктів.
Навіть іноді уроки пропускали. Тоді ж були піо-
нери, тімурівці, чия допомога старшим була
дієвою допомогою й здійснювалась душевно
й оперативно. Тому це ми маємо відродити...

З усіх питань, внесених в порядок денний,
прийнято відповідні рішення. Проте думка,
винесена в заголовок до матеріалу, була і
лишиться актуальною.

Михайло ГриЩеНКо

Початок на 1  стор.
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інформує людмила Мартинюк

останнім часом ми все частіше чуємо
про злочини, які скоєні на території сіл Пет-
ропавлівська Борщагівка й Чайки. Вони
викликають занепокоєння в населення. А
тому громада налаштована дати рішучу
відсіч  правопорушникам.

Одним з таких випадків стався на вулиці
Шкільній у Петропавлівській Борщагівці.Тут у
місцевій медамбулаторії пограбували аптеку.
Ось що нашому кореспондентові розповів її
директор О.І.Починков:

– В ніч з 6 на 7 березня було зломано вхідний
замок і зловмисники проникли в приміщення
аптеки. Грабіжники забрали комп’ютер, сейф,
грошовий ящик, лікарські препарати.

На моє запитання: чи цей злочин вчинили
наркомани, Олександр Іванович підкреслив,
що на це не схоже, бо зловмисники викрали
тонометри, вітаміни, дитячі соки,памперси. Це
наводить на думку, що правопорушники мають
маленьких дітей і саме ці речі було викрадено
повністю.

Як повідомив О.І.Починков, злочинці викрали
цінностей на суму близько 10 тисяч гривень.

– На жаль, прибутки від реалізації товарів не
дозволяють установити сигналізацію, бо це не
дешеве задоволення. Тому вживемо інших
заходів. Адже аптека має працювати, бо цього
потребують мешканці...

Цей випадок, а також інші наводять на думку,
що нам потрібно бути пильними завжди: і в
день, і в ночі.

Це підтвердило й ще кілька резонансних
справ. Приміром, на тій же вулиці Шкільній зло-
чинці проникли серед білого дня до квартири, в
якій в цей час, зрозуміло, нікого не було. Взяв-

ши цінні речі грабіжники спішно ретирувалися.
Ще один злочин скоєно на вулиці Леніна. Тут

неподалік “Білли”, на видному місці розташу-
вався сучасний магазин сучасних іграшок.
Зловмисники намагалися проникнути до при-
міщення. Вони прагнули зламати вхідні двері-
ролети. Та чи то сил не вистачило, чи хтось
йшов неподалік, здійснити свої злочинні намі-
ри не зуміли. Лише понівечили магазин.

Не втрачають можливостей “поживитися”
чужим добром й автограбіжники. На стоянці,
розташованій поблизу сільського стадіону
“Козак-арена”, пізнього вечора невідомий з
допомогою відмичок зумів відкрити дверці
автівки. Забравши все що там було, злодій
спокійно зник. Та чи то не все зумів забрати за
один раз, чи то “замести сліди”, вирішив
повернутися. Тут його й “накрив” господар,
який викликав міліцію.

І знову повернімося на вулицю Шкільну. Тут
скоєно ще один злочин.  Громадянин Н приїхав
додому на власній автівці – пообідати. Тому,
поспішаючи,  барсетку лишив в машині. І яке ж
було в людини розчарування, обурення і вод-
ночас ненависть до отих покидьків, які звикли,
не працюючити, жити за рахунок інших! 

Родина постраждалих звертається до чита-
чів газети: можливо, хтось знайде документи –
техпаспорт на машину, перепустку, ключі –
поверніть їх до редакції і вам буде вручена
винагорода.

А висновок в усіх випадках можна зробити
лише єдиний: усім нам потрібно бути пильни-
ми, бо злочинці не сплять...      

Михайло ГриЩеНКо                                                                                     

БУТИ ПИЛЬНИМИ ЗАВЖДИ
КриміналКримінал

Ведуться оздоблювальні роботи



В інтересах громади  В інтересах громади  

АДМІНІСТРАТИВНА КОМІСІЯ ЗВІТУЄ
З метою виконання контрольних функцій щодо забезпечення

додержання законності в селі Петропавлівська Боорщагівка покла-
дених на органи місцевого самоврядування при виконавчому комі-
теті Петропавлівської сільської ради працює адміністративна комі-
сія, головою якої є Лілія Ліхаманова.  Якість роботи комісії неодно-
разово  була відзначена районним та сільським  керівництвом. 

Адмінкомісія здійснює  свою діяльність, виконуючи основні
покладені на неї завдання: розгляд справ про адміністративні пра-
вопорушення, охорона прав і свобод громадян, власності, консти-
туційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств,
установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення
законності, запобігання правопорушенням, поваги до прав, честі і
гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконан-
ня своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством, куріння
тютюнових виробів в заборонених  місцях. 

Адміністративною комісією при виконавчому комітеті  сільської
ради протягом 2012 року розглянуто  більше півсотні протоколів
про вчинення громадянами адмінправопорушень.    

Налагоджена робота цього органу  забезпечує своєчасне, все-
бічне та об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, з’ясування

причин та умов, що спричинили вчинення адміністративних право-
порушень, виховання громадян в дусі додержання законів.

- Звичайно, є свої тонкості цієї роботи - говорить секретар комісії
Аліса Анатоліївна Ковальчук -прикро коли люди відносяться з неро-
зумінням до нашої праці і вчасно не реагують на виклики.  Якщо
штрафи не сплачують в потрібний термін від отримання постанови,
несплачені штрафи направляться до виконавчої служби району.
Тому хочеться більшого розуміння з боку мешканців нашого села.   

інф. “Трибуни”.

1 квітня 2013 року 3ТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

Справæнє випробування на
муæність виявили чимало
мешканців сіл Петропавлівсь-
кої Борщагівки і Чайки у
боротьбі зі стихією, яка мала
місце під час небаченого сніго-
паду, що накрив Київську
область 22 березня. і чи то
тому, що психологічна
настроєність багатьох грома-
дян на стихію мала благодуш-
ний характер, чи то понад 100-
річна історія метеорологічних
спостереæень нічого подібного
не знала, ситуація в обох насе-
лених пунктах на початку роз-
гулу стихії була по-справæнь-
ому загрозлива. 

Ще в п’ятницю, увечері, снігові
замети були настільки значні, що
транспорт спочатку буксував, а
потім, після того, як фура пере-
крила вулицю Леніна, і взагалі
зупинився. 

І тоді в боротьбу зі стихією всту-
пили працівники КП “Благоус-
трій”. Цією роботою керував його
директор Володимир Зелений.

– У п’ятницю, після обіду, роз-
повідає механік підприємства
Денис Костенко, – наш колектив
включився у роботу. Непросто
було працювати у ці години. Сніг
йшов густий, хуртовина замітала
дороги, східний штормовий вітер
дужчав.

