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З ПеремОгОЮ З ПеремОгОЮ –– В ДУшІ,В ДУшІ,
ЗЗ ДОБрОм ДОБрОм –– У СерцІУ СерцІ

На початку травня у селі Гатне Києво-
Святошинського району Київської області
в урочистій обстановці відбулося перепо-
ховання останків 25 бійців Червоної Армії,
які загинули під час оборони Києва, та
мітинг-реквієм на їхню честь. В урочистій
церемонії взяли участь віце-прем’єр-
міністр України Юрій Бойко, голова Київсь-
кої обласної державної адміністрації Ана-
толій Присяжнюк, голова Київської облас-
ної ради Олександр Качний, ветерани,

представники археологічно-пошукового
загону «Дніпро-Україна», мешканці Києва
та Київської області. 

– Сьогодні ми проводжаємо в останню
путь 25 наших солдат і командирів, які
загинули у перші, найважчі місяці Великої
Вітчизняної війни, захищаючи Київ, – від-
значив віце-прем’єр-міністр України Юрій
Бойко. – Вони не знали, що попереду
через чотири роки буде Велика Перемога,

Продовження на 5 стор.

НезабутнєНезабутнє

Щиро і душевно відбувалося святку-
вання Дня Перемоги в селах Петропав-
лівська Борщагівка і Чайки. Сільська
рада зробила все, від неї залежне, щоб
відзначення події пройшло організова-
но, чітко й продумано.

У підготовці до проведення заходу
взяли участь крім сільської ради і наша
школа, і ветеранські організації, і хорові
колективи обох населених пунктів.

А відкрив свято промовою сільський голо-
ва Олексій Кодебський. Він, зокрема, ска-

зав: 
– Дорогі ветерани! Наші серця сповнені

любові, ніжністю і вдячністю до Вас! Вітаємо
всіх Вас із днем святковим! І щемливо, сер-
дечно хвилюючись, змахніть непрохану
сльозу при згадці про минуле. 

68 років минуло відтоді, як закінчилась
війна. Історія заповнила нові сторінки, але в
історії людства є події, які вічно житимуть в
пам'яті поколінь. Одна з цих подій – це
Велика Вітчизняна війна, яка закінчилась
впевненою перемогою нашого народу.  З
тих пір виросли нові покоління, які не знали
горя і страждань.

Тому сьогодні з великою шаною і повагою
ми згадуємо наших  визволителів, ветера-
нів Великої Вітчизняної війни, хто у грізні
роки воєнного лихоліття, захистив нашу
свободу і незалежність, переміг фашистсь-
ких загарбників. Велика Вітчизняна війна

назавжди залишиться в пам'яті  нашого
народу. Заради миру і торжества добра над
злом, ради майбутнього людства  воювали
солдати на фронтах від Волги до Дунаю. На
долю кожного покоління випадали важкі
іспити і наш народ з честю їх долав.  І сьо-
годні в цей важливий для нашого народу,
для всього людства День Перемоги над
фашизмом почуття гордості переповнює
наші серця від того, що поруч із нами знахо-
дяться воїни-визволителі. 

9 травня – великий День Перемоги, свято
для кожного з нас, яке назавжди залишить-
ся в наших серцях. І тому ми завжди слави-
мо Ваш великий подвиг. Подвиг тих, хто
визволив нашу державу від ворога, захи-
стивши наш народ від посягання фашистсь-
ких загарбників. Без перебільшення можна
сказати, що в цей день кожен ветеран,
кожен учасник тих подій згадує ту страшну
війну, згадує ті страшні роки лихоліття. 

Згадує про пролиту кров і українська
земля. Подвиг, який завершили в тісному
єднанні учасники бойових подій, герої під-
пілля, партизани, трудівники тилу, не можна
оцінювати мірками звичайного  сприйман-
ня. Здобута перемога не була простою.
Вона засвідчила великий подвиг великого
народу, який захищав свою землю, свою
волю, свою незалежність. Безприкладний
героїзм і самовідданість, готовність піти на
самопожертву, знести будь-які випробу-
вання заради перемоги над фашистськими
загарбниками виявили жителі наших насе-
лених пунктів. З перших днів війни влилися
в діючу армію наші земляки.  Всього  із

немає невідонемає невідомихмих
воїнів  воїнів  

26 квітня відбулося урочисте відкриття
нового відділення АТ «ФІНРОСТБАНК» за
адресою: Київська область, Києво-Свято-
шинський район, с. Петропавлівська Бор-
щагівка, вул. Ярослава Мудрого, 1а. У від-
критті  взяло участь вище керівництво
банку і сільський голова Кодебський
Олексій Іванович:

– Я думаю, якщо банк відкривається і
дає результат, то буде продовжуватися
розвиток в сільській громаді. І це мені
особливо приємно, бо давно хотіли від-
крити на території села таку установу, яка
буде працювати на користь нашої грома-
ди. Ми відгукнулись на ваше прохання,

надали приміщення, бо це потрібно
людям. Дай Боже, щоб все було гаразд і в
нас, і у вас і всі були задоволені вашою
роботою, яку ви будете здійснювати.
Вітаю вас з початком діяльності, в добрий
час! 

– Сьогодні ми відкриваємо 95 відділен-
ня банку з 20-річною історією успіху в
Україні, – зазначила під час урочистостей
заступник голови правління установи
Олена Комарова. – У новому відділенні
клієнти можуть здійснити будь-які грошо-
ві перекази, оплату комунальних плате-
жів, а також оформити депозит під вигідні

ВІДКРИТО НОВЕ ВІДДІЛЕННЯ БАНКУ

Продовження на 4 стор.

Продовження на 2 стор.

Ветерана війни С.В.Лопаткіна
вітають односельці

Учасника бойових дій 
І.Т.Юзіка поздоровляють школярі

Делегація з Петропавлівської Борщагівки 
з головою облдержадміністрації А.Й.Присяжнюком 

Квіти до могили полеглих покладає
ветеран війни П.А.Олімбієвський

З радістю діти спілкуються з головою
ради ветеранів війни І.К.Петришиним

Урочисте розрізання стрічки здійснюють голова спостережної ради банку
Олександр Бондарєв  з сільським головою Олексієм Кодебським
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ВІДКРИТО НОВЕ ВІДДІЛЕННЯ БАНКУ
відсоткові ставки. Впевне-
на в тому, що вдале тери-
торіальне розташування
відділення буде дуже зруч-
ним для місцевої гро-
мадськості, а ми зі свого
боку зробимо все, щоб
обслуговування було мак-
симально комфортним.

Відділення АТ «ФІН-
РОСТБАНК» надає повний
перелік банківських послуг
і працює щодня з 9.00 до
18.00, вихідні – субота та
неділя. Телефон: (044) 206
-18 -17 

Довідка: АТ «ФІНРОСТ-
БАНК» зареєстрований
Національним Банком
України 29 січня 1993 р., свою діяльність
здійснює на підставі банківської ліцензії №
143 від 07 листопада 2011 року. Надійність і
ефективність АТ «ФІНРОСТБАНК» гаранту-
ється його 20-річним досвідом роботи на
банківському ринку України, інтенсивним
розвитком філіальної мережі та участю у
Фонді гарантування вкладів фізичних осіб з
2005 року.

АТ «ФІНРОСТБАНК» надає повний пере-
лік банківських послуг як фізичним, так і

юридичним особам, а також представни-
кам малого та середнього бізнесу. Філії та
відділення банку працюють у Києві та обла-
сті, Одесі, Донецьку, Луганську, Харкові,
Дніпропетровську, Львові, Миколаєві,
Хмельницькому, Вінниці, Сімферополі,
Запоріжжі, Кіровограді, Полтаві та Івано-
Франківську.

За додатковою інформацією звер-
тайтесь за телефоном: 0 800 30 33 22
або за адресою електронної пошти
info@frb.com.ua

Початок на 1 стор.

Віділення відкрито: Олена Комарова, Олександр Бон-
дарєв, Олексій Кодебський  

ТриДцяТь ВеСен
ЗЛеТІВ І ЗВиТяг

Питання екологічної свідомості меш-
канців нашого села неодноразово підій-
мається на шпальтах нашої газети. У тій
кризовій екологічній ситуації,байдужості
до природи,  в якій перебуває наша
країна, та й наше село також, освітні
заклади є одним із основних чинників,
що може змінити цю неприємну тенден-
цію, вирощуючи нове покоління еколо-
гічно свідомих людей.

– Сучасна модель освіти  ставить за
мету насамперед виховання екологічно
свідомих,  глибоко моральних, соціаль-
но активних громадян нашої країни, для
яких уміння і бажання  берегти навко-
лишній світ мають стати стійкими яко-
стями особистості, – говорить  Микола
Олександрович, директор Петропав-
лівсько–Борщагівської школи. Тому на
сьогодні наша школа поставила перед
собою задачу змінити цю систему
уявлень на іншу: «Вища цінність являє
собою гармонійний розвиток людини і
природи, що є елементами єдиної
системи».