Розчищення проїжджої частини
вулиць зробити було непросто.
Адже чимало водіїв, безуспішно
прагнучи виїхати з села, нарешті,
змирились з безвихіддю й зму-
шені були покинути транспортні
засоби, хто де зміг. Тому бороти-
ся зі сніговими заносами було
дуже непросто. Та наших праців-
ників це не зупинило. Спочатку в

роботу включилися снігоприби-
ральна машина, а також трактор
МТЗ.

Тут варто зазначити, що 2 цен-
тральні вулиці – Леніна й Авіато-
рів, де найінтенсивніший рух
транспорту, перебувають на
обслуговуванні в обласній органі-
зації “Автодор”. А саме тут й було
найбільше заторів. Довелося ще
й транспорт наймати. І з завдан-
ням впоралися, хоч відпочивати
доводилося 3-4 години на добу.

4 дні наші працівники трудили-
ся на прибиранні снігу та розчист-
ці вулиць. Тут наполегливо себе
виявили Сергій Найденко, Воло-
димир Кабин, Василь Твердох-

ліб,Віталій Баштан та й усі праців-
ники підприємства. Вони чистили
сніг, посипали сіллю дорогу.
Разом з обласною організацією
Автодор вже на неділю основні
дорожні артерії були розчищені
від снігу й маршрутки почали кур-
сувати.

При розчистці снігових заносів
чимало праці було внесено й пра-

цівниками КП “Борщагівка”. На
вулиці Шкільній депутат сільської
ради Володимир Пархонюк орга-
нізував своєрідний суботник, на
якому наполегливо працювали
мешканці будинків 27 -а і 27-б.
Тож тут вже в суботу, 30 березня,
були очищені від снігу не тільки
проїжджа частина, а й тротуари
біля будинків. 

Підсумки роботи зі стихією – в

На вулиці шкільній, 27-а територію 
почистили мешканці будинку

Вулицю Пушкіна почистили добросовісно – до асфальту

Надзвичайна ситуаціяНадзвичайна ситуація

НА БороТьБу Зі СТихіЄю
Вийшли дружНо

Поштове відділення майæе по вікна засипало снігом уæе в перший
день стихії

Ф О Т О Р Е П О Р Т А ЖФ О Т О Р Е П О Р Т А Ж

у бій з негодою вступила техніка КП “Борщагівка”

ВіВТороК
Леніна
Чкалова
Берегова
Комсомольська
Калініна
Мельниченка
Островського
Матросова
Озерна
Оксамитова
СередА
Перемоги
Коротченка
О. Кошового
Б. Хмельницького 
Космодем"янської 
Садова
Фізкультурна
пров.Фізкультур-

ний
пров.Софіївський

Ярослава Мудрого
Кн. Володимира
Весняна
Прорізна
Яблунева
Молодіжна
Кн. Ольги
Незалежності
Південна
Травнева
Трояндова
Квітнева
Запорізька
Святошинська
Кіровоградська
Мальовнича
Херсонська
ЧеТВер
Матросова
Шевченка
Жовтнева
Кооперативна

Ворошилова
Горького
Гагаріна
Шепетівська
Калинова
П'ЯТНиЦЯ
Північна
Комарова
Пушкіна
Польова
Авіаторів
Вишнева
Зоряна
Райдужна
Райдужна 
(пер. Чернівецький,

5)
Київська
Борщагівська
Каштанова
Миру
Лісна
Одеська

ОголошенняОголошення

Графік вивезення та одночасного прибирання твердих

побутових відходів с.П.Борщагівка

реМоНТ ВулиЦь леНіНА й 
АВіАТоріВ – СПрАВА “оБлАВТодору”

АктуальноАктуально

Нинішня зима – одна з най-
триваліших за останні роки.
Проте не тільки цим вона від-
різняється від попередніх:
стільки опадів у вигляді снігу,
дощу не було давно. Та голов-
не – перепад темпаратур. В
результаті – наші дороги прий-
шли до стану, якого ми вже
давно не бачили – скрізь ямки,
ритвини, вибоїни, наче після
артилерійського обстрілу. Це й
викликає справедливе обурен-
ня мешканців наших сіл.

– Вини сільської ради щодо
стану асфальтового покриття
вулиць Леніна і Авіаторів
немає, – розповідає після
нашого звернення заступник
сільського голови з виконавчої
роботи Олександр Оболон-

ський. – Тут володар – обласна
служба “ОБЛАВТОДОР”. Це
вона відповідає за стан дорож-
ного покриття, бо саме ці вули-
ці перебувають на балансі
зазначеної організації. Тому ми
не можемо здійснювати робо-
ти по відновленню дорожного
полотна.

Ми звернулися до дорожни-
ків з відповідним листом. В
отриманій відповіді йдеться
про те, що вказані недоліки  на
обох вулицях будуть усунені, як
тільки погодні умови стануть
належними. А поки що вибоїни
на дорогах засиплють крупним
щебенем. Тож будемо сподіва-
тися, що ситуація поліпшиться
на краще.

інф. “Трибуни”. 

При подоланні наслідків стихії старанно
працювала двірник  КП “Борщагівка”

Галина ефенберг      

розповідає механік 
КП “Благоустрій” денис Костенко



Ми вже писали про обговорення на сесії Петро-
павлівсько-Борщагівської сільської ради, а також на
засіданні виконкому питання про роботу автотранс-
портного підприємства “Транс Групп”, яке займа-
ється перевезенням пасажирів на території сіл Пет-
ропавлівська Борщагівка і Чайки. Йшлося про необ-
хідність приведення до оптимального рівня оплати
за проїзд, якості обслуговування в маршрутних таксі
№743-д і 743-к, а також 744, які здійснюють транс-
портне сполучення між нашими селами й столицею.
Щоб вияснити всі нюанси справи, наш кореспон-
дент зустрівся з генеральним директором фірми
Володимиром Давидовичем Назаренком й задав
йому кілька найзлободенніших питань.

– шановний Володимире давидовичу, ваше під-
приємство почало працювати на території, що нале-
æить до сільської ради, ще в 1996 році. За ці 17 років
багато води перетікло й æиття змінилося докорінно.
Якими особливостями  позначена ваша робота
тепер?

– Передусім, хочу зазначити: починали нашу справу ми
за умови, що в нас на той час були лише 3 машини. Ми
підтримали ініціативу сільського голови Олексія Кодеб-
ського про потребу обслуговувати Петропавлівську Бор-
щагівку пасажироперевезенням. І взялися за цю роботу,
бо бачили, що перспектива зростання населеного пункту,
його розвиток потребував таких підходів.

Зі зростанням села в плані соціально-економічному,
збільшувалась кількість населення. Це вимагало й розши-
рення сфери послуг. І якщо на початку нашої роботи в селі
в нас був лише 1 маршрут, то тепер – 3. Та й машин стало
значно більше: на 743-д працює 8 маршруток, 744 – також
8, а на 743-к – 5. Це досить таки солідний парк.

Щоправда, тепер і цього не досить. Тому ми й звернули-
ся до сільської оади, щоб модернізувати нашу роботу.