В стінах школи екологічна освіта й вихо-
вання   здійснюється, як відомо,на між-

предметній основі. Провідна роль тут
належить таким навчальним предметам,
як «Ознайомлення з навколишнім середо-
вищем», «Природознавство». Зміст чин-
них програм дає змогу сформувати у
дітей елементарні природничі та приро-
доохоронні уявлення й поняття, виробити
окремі природоохоронні уміння і навички,

розкрити взаємозв'язки між неживою та
живою природою, природою і людиною.

Невід’ємною частиною екологічного
виховання є долучання школярів до різних
екологічних заходів:участь у весняних
двомісячниках по благоустрою, система-
тичний контроль за санітарного стану біля
пам’ятника односельців, які загинули в
роки Вітчизняної війни, догляд за  моги-
лою невідомого льотчика, озеленення
території, щорічна висадка дерев, догляд
за квітниками та клумбами. 

Цьому сприяла участь у оголошеному
двомісячнику: «Зелена весна 2013р.», яка
стала яскравим підтвердження  шкільної
політики.80% школярів прийняли активну
участь у весняному прибиранні шкільної
та прилеглої до школи територій. Цієї
весни учнями було висаджено близько 70
молодих дерев, скопано та побілено всі
дерева.   Найактивнішими  у весняному
прибиранні стали  учні 9-Б  класу:Яценко
М., Плітчук В.,Новопашин Я., Бондаренко
О., Зінчук Я., Онопрієнко Ю.

Тож, є надія, що зміна екологічної свідо-
мості школярів змінить екологічну ситуа-
цію на краще. 

Інф.”Трибуни”.

ЗРОСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ
СВІДОМОСТІ – ФАКТ

Вже не вперше газета “Трибуна
Петропавлівської Борщагівки” підні-
має тему забруднення місць загаль-
ного користування, прилеглих до під-
приємств територій, за якими вони
закріплені. Та й поруч з приватними
будинками, то тут, то там бачимо
гори піску, глини, цегли, штабелі
будівельних блоків чи відходів будів-
ництва. А іноді – стовбури дерев,
просто дрова, що недопустимо!

І це при тому, що практично всі зна-
ють: є правила, які забороняють
використання місць загального
користування (їх ми друкували в
минулому році).  

Однак, нажаль, далеко не всі їх
виконують. Проте, так далі продов-
жуватися не повинно. Бо статус
найкращого села в Україні не дозво-
ляє. Та й той факт, що вже ближчим
часом перед нами таки постане
питання про визначення нашого
населеного пункту як селища
міського типу чи містечка –
зобов’язує.

Тож поки що не називаємо прізви-
ща порушників громадського поряд-
ку, даючи можливість виправитися.
Інакше адміністративного втручання
сільської ради не уникнути. То ж чи
не краще до цього не допускати? Ми
віримо: цього можна уникнути.

Інф.”Трибуни“

У минулому номері нашої газети ми
повідомляли про відзначення 30-річного
ювілею на посаді Петропавлівсько-Бор-
щагівського сільського голови Олексія
Кодебського. З цією знаменною датою
його  щиро й душевно привітали Київська
обласна державна адміністрація, Києво-
Святошинські РДА і районна рада, які
нагородили Олексія Івановича подяками і
почесними грамотами. Цього дня ювіляра
привітали: колектив сільської ради, голови
сільських і міських рад нашого регіону,
педагогічний колектив Петропавлівсько-

Борщагівської школи, медамбулаторії,
дитсадка “Малятко”, колективи комуналь-
них підприємств “Благоустрій”, “Борща-
гівка”, депутати і члени виконкому сіль-
ської ради, представники інших підпри-
ємств, організацій і установ.

Висловлюючи подяку за привітання,
Олексій Іванович запевнив, що докладе
усіх зусиль для того, щоб і надалі продов-
жувати успішний соціально-економічний
розвиток наших населенних пунктів, допо-
магатиме людям, працюватиме на благо
громади.

Інф.”Трибуни”. 

БеЗЛАД нА ВУЛицІ мАТрОСОВА 

Вручення нагород від обласного та
районного керівництва

О.С. Ситник вручив ікону 
Олексію Івановичу Кодебському 

Сільського голову привітали колеги 

Власний приклад в наведенні порядку
показали директор школи м.А.Татуревич
та його заступник з господарської роботи

В.В.громадський



Тарифна політикаТарифна політика
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«Про затвердження тарифів на опла-

ту послуг з утримання будинку, споруд

та прибудинкової території ТОВ

«Управдом «Петропавлівський»

назва  регуляторного  органу – Вико-
навчий комітет сільської ради

назва  документу – «Про встанов-
лення тарифів на оплату послуг з утри-
мання будинку, споруд та прибудин-
кової території ТОВ «Управдом «Пет-
ропавлівський»

розробник  аналізу  регуляторного
впливу – Товариство з обмеженою
відповідальністю «Управдом «Петро-
павлівський»

Опис проблеми.

ТОВ “Управдом “Петропавлівський” є
управитель та балансоутримувач житло-
вих будинків № 2, 6 по вулиці Волошкова
в селі Петропавлівська Борщагівка і від-
повідно до положень ст.19 Закону України
«Про житлово-комунальні послуги» має
право визначати Виконавця(-ів) житлово-
комунальних послуг або самостійно влас-
ними силами надавати житлово-кому-
нальні послуги відповідно до норм чинно-
го законодавства України.

Виконавцем відповідно до Закону є
суб’єкт господарювання, предметом
діяльності якого є надання житлово-кому-
нальної послуги споживачу відповідно до
умов договору.

Виконавець зобов’язаний підготувати
та укласти з власниками (наймачами)
квартир,  орендарями  нежитлових  при-
міщень  у житловому  будинку  договір на
надання житлово-комунальних послуг з
визначенням відповідальності за дотри-
мання умов його виконання згідно з типо-
вим договором, в якому вказується тариф
на житлово-комунальні послуги.

А відповідно Споживач зобов’язаний
укласти договір на надання житлово-
комунальних послуг, підготовлений Вико-
навцем на основі типового договору (ч. 3
ст. 20 Закону України «Про житлово-кому-
нальні послуги»)

В свою чергу, відповідно до п. 2 Поряд-
ку формування тарифів на послуги з утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових
територій, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 1 червня
2011 р. за N 869, тариф  на  послуги  з
утримання  будинків  і  споруд   та при-
будинкових  територій – це вартість
надання   таких   послуг,   розрахована   на
основі   економічно обґрунтованих   пла-
нованих   (нормативних)  витрат  з  ураху-
ванням планового прибутку та податку на
додану вартість. 

Тариф на послуги розраховується
окремо за кожним будинком залежно
від запланованих кількісних показників
послуг, що фактично повинні надаватися
для забезпечення належного санітарно-
гігієнічного,  протипожежного, технічного
стану будинків і споруд та прибудинкових
територій з урахуванням переліку  послуг
згідно з додатком до цього Порядку. 

Згідно зі ст. ст. 7, 14, 21 Закону України
”Про житлово-комунальні послуги” та  п. 2
Порядку формування тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та прибу-
динкових територій, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. за N 869, Виконавець
послуг подає їх розрахунки на затверд-
ження органам місцевого самоврядуван-
ня в порядку встановленому законодав-
ством. З чого слідує, що  послуги
надаються з урахуванням встановле-
ного рішенням органу місцевого само-
врядування тарифу, його структури,
періодичності та строків надання послуг.
Копія такого рішення є  невід'ємною
частиною договору про надання послуг. 

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні» органи місцевого самоврядуван-
ня встановлюють ціни/тарифи на житло-

во-комунальні послуги відповідно до
закону.

На підставі вищевказаного ТОВ “Управ-
дом “Петропавлівський” розробив тари-
фи на послуги з утримання будинку та
прибудинкової території відповідно до
вимог Постанови Кабінету Міністрів
України від 01.06.2011  р.  № 869, ціни і
розрахунок яких відповідно до норм
діючого законодавства України підля-
гають розгляду щодо їх економічного
обґрунтування і наступному затверджен-
ню рішенням органу місцевого самовря-
дування відповідно до їх повноважень,
визначених законом. 

Цілі регулювання.

Запропонованим проектом рішення
виконавчого комітету сільської ради «Про
затвердження тарифів на оплату
послуг з утримання будинку, споруд
та прибудинкової території ТОВ
«Управдом «Петропавлівський» пропо-
нується встановити тарифи на послуги з
утримання будинку, споруд та прибудин-
кової території будинків № 2, 6 по вулиці
Волошкова в селі Петропавлівська Бор-
щагівка. 