Зокрема, це стосується перш за все питання охоплення
перевезенням пасажирів усіх віддалених від центру села,
а також від Києва місць, з яких мешканцям нині незручно
добиратися. Тому за узгодженням з сільською радою
після введенням в дію дороги між Петропавлівкою і Чайка-
ми, ми подовжили маршрут №743-д до підприємства
“Юта-сервіс” в селі Чайки. А найближчим часом плануємо
ввести ще один маршрут: від метро “Академмістечко”
через житомирську трасу до вулиці Коцюбинського в селі
Чайки. Це дасть змогу більш повно забезпечити переве-
зення пасажирів усіх територій, об’єднаних сільською
радою.

– Але æ тепер не просто розвиватися, бо ціни на
автомобілі , запчастини, паливно-мастильні матеріа-
ли, мінімальна заробітна плата водіїв постійно зрос-
тають. Тоæ як у такому випадку розвиватися?

– Так, це зробити непросто. Підтвердити це хочу й таки-
ми фактами: коли ми ще тільки розпочинали трудову
діяльність у Петропавлівській Борщагівці, то придбали
автобус “Богдан” за 100 тисяч гривень. Тепер він коштує в
чотири рази дорожче. Так само й паливо-мастильні мате-
ріали. Хоч вартість проїзду не зросла пропорційно. В
результаті ми на маршрутах, що обслуговують села Пет-
ропавлівську Борщагівку і Чайки, несемо збитки. І лише за
рахунок інших маршрутів у місті Києві, підприємство
виживає.

– Тобто, наскільки я розумію, якість надання послуг
з перевезення пасаæирів тісно пов’язана з розши-
ренням парку маршрутних таксі?

– Безперечно. Адже назріла нагальна потреба збільши-
ти кількість машин на всіх маршрутах. Наведу такі аргу-
менти: на початку нашої співпраці з сільською радою в
Петропавлівській Борщагівці населення становило близь-
ко 4 тисяч мешканців, а тепер – понад 8 тисяч. А з приїж-
джими громадянами, які тут знімають квартири, то й вза-
галі понад 10 тисяч. 

Те ж семе й на Чайках. Тут проживало менше 1 тисячі
громадян. Тепер – це вже солідне містечко і тут теж насе-
лення зросло в кілька разів.

Тому так важко в часи пік здійснювати пасажиропереве-
зення наявною кількістю маршруток. А завдання перед
нами поставлено конкретне: забезпечити чітке, безпере-
бійне і якісне обслуговування пасажирів. І ми прагнемо
цього добитися якомога швидше.

До речі, щодо співпраці з сільською радою. Ми завжди
відчуваємо підтримку сільського голови  Олексія Кодеб-
ського. Це було після останнього снігопаду, коли весь
транспорт зупинився. Або ж ремонту доріг. Його дієва
допомога великою мірою сприяла нам у роботі.

– Та повернімося до ваших проблем. Виходить
замкнуте коло: не моæемо докорінно поліпшити
пасаæироперевезення тому, щоне вистачає техніки.
А без неї не вдасться добитися баæаного?

– Саме так. Проте хочу відзначити: ситуація найближ-
чим часом має змінитися. На сесії Петропавлівсько-Бор-
щагівської сільської ради, а також виконкому, на яких це
питання обговорили депутати й члени виконкому, всі

нюанси зазначеної справи обговорено. Прийнято й
рішення. Воно сприятиме якісному й чіткому обслугову-
ванню пасажирів.

– у зв’язку з цим багатьох наших мешканців ціка-
вить: якою æ буде після прийнятого рішення плата за
проїзд в маршрутах, що обслуговують наші села?

– Спочатку я хотів би уточнити деякі нововведення. При-
міром, маршрут №743-д, який з минулого року після вве-
дення в експлуатацію дороги між нашими селами курсує
від метро “Нивки” до села Чайки (підприємство “Юта-сер-
віс”), буде подовжено до вулиці Коцюбинського. Маршрут
№744 теж у минулому році подовжено: маршрутки почали
курсувати від Софіївської Борщагівки через Петропавлів-
ську Борщагівку до вул.Коцюбинського. Тобто й тут дис-
танція руху збільшилась, хоч плата за проїзд лишилась
без змін.

Маю підкреслити: собівартість перевезення 1 пасажира
відповідно до наших економічних розрахунків становить 3
гривні 30 копійок (про це вæе писала “Трибуна” –
прим. автора). Ці розрахунки затверджені екномічним
управлінням Київської обласної державної адміністрації
ще в минулому році. Проте ми розцінки на пасажиропере-
везення не змінювали. Тепер ситуація стала
критичною.Тому й звернулось наше підприємство до сіль-
ської ради з тим, щоб стан справ змінити.

А тепер – про вартість проїзду в маршруті № 743-д.
Якщо пасажир їде по селу, то він сплачує 2 гривні. Коли
їхатиме за село Петропавлівську Борщагівку (до храму
Різдва Божої Матері). Якщо ж пасажир їде  за село, то вар-
тість оплати становитиме 3 гривні. Аналогічна оплата й на
маршруті №744.

В іншій маршрутці – 743-к по селу теж сплачуються 2
гривні, а з кінця в кінець – 3 грн.

– Багатьох читачів зацікавить й пільги, які ви надає-
те пасаæирам...

– Вони лишаються на попередньому рівні. Школярів ми
перевозимо безкоштовно в дні навчання. Підтверджен-
ням тому мають бути ранець чи портфель, а вчителі  мати
проїзний квиток. У вихідні – за проїзд сплачують усі. Крім
того в День села в його межах мешканців перевозимо
безкоштовно. Також безкоштовно обслуговуємо ветера-
нів учасників Великої Вітчизняної війни на 9 травня. Щодо
пільгових категорій громадян, то їх кількість становитиме
10 % від кількості місць у маршрутці. 

– до речі, Володимире давидовичу, хотів би пого-
ворити й про якість обслуговування з боку водіїв.
Адæе є нарікання не тільки на переповнені маршру-
теи, а й нетактовність і навіть грубість водіїв...

– Так, нам вже телефонували кілька разів з цього приво-
ду. Ми суворо попереджуємо щоразу під час інструктажів
кожного водія. І караємо штрафами чи іншими способа-
ми. Нещодавно навіть довелося звільнити одного з таких
працівників.

Хочу сказати кілька гарних слів на адресу водіїв з Петро-
павлівської Борщагівки, які працюють на нашому підпри-
ємстві. Це Олександр Балабан, Олександр Заєць й Олек-
сандр Красилов. До них у нас немає претензій. Та й у
односельців, я гадаю, – теж. Бо свої ж!

Окрім них уважні до пасажирів і працюють сумлінно
Олександр Буря, Василь Казначеєв (маршрут №743к).

Утім зауважу, якщо ви маєте зауваження кожен бажаю-
чий може нам зателефонувати  (044) 429-05-00, 568-00-
91 (мобільний), (050) 353-33-03.

Користуючись нагодою, хочу підкреслити: на кожній
зупинці ми розмістимо режим роботи на маршруті, щоб
можна було усім пасажирам орієнтуватися  під час переїз-
дів. Бо наше головне завдання – забезпечити комфортне і
своєчасне перевезення жителів сіл Петропавлівської Бор-
щагівки і Чайки. Адже ми  розуміємо, що працюємо у най-
кращому у світі селі (посміхається – прим.автора). Тож
будемо працювати на результат. 