Окрім тарифу на послугу з управління
житловим комплексом, що відповідно до
положень частини 4 Правил управління
будинком, спорудою, житловим комплек-
сом або комплексом будинків і споруд,
затверджених  Наказом № 13 від
02.02.2009р. Міністерства з питань жит-
лово-комунального господарства Украї-
ни, належить до третьої групи житлово-
комунальних послуг затвердження тари-
фів, що згідно зі статтею 14 Закону Украї-
ни «Про житлово-комунальні послуги»
встановлює, що третя група – це
ціни/тарифи, які визначаються виключно
за домовленістю сторін, тобто не потре-
бують затвердження органом місцевого
самоврядування.

Прийняття даного рішення дає змогу
надавати Споживачам (власникам квар-
тир, нежитлових приміщень, іншим меш-
канцям будинку та орендарям) якісні
послуги з обслуговування будинку та при-
будинкової території та утримання будин-
ку та прибудинкової території в належно-
му стані, що забезпечить:

- технічне обслуговування  будинку,
спрямоване  на підтримку справності еле-
ментів будівель чи заданих параметрів та
режимів роботи технічного обладнання;

- безпечне  та  безперебійне функціону-
вання будинку, інженерних мереж  та
обладнання  протягом  установленого
терміну служби будинку;

- контроль за станом будинку та прибу-
динкової території,  забезпечення справ-
ності, працездатності, наладки і регулю-
вання інженерних систем тощо;

- своєчасний технічний огляд жилих
будинків;

- прозорість розрахунків споживачів.
механізми регулювання. Альтерна-

тиви.
Досягнення регуляторних цілей перед-

бачається шляхом прийняття рішення про
встановлення тарифів на оплату послуг з
утримання будинку, споруд та прибудин-
кової території ТОВ «Управдом «Петро-
павлівський».

Рішення виконавчого комітету сільської
ради «Про затвердження тарифів на
оплату послуг з утримання будинку, спо-
руд та прибудинкової території ТОВ
«Управдом «Петропавлівський» у разі
його прийняття, буде єдиним процедур-
ним документом відповідно до якого Спо-
живачам (власникам квартир, нежитло-
вих приміщень, іншим мешканцям будин-
ку та орендарям) буде проводитись нара-
хування плати за послуги з утримання
будинку та прибудинкової території, окрім
послуги з управління житловим комплек-
сом. 

Альтернативи не вбачається, оскільки у

разі неприйняття рішення з цього питання
порушується режим надання послуг, що
може призвести до негативного впливу з
належного утримання будинку та прибу-
динкової території. Крім того, надання
послуг з утримання будинку та прибудин-
кової території має бути у відповідності до
вимог діючого законодавства України,
тобто тарифи на ці послуги має перевіри-
ти та затвердити орган місцевого само-
врядування.

Термін дії акту.

Постійно. Термін дії регуляторного акту
може бути змінений після втрати чинності
Законів України «Про житлово-комунальні
послуги», Порядку формування тарифів
на послуги з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій, затвердже-
ного Постановою Кабінету Міністрів
України від 1 червня 2011 р. за N 869 або у
разі зміни економічно обґрунтованих
планованих  витрат,   що   враховуються
під   час визначення  повної  собівартості
послуг,  планованого прибутку та податку
на додану вартість та відповідному звер-
ненні ТОВ «Управдом «Петропавлівський»
про затвердження нових тарифів.

Вигоди.

Вигоди:
- надання послуг з утримання будинку

та прибудинкової території підвищеної
якості;

- забезпечення контролю за станом
будинку та прибудинкової території,
забезпечення справності, працездатно-
сті, наладки і регулювання інженерних
систем тощо;

- своєчасна ліквідація аварій;
- мінімізація скарг споживачів.
Показники результативності та заходи

їх відстеження:
У результаті проведення як базового,

так і повторного досліджень будуть
досліджуватись та вивчатись такі показ-
ники якості  надання  послуг, такі як: 

- кількість скарг та проблеми у забезпе-
ченні безперебійними  послугами;

- кількість скарг стосовно неналежного
обслуговування споживачів: тривалий
термін розгляду заяв, запитів, скарг,
звернень за  телефоном тощо.

У разі виявлення неврегульованих або
проблемних питань, які передбачаються
встановлювати шляхом якісних і кількіс-
них показників дії цього акту, буде розгля-
нута можливість ї виправлення щляхом
внесення відповідних змін до рішення.