– дякую за розмову.
Михайло ГриЩеНКо 
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депутатів сільської ради інформує засновник 
підприємства “Трансгруп” Валерій Корольов

Завæди переповнені маршрутки в селі Петропавлівська Борщагівка

директор ТоВ “Транс Групп” Володимир Назаренко
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ТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА» повідомляє про наміри щодо отри-
мання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря стаціонарними джерелами виробництва, яке розмі-
щене за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.
Чайки, вул. Грушевського, 60. 

ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА» спеціалізується на виробництві
лікарських засобів та біологічно активних добавок (БАДів) на
основі активованого вугілля. При виробництві вказаних
лікарських засобів хімічних або біологічних перетворень не від-
бувається. Внаслідок діяльності основними джерелами вики-
дів буде газова котельня та вентиляційне обладнання вироб-
ничого цеху. 

Основними забруднювачами є продукти згорання природ-
ного газу та пил. Джерело утворення пилу обладнане сучас-
ним пилогазоочисним обладнанням ефективністю 97,2 %, що
забезпечує викид пилу в межах допустимих норм.

Зауваження та пропозиції щодо намірів ТОВ «ВАЛАРТІН
ФАРМА» надсилати в місячний термін у Києво-Святошинську
РДА Київської області за адресою: 03115 м.Київ, пр-т Перемо-
ги, 126 або за телефоном загального відділу (044) 454-47-14.

директор А.Г.разумний 

ПоВідоМлеННЯ
Про оПрилюдНеННЯ ПроеКТу  рішеННЯ

ВиКоНКоМу  ПеТроПАВліВСьКо-
БорЩАГіВСьКоЇ СільСьКоЇ рАди

«Про погодження ТОВ«Транс Групп» на встановлення 
тарифів вартості проїзду на приміських автобусних маршрутах

загального користування,  які проходять в межах території 
Петропавлівсько-Борщагівської  сільської ради 

та сполучають с.Петропавлівська Борщагівка з м. Київ».
У зв’язку з переглядом ТОВ «Транс Групп» тарифів вартості проїзду

на приміських автобусних маршрутах загального користування, які
проходять в межах території Петропавлівсько-Борщагівської сіль-
ської ради та сполучають с.Петропавлівська Борщагівка з м.Київ,
подаємо текст проекту тарифів вартості проїзду з метою внесення
зауважень і пропозицій мешканцями села.

Текст проекту на введення тарифів вартості проїзду на приміських
автобусних маршрутах загального користування та аналіз впливу
регуляторного акту (рішення виконкому П.Борщагівської сільської
ради про введення в дію з 01.05.2013р. тарифів вартості проїзду пуб-
лікуємо нижче).

З зауваженнями та пропозиціями слід звертатися до виконкому
П.Борщагівської сільської ради за адресою: 08130, с.П.Борщагівка,
вул. Я.Мудрого, 1-А, Києво-Святошинського району, Київської обла-
сті. Тел. (044) 276-62-11.

Виконком П.Борщагівської сільської ради

ЗАЯВА Про НАМіри

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Петропавлівсько Борщагівської сіль-
ської ради «Про погодження ТОВ «Транс Групп» на встановлення тарифів вартості проїзду на приміських
автобусних маршрутах загального користування, які проходять в межах території Петропавлівсько-Борща-
гівської сільської ради та сполучають с.Петропавлівська Борщагівка з м.Київ» підготовлено згідно з вимогами
п. 2 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України „Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторно-
го акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарсь-
ких відносин.

Послуги з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування в с. Пет-
ропавлівська Борщагівка надає суб'єкт господарської діяльності приватної форми власності. Вартість про-
їзду з 2006 року становить 2 грн., (на підставі погоджених паспортів приміських автобусних маршрутів
загального користування).

28 березня 2013 року на ім'я голови Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради надійшла заява від
перевізника щодо підвищення вартості проїзду до 3 гривні у зв'язку з погодженням нових паспортів маршру-
тів.

Петропавлівсько-Борщагівська сільська рада пропонує встановити наступні тарифи для населення:
– в межах села - 2 грн. (Церква Різдва Божої Матері - супермаркет «Віїїа»)
– загальний тариф - 3 грн. (м. Київ - с. Петропавлівська Борщагівка)
– по місту Києву - 2 грн. 50 коп.
2. Цілі регулювання.
Метою прийняття регуляторного акта є впровадження економічно -обґрунтованих тарифів на перевезення

пасажирів, що дасть можливість забезпечувати виконання необхідних обсягів та якість перевезень пасажирів
на приміських автобусних маршрутах загального користування на території Петропавлівсько-Борщагівської
сільської ради.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Відповідно до п.2 ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядуванням в Україні" погодження тарифів на

перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування належить до повно-
важень органів сільських, селищних, міських рад.

Альтернативи:
1. Збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів та без надання дотацій з міського бюджету.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки перевізник при існуючій вартості проїзду наближаються до
межі банкрутства та в майбутньому стануть неспроможними надавати безпечні та якісні послуги по переве-
зенню пасажирів.

2. Підвищення тарифів на послуги перевезення пасажирів по приміським маршрутам с. Петропавлівська
Борщагівка - м. Київ в автотранспорті до рівня відшкодування економічно-обґрунтованих витрат. Дана аль-
тернатива може бути прийнятною і ставить за мету розвиток транспортного комплексу, ефективне задово-
лення потреб у безпечному та якісному перевезенню пасажирів, повному забезпеченню потреб населення в
транспортних послугах.

4. Механізм розв'язання проблеми
Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття рішення виконавчим комітетом сільської ради

про погодження вартості проїзду на приміських автобусних маршрутах загального користування у розмірі:
- в межах села - 2 грн. (Церква Різдва Божої Матері - супермаркет «Віїїа»)
- загальний тариф - 3 грн. (м. Київ - с. Петропавлівська Борщагівка)
- по місту Києву - 2 грн. 50 коп.
Це рішення підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації.
Ступінь ефективності даного регуляторного акта буде оцінюватись за результатами відстеження діяльності

перевізників, пов'язаної з перевезенням пасажирів.
5. обґрунтування моæливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого

регуляторного акта
Прийняття регуляторного акту дозволить сформувати прозорі, чіткі та зрозумілі правила поведінки суб'єк-

тів підприємницької діяльності та споживачів на ринку пасажирських перевезень.
Позитивними факторами можуть бути:
- покращення фінансового стану суб'єктів господарювання міста - перевізників;
- оновлення рухомого складу;
- суттєве підвищення мотивації перевізників щодо надання якісних та безпечних послуг з перевезення

пасажирів.
Негативними факторами можуть бути:
- тимчасове падіння обсягів перевезень.
6. очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.
Застосування тарифу, який запропоновано у проекті рішення, надасть можливість:
перевізникам відшкодовувати фактичні витрати, пов'язані з перевезенням пасажирів;
забезпечити захист населення від необгрунтованого підвищення вартості проїзду;
підтримувати належний рівень безпеки руху та пасажирів;
забезпечувати належну кількість маршрутів та графіків руху;
забезпечення належного технічного стану рухомого складу.

7. обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту
Термін дії рішення виконавчого комітету сільської ради: з 01.05.2013 р. - не обмежений. Тарифи будуть

переглядатись у разі зміни з об'єктивних причин собівартості пасажирських перевезень.
8. Показники результативності регуляторного акту Показниками, які характеризують наслідки дії

регуляторного акта є:
- рівень мінімальної заробітної плати;
- кількість перевізників;
- кількість перевезених пасажирів;
- кількість оновлених одиниць рухомого складу;
- кількість скарг на якість обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в

режимі маршрутного таксі, що надійшли від пасажирів, та інші.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеæення результативності акту:
Цільова група: суб'єкти підприємницької діяльності - перевізники, пасажири (мешканці та інші особи).
Базове відстеження результативності регуляторного акту - квітень 2013 року (за підсумками 2012 року).
Повторне відстеження результативності рішення сільської ради буде здійснено в II кварталі 2013 року (за

підсумками).
Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюватиметься Петропавлівсько-Борщагівсь-

кою сільською радою.

Аналіз регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Петропавлівсько -
Борщагівської сільської ради "Про погодження ТОВ «Транс Групп»у на встановлення тари-

фів вартості проїзду на приміських автобусних маршрутах загального
користування, які проходять в межах території Петропавлівсько-Борщагівської 

сільської ради та сполучають с.Петропавлівська Борщагівка з м. Київ».

Сфера впливу Вигоди Витрати

Органи місцевого самовря-
дування

Забезпечення виконання
необхідних обсягів та якості пере-
везень на приміських автобусних
маршрутах загального користу-
вання.

Процедура розробки регулятор-
ного акту (витрати робочого часу
спеціалістів пов'язані з підготуван-
ням регуляторного акту, публікація
в місцевій газеті «Трибуна» Петро-
павлівської Борщагівки»)

Суб'єкти підприємницької
діяльності -перевізники

Забезпечення економічно –
обґрунтованої рентабельності їх
діяльності

Можливе тимчасове зменшення
пасажиропотоку внаслідок збіль-
шення тарифу

Населення та інші особи Забезпечення виконання
необхідних обсягів та якості пере-
везень на приміських автобусних
маршрутах загального користу-
вання.

Зростання вартості проїзду

ВиКоНАВЧий КоМіТеТ 
ПеТроПАВліВСьКо-БорЩАГіВСьКоЇ СільСьКоЇ рАди

КиЄВо-СВЯТошиНСьКоГо рАйоНу КиЇВСьКоЇ оБлАСТі
с. П.Борщагівка « »  ___________2013 року.

рішеННЯ №
«Про погодæення ТоВ «Транс Групп» 
на встановлення тарифів вартості проїзду 
на приміських автобусних маршрутах
загального користування, які проходять 
в меæах території П.Борщагівської сільської 
ради та сполучають с. П.Борщагівка з м.Київ»
Розглянувши звернення ТОВ «Транс Групп» про погодження вста-

новлення тарифів на перевезення пасажирів на приміських автобус-
них маршрутах загального користування та гарантування перевезен-
ня пільнових категорій населення, розглянувши «Аналіз впливу регу-
ляторного акту» підготовлений ТОВ «Транс Групп» та експертний вис-
новок постійної депутатської комісії з регуляторної політики, врахо-
вуючи підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, керуючись п.
2 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України „Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності", «Методикою проведення аналізу
впливу регуляторного акта», затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 11.03.2004р. №308, виконавчий комітет сіль-
ської ради -

ВирішиВ:
1. Погодити ТОВ «Транс Групп» на введення в дію з 01.05.2013р.

наступні тарифи на перевезення пасажирів на приміських автобусних
маршрутах загального користування:

1.1. в межах території села - 2 грн. (Церква Різдва Божої Матері -
супермаркет «Billa»);

1.2. по місту Києву - 2 грн. 50 коп.;
1.3. загальний тариф - 3 грн. (м. Київ - с. Петропавлівська Борща-

гівка).
2. Рішення підлягає опублікуванню в місцевій газеті «Трибуна «Пет-

ропавлівської Борщагівки».
3. Контроль за виконанням даного рішення доручити заступнику

сільського голови з питань виконавчої роботи Оболонському О.І.
Сільський голова о.і.Кодебський

ПроеКТ



6 1 квітня 2013 рокуТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

На день поезіїНа день поезії

СилА СлоВА СилА СлоВА –– В духоВНоСТіВ духоВНоСТі
Петропавлівська земля здавна

була багата талановитими людь-
ми з багатобарвним сприйняттям
світу, з очима, відкритими для
всього прекрасного, та з витон-
ченим смаком. Поетичний все-
світ, що буяв в їх душах вони
лишили після себе в музиці своїх
віршів, де під закладений ритм
«танцюють» рядки, торкаючись
найглибших струн нашої душі.
Саме оці рядки звучали зі сцени
цього дня і з вуст учнів, що прига-
дали  поетів, котрих, нажаль, вже
не зустріти на вулицях нашого
села, та вся та любов, яку вони
досі відчували, буде жити вічно у
рядках їх творів. Павло Костенко,
Марія Хоменко, Галина Михай-
лець,  Надія Серьогіна – поети
минулого покоління. Їх поєднала
та велика невичерпна любов до

України та до рідної Петропав-
лівської Борщагівки. Пам’ять про
них цього дня була вшанована
згадкою про їх життя, творчість
хвилиною мовчання.

У другій частині уроку  присутні
доторкнулися до поезії поетів
сьогодення: Евгенії Тинякової,
Надії Мельниченко,  Евгенія Они-
щенка, Ольги Заїки, Тетяни
Тимощук-Фіалковської, Наталії
Підлісняк. Всі вони – різні, бо
однакових поетів не буває. Адже
в кожного є щось своє, незвичай-
не. З кожним поетом асоцію-
ються свої рими, свої думки, свій
настрій, свої слова… Торкаючись
творчості того чи іншого
поета,  присутні мали уні-
кальну можливість  побути
з думками поета  наодин-
ці, відкрити для себе його
внутрішній світ та настрій.
Бо кожен вірш — це спо-
відь поета.  Поважними
гостями заходу були й
самі поети:  Евгенія Тиня-
кова, Ольга Заїка, Тетяна
Тимощук-Фіалковська,
Наталія Підлісняк,а також
директор школи Микола
Татуревич, котрі подару-
вали слухачам свої нові
вірші. 

Хвилююче виступили і
юні поети – вихованці літе-
ратурної  студії «Ярінь» під
керівництвом Н. Підліс-
няк, зі своїми власними віршами,
що неодноразово ставали лау-
реатами та переможцями район-
них та обласних літературних
конкурсів. Анастасія Травінська,
Євгеній Заїка, Вероніка Доценко,
Максим Марчук, Єлізавета  Валя-
віна,  Дарія Кожедуб  – це нове
поетичне покоління, що пере-

дають свої відчуття через рими.
Вони юні, динамічні, з новим мис-
ленням та сучасними поглядами
на життя. Та в їх серцях палає
невичерпна любов до рідного
краю, що передалася їм у спадок
від митців слова попередніх поко-
лінь Петропавлівської Борщагів-
ки.