Директор
ТОВ «Управдом «Петропавлівський»

В.В. михайленко

ВиКОнАВЧиЙ КОмІТеТ
ПеТрОПАВЛІВСьКО-БОрЩАгІВСьКОЇ СІЛьСьКОЇ рАДи

КиЄВО-СВяТОшинСьКОгО рАЙОнУ КиЇВСьКОЇ ОБЛАСТІ

с. Петропавлівська Борщагівка             ПрОеКТ від “__”_________2013р.

рІшення № ___
«Про визнання ТОВ «Управдом «Петропавлівський» надавачем та виконавцем

послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за адресою:

Київська область, Києво-Свяошинський район, село Петропавлівська Борщагів-

ка, вулиця Волошкова, будинки № 2, № 6, затвердження тарифів на оплату даних

послуг споживачами»

На розгляд до виконавчого комітету Петропавлівсько – Борщагівської сільської ради
Києво-Святошинського району Київської області надійшло подання від Товариства з
обмеженою відповідальністю “Управдом “Петропавлівський” з проханням розглянути та
затвердити тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових терито-
рій. Розглянувши «Аналіз впливу регуляторного акту», підготовлений ТОВ ”Управдом
“Петропавлівський” та експертний висновок постійної депутатської комісії, керуючись
вимогами Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.2004р. №
280/97-ВР, Закону України “По житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004р. № 1875-IV,
Закону України «Про обєднання співвласників багатоквартирного будинку» від
29.11.2001р. № 2866-ІІІ та Постанови Кабінету Міністрів України “Про забезпечення єди-
ного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” від 01.06.2011 р. N
869, виконавчий комітет Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Свято-
шинського району Київської області,-

ВирІшиВ:
1. Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю «Управдом «Петропавлівський»

Надавачем та Виконавцем послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових тери-
торій за адресою: Київська область, Києво-Свяошинський район, село Петропавлівська
Борщагівка, вулиця Волошкова, будинки № 2, № 6.

2. Затвердити та ввести в дію з “__”___________2013р. тарифи на послуги з утримання
будинку, споруд та прибудинкової території Будинку № 2, що знаходиться за адресою:
Київської обл., Києво - Святошинського р-н., с. Петропавлівська Борщагівка, вул.
Волошкова:

для І групи споживачів (населення) – 4,17 грн.
для ІІ групи споживачів (бюджетні організації та установи) – 4, 67 грн.
для ІІІ групи споживачів (всі інші споживачі, крім споживачів першої та другої груп) – 5,

17 грн.
3. Затвердити та ввести в дію з “__”___________2013р. тарифи на послуги з утримання

будинку, споруд та прибудинкової території Будинку № 6, що знаходиться за адресою:
Київської обл., Києво - Святошинського р-н., с. Петропавлівська Борщагівка, вул.
Волошкова:

для І групи споживачів (населення) – 4,29 грн.
для ІІ групи споживачів (бюджетні організації та установи) – 4, 79 грн.
для ІІІ групи споживачів (всі інші споживачі, крім споживачів першої та другої груп) –

5,29 грн.
4. Данне рішення оприлюднити  в засобах масової інформації відповідно до Закону

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
5. ТОВ “Управдом “Петропавлівський” при зміні вартості матеріалів, обладнання, вар-

тості послуг підрядних організацій, мінімальної заробітної плати і т.п. подавати на
затвердження відкориговані тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової
території. 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника сільського годови
з питань виконавчої роботи - Оболонського О.І.

Сільський голова                                                                                                      О.І. Кодебський

Аналіз впливу регуляторного акту проекту рішення виконавчого комітету 
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради 

Києво-Святошинського району Київської області 



На святкуванні Дня Перемоги На святкуванні Дня Перемоги 

З ПеремОгОЮ З ПеремОгОЮ –– В ДУшІ, З ДОБрОм В ДУшІ, З ДОБрОм –– УУ СерцІСерцІ
зброєю в руках захищали рідну землю і
визволяли народи Європи від -фашистсь-
кої чуми близько тисячі чоловік, полягли
смертю хоробрих за честь і незалежність
Вітчизни 346 синів і дочок Петропавлівсь-
кої Борщагівки. І серед них – Герой
Радянського Союзу капітан Мельниченко
Іван Олександрович. 

Як не згадати сьогодні учасників боїв
Брестської фортеці Гущенка , захисників
Москви,  учасника Корсунь-Шевченківсь-
кої битви Твердохліба Миколу Дмитрови-
ча, учасника  боїв за Кенігсберг і Ленінград
Шевченка Михайла Івановича, учасника
визволення Києва Іщенка Олексія Федоро-
вича, учасника оборони Сталінграда Три-

тиніченка  Олексія Федоровича і багато-
багато інших. 

Як не згадати наших жінок-ветеранів,
яким було ще тяжче і це наші ветерани:
Марія Костенко, Олександра Оніщенко,
Марія Лопаткіна. Вічна пам'ять  полеглим у
боях за честь і незалежність нашої Батьків-
щини! Земний уклін і слава визволителям,
які зі зброєю в руках захистили наш народ
від німецько- фашистських загарбників. 

Багато людей пам'я тають ті події, які від-
булися в їх особистому житті, житті народу.
Більшість із них залишаються в нашій
пам'яті довгий час, окремі ж — на все
життя. Особливо у тих, хто був їх безпосе-
реднім учасником. І на вічну пам'ять
нащадкам належать події 1941-1945 років.
Ми у вічному боргу перед тими – живими і
померлими, перед мільйонами тих, хто
стояв до останнього на передовій і за ліні-
єю фронта, для кого шлях війни залишився

під скромними обелісками або у братсь-
ких могилах і кому судилося повернутись

в рідний дім; перед трудівниками тилу, для
яких на той час все було у гаслі: “Все для
фронту, все для перемоги!”; перед святою
самопожертвою солдатських вдів, які
несли до кінця свій непідйомний тягар не
щадячи себе у праці, виводячи у люди зне-
долених сиріт; перед дітьми війни,  у яких
вона відібрала найкращу пору життя;
перед в'язнями  концтаборів та вивезени-
ми на примусові роботи, яким випала гірка
доля знущань, непосильної праці, а декому
і життя. 

Нині ми вшановуємо живих. Вклонімося
до землі їхній сивині, їхнім подвигам, їхнім
нагородам і зраненим серцям. Історія не
знає держав і націй, які заплатили такою

ціною свій успіх у
війні. Близько 8 міль-
йонів українців відда-
ли своє життя за цю
перемогу. Наші слав-
ні діди і батьки зроби-
ли все, щоб ми могли
з честю та гордістю
називатися їхніми
нащадками і пишати-
ся нашою державою,
яка називається
Україна. Для нас,
нащадків солдатів
Великої Перемоги,
найвищою життєвою
істиною є вірність їх
справі і громадському
обов'язку. Довічна
Вам наша синівська
шана і повага!

Відтоді, як Ви впер-
ше святкували пере-
могу, пройшло 68
років. За цей час
виросло нове поко-
ління людей, яке не
знає про страждання
та муки, самовідда-
ність і героїзм фрон-
товиків та працівників
тилу лише з книг,
кінофільмів та спога-
дів дідусів і бабусь,
яких з кожним днем
стає все менше і

менше. Сьогодні можна відшукати слова
для уславлення живих і пам'яті загиблих,
але жодне з них не зрівняється з милозвуч-
ністю і тишею миру. Пам'ять людська –
свята. Шануючи загиблих, схиляємося
перед живими свідками війни. Роки, що
проходять усе більше і більше, забирають
їх сьогодні із собою. 

Сьогодні у селі  проживає 8 ветеранів, які
безпосередньо брали участь у боях на
полях війни. Нині ми з великою шаною і
повагою ставимся до живих учасників тих
подій. Імена Івана Капітоновича Петриши-
на, Івана Дмитровича Тритиниченка, Гри-
горія Федоровича Шинкаренка, Марії Іва-
нівни Костенко, Сергія Васильовича
Лопаткіна, Павла Андрійовича  Олімбієвсь-
кого,  Івана Тихоновича Юзіка, Івана Іларіо-
новича Ткача, Володимира Прокоповича
Риженка добре відомі мешканцям наших
населених пунктів. 

Доземний уклін Вам,  солдатські матері
та вдови, хто був вивезений до фашистсь-
кої Німеччини, працівники тилу, яких не зіг-
нули  особисте горе. Знаємо, віримо, що
Ваша скарбниця честі і гідності перед
Батьківщиною відкрита нинішньому  поко-
лінню і слугує для нього життєвим прикла-
дом. 

Ідуть роки. Ви, ветерани й інваліди війни,
живете непогано поруч з нами, не вима-
гаючи багато.  Ви щасливі тим, що пере-
могли, що землю від ворога звільнили, що

бачите поряд дітей, внуків, правнуків своїх.
Заростають окопи, зарубцьовуються рани,
але ніхто не забутий і ніщо не забуте.  При-
йдешнє покоління завжди в боргу перед
вами!      