ВеСНА  ПрийшлА

У синім небі над селом
Летять, летять лелеки.
І чути в мене за вікном,
Їх клекоти далекі.
Весна прийшла до нас в село, 
Дзюрчать кругом струмочки.
І спів пташок чарує слух,
Мов передзвін дзвіночків.
Сади квітують навкруги,
Мов ніжні наречені.
У квіти вбралися луги,
Ліси стоять зелені.
На сонці виграє ріка,
Земля вдяглася в шати.
Весна співа, сія, бринить
Ласкає всіх мов мати.

Наталія Підлісняк.

ВеСНЯНе СоНеЧКо

Я сьогодні встав раненько:
Вже весна прийшла – гарненько!
Дивлюсь – сонечко на небі,
Посміхається жовтеньке.
Сонце в небі – королева.
В нього грива, наче в лева.
Землю гріє-зігріває
Промінцями всіх ласкає.

Максим Марчук

ПОЕТичні Рядки, ПРисвячЕні вЕсні

роЗКВіТАЄ БАрВіНоК

В мене у садочку квіти розквітають,
Голубенький колір пелюсточки мають,
У вечері барвінок у сон поринає,
Зранку срібною росою пелюстки  вмиває.
Сонце жовтеньке, теплом зігріває,
Вітерець подує, наче приласкає,
Дощик накрапає його підливає,
І барвінок голубий пісеньку співає.

Вероніка доценко

Біль
Діаманти холодного снігу 
В очі, на щоки і губи летять.
Від жорстких голок і від бігу
Все пече, навіть руки - болять:

Хочуть битися від безнадії,
З вустзлітають безсилі слова.
В друзки, в тріски розбилися мрії,
Але ж плачу -то значить жива...

Крізь перлину-сльозу, ти, як привід,
Прказав свою тінь і розтав.
Від  твоїх обіцянок - ніч -сива,
Від твоєї брехні - мерзне став...

Тетяна Тимощук -Фіалковсь-

Нарешті дочекались 
Бажаної пори: 
Свята всіх дорослих, 
Свята дітвори.

Королева свята 
Дівчина-Весна, 
Із-за гір з далека 
До нас вже прийшла.

Через гори пішки 
Подолала сніг, 
В лісі теплим подихом 
Привітала всіх.

Та така весела, 
Та така завзята 
Дівчина-веснянка — 
Королева свята.
Блакитні оченята, 

Русява коса, 
Щічки — сік з калини, — 
Вся її краса.

Заквітчана, мила — 
Руки простягла, 
І яскравим сонечком 
Всіх нас обняла.

В річках лід розтопить,
Зорі кине в воду... 
Пташки вже щебечуть:
Їй співають оду.

Королева свята — 
Юная весна, 
Ти для всіх бажана, 
Ти для всіх одна.

Євгенія ТиНЯКоВА

ВеСНА 

Весна прийшла і сонце сяє,
Усе кругом росте, зростає.
І лід на річці всюди тане,
Земля травичку випускає.
Весняний дощик накрапає,
Водою землю напуває,
Пташки співають і стрибають –
Так весну всі кругом вітають. 

Анæеліка Гудзь 

юні поети дарують свої вірші

учасники поетичної конференції

і.орлюк та А.Пархонюк знайомлять
присутніх з поезією односельців

Тетяна Тимощук-Фіалковська
читає власні вірші

КоролеВА СВЯТА

Початок на 1 стор.

НАйМилішА ЗеМлЯ

Ми спитали соловейка навесні:
– Ти для кого так виспівуєш пісні?
І затьохкав соловейко на калині:
– Я пісні складаю Україні.
Тій землі де пахне рута-м’ята,
Де зростають мужні соколята,
Де вклоняється під ніжечки травичка,
В джерельці видзвонює водичка. 
Хаті тій,  де ненька колихала,
Колискової над ліжечком співала.
Де росу збивала у долоні,
Де сорочку вишивала мама доні.
Де тополі потонули в Нивці,
Де на стежці квітнуть чорнобривці.
Де хатинки притулилися  на згірку –
Наймиліша мені, друзі, Борщагівка.

Надія Мельниченко



“Життя – театр і всі ми в нім акто-
ри” – говорить відомий класик
Вільям Шекспір. І рідко хто не погод-
жується з цією гіпотезою. Та є ще
люди, в житті яких є місце справжньо-
му мистецтву і найбільша для них
нагорода – це сміх чи радість гляда-
чів. 

В стінах нашої школи також є такі –
це учасники гуртка театрального
мистецтва від Вишнівського центру
дитячої та юнацької творчості, що
працює на базі нашої школи. Керівни-

ком цієї студії є Ярослава Анатоліївна
Братинець, котра вважає, що театр –
це маленька захоплююча копія життя,
наповнена вражаючими емоціями та
відчуттями. 

Незважаючи на те, що гуртку лише
півроку, його вихованці  вже виявили
себе як професійні актори  в мініпос-
тановках, які вдало доповнили як
сільські свята, так і районні.  Улюбле-
ним жанром акторів-початківців є
комедія,  тому   виступи цієї теат-
ральної трупи завжди смішні, дина-
мічні та цікаві. Всі учасники театраль-

ного гуртка певні, що набуті навики
акторської майстерності, звичайно,
стануть їм у нагоді  у майбутньому.
Нині , вони отримують шалену
радість  від своїх виступів.

ольга ЗАЇКА

у коæного в æитті є своє  покликання.
Тільки хтось шукає його все æиття і, так і не
знаходячи, зникає у віках, не залишаючи
сліду, а хтось знаходить його одразу і віді-
дає себе до краю цій справі. 

Саме такою особистістю, поклик якої – при-
щеплювати  людям любов до спорту , руху  та
до танців, що є невід’ємним аспектом гармо-
нійного розвитку людини, є  Зінаїда Василівна
Фабро. Переможець змагань з лижних гонок,
біатлоністка, вчитель фізкультури, тренер з
фітнесу, шейпінгу, старший викладач фізично-
го виховання  в столичному ВУЗі, хореограф,
сільський депутат  – це зупинки її життєвого
маршруту, відправною станцією якого стало
село Петропавлівська Борщагівка.  Саме тут у
дитячих іграх  вона дзвінким голосочком  від-
давала команди вуличній дітлашні : «На старт,
увага, руш!», ще змалечку мріючи стати трене-
ром. Її мрію підтримали та перетворили на
мету життя її перші тренери:  Володимир та
Тетяна Попови, котрі щойно розпочали свою
тренерську діяльність з лижних гонок на базі
нашої школи.   

їЗмагання, збори та перші перемоги
настільки захопили дівчину, що вона вже не
мала ніякого сумніву: саме спорт наповнить її
життя радістю.  Далі  був біатлон, вступ до Хар-
ківського спортивного ВУЗу та повернення до
рідного села, в стіни рідної школи на посаду
вчителя фізкультури.  Робота з дітьми, щирість
односельців та спорт – наповнювали гармоні-
єю життя молодого фізрука.  

Та за сімейними обставинами Зінаїда
разом з родиною змушена була від’їхати в
маленьке село на Полтавщині, залишивши
рідну школу,  щирих друзів, батьківську хату. 

Там, далеко, вона розпочала все з початку,
повністю віддаючись  роботі.  В маленькій
сільській школі вона стала і вчителем фізкуль-
тури, і фітнес-тренером, і хореографом.
Постійне бажання поглиблювати  знання зро-
били її кращим спортивним тренером та
хореорафом. Незважаючи на тяжкі 90 роки, її
зали завжди були вщент заповнені відвіду-
вачами, а  учні неодноразово ставали призе-
рами різноманітних конкурсів, змагань та
спортивних олімпіад. На згадку про роки, які
минули на полтавській землі, залишилося

багато грамот, нагород, медалей .  Та  ще
більш приємнішою є ще одна колекція в архіві
Зінаїди Фабро – велика кількість вітальних
листівок, підписаних іноді не зовсім розбірли-
вими почерками її учнів,  наповнених теплом,
щирістю та вдячністю малих сердець. 

Але туга за рідним селом, батьками брала
своє. В 2003 році  вчителька повернулася до
рідного краю. Десять років поспіль вона пра-
цювала старшим викладачем фізкультури у
харчовому університеті. Та, згодом, через
важку хворобу мами змушена була залишити
цю роботу.   

А в минулому році наша односельчанка
принесла до стін нашої школи чаруючий світ
танцю.  Спочатку вагалася: на чашах терезів
був вибір між більш престижною роботою в
спортивній школі  та роботою хореографа.
Але вона обрала саме роботу з дітьми нашої
школи.  З тих пір в гімнастичній залі на неї
чекають дзвінкоголосі дітлахи, які разом з нею
поринають в шалений світ танцю. Результат
не змусив на себе чекати. Майже на всіх
шкільних святах постановки її танців  зривають
шквал  оплесків. 

Нині її день до краю наповнений постійними
думками про нові костюми для її артистів,
сюжети та постановки нових художніх номерів
та репетиції, на яких вона допомагає дітям
розкритися, виявити всі ті емоції, які заховані
глибоко в  душі.  Паралельно з танцями Зінаї-
да Василівна веде фітнес-заняття для дорос-
лих. Тому що сутність її життя залишається
незмінна:  нести в маси любов до спорту та
розуміння, що  здоров’я, працездатність  та
повноцінне життя не можливе без руху.                                                     

ольга ЗАЇКА
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МистецтвоМистецтвоЛюди селаЛюди села

рухрух––оСНоВА ЗдороВ’ЯоСНоВА ЗдороВ’Я–– ЇЇЇЇ
жиТТЄВий ПриНЦиПжиТТЄВий ПриНЦиП

жиТТЯ жиТТЯ ––ТеАТр... ТеАТр... 

Фітнес-студія 
запрошує всіх бажаючих на заняття,
що відбуваються  в гімнастичній залі

Петропавлівсько-Борщагівської школи:
вівторок: 19.30-20.45

четвер:19.30-20.45
субота:19.30-20.45

(вікових обмежень немає)
Телефон для довідок: 097-066-26-25

050-744-27-27
Будьте в формі  круглий рік!

Зінаїда Фабро 

Постановка таночка “Котики”

Чарівні “бдæілки” з наствником

Театральний гурток  готується до нових виступів

юні учасники сцени на Масляній

шкільні актори перед інсценуванням вистави “Тещині хитрощі”

Виступ на районному святі
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Головний редактор Михайло ГРИЩЕНКО
Дизайн та верстка ЮРІЯ ГРИЩЕНКА 

Зима закінчилася. І хоча нас зовсім
нещодавно знову засипало снігом – це аж
ніяк не привід забувати про футбол.
Обласні та районні чемпіонати ось-ось
розпочнуться, а поки-що команди на
всьому ходу до них готуються. Наша
перша команда «Чайка» вже взяла участь
у розіграші кількох зимових кубків задля
того, аби підготуватися та підійти до чем-
піонату у хорошій фізичній формі. 

Тепер же розпочала свою підготовку і
інша петропавлівська команда – «Чайка-
2». Щоправда, доки вона не брала участі у
жодних кубкових розіграшах, але провела
три товариські зустрічі. І досить успішно. 

Перший матч «Чайка-2» грала проти
команди з Мотижина. Суперник був дій-
сно серйозним і наші хлопці мали показа-
ти хорошу гру аби досягти позитивного
результату.  Зважаючи на те, що склад
команди дещо оновився, і це була їх
перша гра – результат було важко спро-
гнозувати. Та виявилося, що склад не
просто оновився, а навіть суттєво поси-
лився. У команді нарешті з’явився фор-
вард, який забиває голи – Сергій Драш-
пуль. І загалом дії команди виглядали
досить злагодженими та дійсно команд-
ними. 

Вже з перших хвилин матчу господарі
поля захопили ініціативу та почали конт-
ролювати гру. Вона була злагодженою у
всіх її ланках. Особливо слід відзначити
центр захисту, де тепер грає пара: Сергій
Кримаренко та Євгеній Солонина. Остан-
ній у минулому сезоні грав на позиції
центрального півзахисника. І хоча того
сезону його гра було доволі хорошою, на
позиції захисника він виглядає ще надій-
ніше. 

Перший матч наші футболісти грали
проти команди з Мотижина, що зайняла
друге місце у чемпіонаті свого району.
Тож було зрозумілим те, що суперник дій-
сно важкий і аби показати проти них хоро-

шу гру та досягти позитивного результату
доведеться докласти чимало зусиль. 

Та  з перших же хвилин матчу було
видно, що петропавлівці були настроєні
лише на перемогу. Про це свідчило хоча б
те, що за перші 20 хвилин матчу було
створено чимало моментів у воріт супер-
ника. Вони повністю контролювали гру. І
як це і мало статися, зовсім скоро їм таки
вдалося відкрити рахунок. Зробив це
капітан команди Сергій Кримаренко, що
після точного навісу від Ростислава Баса-
раби відправив м’яч у сітку (1:0).

Господарі повели у рахунку, але,
нажаль, на деякий час втратили контроль
над грою і гості таки відквитали один мяч,
після чого гра вирівнялася. Обидві коман-
ди мали по кілька хороших моментів, але
забили знову гості (1:2).

Чайківці програвали один м’яч і змушені
були забивати, адже хоча це і була това-
риська зустріч – програвати вони не мали
наміру. Тож зібрались з силами та докла-
ли усіх можливих зусиль аби забити гол. І

це таки сталося. Після розрізної передачі
від Дмитра Шевченка, новачок команди
Сергій Драшпуль вийшов один на один з
голкіпером та без проблем переграв його
(2:2). Саме за такого рахунку і закінчилася
гра. Тож перший матч «Чайки-2» хоча і не
став переможним, та все ж таки показав
рішучість та мотивованість нашої коман-
ди.

Свою другу гру петропавлівці грали вже
через тиждень проти наших сусідів –
Софіївської Борщагівки. А саме проти їх
другої команди, яка бере участь у чемпіо-

наті району, де грає у третій лізі. 
Початок матчу складався аж ніяк не на

користь господарів. Не зважаючи на те,
що більшу частину часу м’яч тримала
«Чайка-2», небезпечні моменти створю-
вали гості. І вже на самому початку матчу
їм вдалося відправити м’яч у сітку.
Щоправда його не було зараховано, адже
суддя зафіксував офсайд. Та все ж таки
це придало нашим гостям з Софіївської
Борщагівки впевненості, і вже зовсім

скоро вони забили вдруге. Цього ж разу
все було у рамках правил, тож рахунок
було відкрито (0:1). І хоча після цього голу
гру повністю контролювали петропавлів-
ці, у першому таймі ні до чого суттєвого це
так і не привело. Тож на перерву наші
хлопці пішли, програючи. 

Другий тайм розпочався значно жваві-
ше і вже на його початку, після серії рико-
шетів  Сергію Отрошку таки вдалося від-
правити м’яч у сітку. Тож рахунок було
зрівняно (1:1) і гра проходила вже під
контролем нашої  команди. 

Низка небезпечних атак «накотилася»
на ворота гостей і здавалося м’яч ось-ось
знову опиниться в сітці. Саме так і стало-
ся, команду вперед вивів Ігор Черниш, що
хоча і не досить вдало, але пробив в пра-
вий від голкіпера кут і зробив рахунок (2:1)
на користь господарів. 

Саме за такого рахунку гра і закінчила-
ся. Хоча відрив міг збільшувати під саму
завісу матчу Анатолій Майданович, якому
після виходу 1 на 1 з голкіпером, нажаль,
не вдалося його переграти. Тож (2:1) –
вольова перемога петропавлівців. 

У рамках своєї останньої, третьої това-
риської гри «Чайка-2» приймала гостей з
Вишневого – команду «Гостинний двір». 

Цей матч виявився найлегшим для пет-
ропавлівців. Вони показали злагодже-
ність дій на всіх ланках поля. І саме це
дозволило їм перемогти з рахунком (4:1).
М’ячами відзначалися Сергій Драшпуль,
Ігор Черниш та ще два новачки команди,
що провели напрочуд хороший матч. Тож
можна без вагань сказати, що «Чайка-2»
готова до початку чемпіонату. Лишилась
лише остання перевірка – кубок Києво-
Святошинського району, що стартує вже
на найближчих вихідних. А ми ж будемо і
надалі повідомляти вам про успіхи та
досягнення наших команд.  

ігор ЧерНиш

ФутболФутбол

огляд товариських поогляд товариських поєєдинкдинкіівв

Комунальне підприємство "Благоустрій" запрошує на
роботу працівників з благоустрою, механізатора,
водія. Заробітна плата згідно посадового окладу. 

Запис на співбесіду здійснюється за тел. 406-55-49.

ОголошенняОголошення

Народний календарНародний календар

Квітень. Назва цього місяця пов’язана з
цвітінням квітів. Цвітень. Весна повністю
вступає в свої права. Квітень – провісник
літа. Дзвінкий, променистий місяць
чистоти, очищення природи, її розквіту... 

У лісі розпускається медяниця. Її віночок –
чудо природи: спочатку рожевий, потім пурпу-
рово-фіолетовий. Зацвітає
сіра вільха – із розчепіре-
них шишок сиплеться
жовтий пилок. У безкра-
йому небі тріпочуть жай-
воронки. Голосно спі-
вають зорянки, токують
дятли. Перші концерти
дають жаби. Все частіше
посміхається сонечко.
Сяє над землею посміш-
ка квітня... 

Про квітень в народі
складено такі приказки і
прикмети: 

Вишні і терен зацвіли –

сійте кукурудзу. 

Вільха зацвіте – сій

гречку. 

Дощ квітневий – на врожай грибів. 

Мокрий квітень – буде урожай картоплі. 

Квітень-плутень – часто плутає зиму з вес-

ною. 

Квітень холодний – рік неврожайний. 

Гроза у перших числах квітня – на тепле літо. 

Мокрий квітень, сухий май – у коморі буде

рай.

1 квітня – Дарії, Хрисанфа. В народі казали:
«Як Хрисанф погідний, то буде рік дорідний». 

4 квітня – Василя Теплого. Цього дня на сві-
танку спостерігають за сонцем: якщо воно у
червоних колах – чекай на багатий врожай. 

6 квітня – Захарії і Якова. Землероби у це
свято примічали: якою буде ніч, такою буде і
весна. Якщо теплою, то і весна буде сприятли-
вою, а холодною – «не жди з моря погоди». 

7 квітня – Благовіщення. Традиційно це най-
більше весняне свято. Селяни з особливою
пошаною ставилися до нього, оскільки вважа-

ли, що «Бог у цей день
благословляє всі рос-
лини», а відтак було за
великий гріх братися за
будь-яку роботу. Особ-
ливо застерігали вагіт-
них жінок. Існує повір’я,
що навіть птах на Бла-
говіщення не в’є гнізда. 

Благовіщення без

ластівок – холодна

весна. 

Гроза на Благові-

щення – до теплого

літа, до врожаю горіхів. 

Дощ на Благовіщен-

ня – вродиться жито. 

Сніг на Благовіщення

– літо буде неврожайне. 

Погода на Благовіщення перед сходом сонця

ясна і тиха – буде врожай збіжжя. 

Яка погода на Благовіщення – така і на Велик-

день. 

8 квітня – Благовісника архангела Гавриїла.
Архангел вважався покровителем блискавок.
Тому люди намагалися вшановувати його,
«щоб блискавою не спалив хати та хліби». 

9 квітня – Мотрони. Цього дня завершується
приліт птахів. В народі й казали: «Мотря вийшла
з хати пташок зустрічати». 

КВІТЕНЬ З ВОДОЮ – ТРАВЕНЬ З ТРАВОЮ ПОЗДОРОВЛЯЄМО ЗПОЗДОРОВЛЯЄМО З
ЮВІЛЕЄМ!ЮВІЛЕЄМ!

ВітанняВітання

Колектив ТОВ “Транс
Групп” вітає з ювілеєм
генерального директора
підприємства Володими-
ра Давидовича Назарен-
ка. Зичимо міцного здо-
ров’я, сімейного благо-
получчя, успіхів у роботі
та удачі.

Нині відзначає день народження Ольга
Заїка – кореспондент газети “Трибуна”.
Колектив редакції газети, читачі вітають
іменинника  й зичать міцного здоров’я,
родинного щастя, високого кохання й
удачі.    

Як вогонь завжди горіти,
Hе старіти й не хворіти,

Жити довго і красиво,
Буть коханою, любити,

Успіхів лиш на роботі
Вдома - радості і сміху,
Та щоб молодість блищала,
А дітей ще дужч кохала!

ЗЗ ДНЕМДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!НАРОДЖЕННЯ!