Шановні ветерани! В цей сонячний день
68 річниці Великої Перемоги, в день усмі-
шок, радості та смутку, а також сяяння
ваших все ще молодих і палких очей, зичи-
мо вам здоров'я, довголіття, тепла в роди-
ні, турбот держави. Нехай ще мирним мар-
шем духового оркестру, первинним цвітом
садів, передзвоном ваших бойових наго-
род збере нас разом ще не один травень
миру, ще не один гімн подвигу людям. Зі
святом Вас, шановні ветерани і земляки!

Щира й душевна промова сільського
голови Олексія Кодебського викликала
піднесення присутніх на мітингу-реквіємі і

тривалі оплески. Потім  учасників війни
привітали голова ради ветеранів війни Іван
Болоніхін, а настоятель церкви Симеона
Стовпника отець Володимир відправив
панахиду по загиблим. Хоровими колекти-
вами “Берегиня” і “Барви”, а також школя-
рами булі виконані воєнні і патріотичні
пісні, прочитані вірші. Хвилиною мовчання
учасники мітингу вшанували полеглих вої-
нів-земляків.

михайло гриЩенКО

Початок на 1 стор.

Початок на 4  стор.

Отець Володимир відслужив панахиду 

До підніжжя пам’ятника квіти 
покладали найменші петропавлівці 

г.О.Тимощук на святі Перемоги 

Євгенія Тінякова прочитала власний вірш

Олексій Кодебський – серед ветеранів
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що попереду буде  битва за  Москву, Сталін-
градська битва, Курська дуга, визволення Києва.
Вони прийняли на себе найперший і найстрашні-
ший удар, закрили собою країну і Київ. Ми без-
межно вдячні цим героям за те, що вони ціною
життя зробили все, щоб наша країна була віль-
ною. 

«Дякуємо вам, дорогі
ветерани, за те, що ви,
захищаючи Вітчизну,
виявили героїзм, і за те,
що у роки післявоєнно-
го лихоліття відбудову-
вали  її. Завтра ми свят-
куємо одне із найбіль-
ших свят – День Пере-
моги. Це дуже важливе
для нас свято. І я хочу
побажати усім ветера-
нам щастя, здоров’я, і
якомога довше зали-
шатися поруч із нами. А

всім нам хочу побажати миру і
злагоди у суспільстві», – ска-
зав Юрій Бойко. 

Завдяки наполегливій
роботі пошуковців загону
«Дніпро-України», які зай-
маються пошуком полеглих
воїнів, вдалося встановити
імена шести з 25 червоноар-
мійців та ідентифікувати за
номером медальйону іще
одного, похованого раніше.
На церемонію до с. Гатне з
різних куточків України та
Росії прибули родичі загиб-
лих воїнів, чиї імена вдалося
встановити пошуковцям
загону «Дніпро-Україна».
Родичам, а також представ-
нику посольства Російської
Федерації було урочисто

передано особисті речі загиб-
лих. Частина речей буде пере-
дана у шкільний музей Вій-

ськової слави у с. Гатному. У пам’ять про полеглих
захисників Вітчизни було проведено урочистий
молебень. Після перепоховання на честь загиблих
воїнів пролунав військовий салют. Віддали шану
воїнам і наші односельці.   

Інф.”Трибуни”.

СВяТО нА ЧАЙцІСВяТО нА ЧАЙцІ

ПодякаПодяка

СПАСИБІ  ЗА ЧУЙНІСТЬ!
Щоразу, коли приходить свято День Перемоги, всі ми, мешканці села Чайки,

з глибокими і трепетними відчуттями суму і радості урочисто відзначаємо
подію,  подібної якій не існує. Адже в багатьох із нас живе і буде жити вічно
пам’ять про наших батьків, наших дідів, хто в найтрагічніші дні нашої Батьківщи-
ни в неймовірно тяжких боях зумів відстояти нашу незалежність, перемігши
жорстокого ворога.

Саме тому всі ми з великою радістю сприйняли організоване свято для учас-
ників війни села Чайки, яке було проведено в нашому клубі сільською радою на
чолі з Олексієм Кодебським. Кожного учасника війни особисто привітав Олек-
сій Іванович, вручив подарунки, висловив найсердечніші побажання.

Тому жителі нашого села висловлюють велику подяку сільському голові і
бажають йому міцного здоров’я, благополуччя й добробуту в родині.

Від імені чайківців м.Ю.цівак, О.м.Клюєва, Є.І.Силко, г.я.Дудар,
О.С.ганага, г.С.Козар та багато інших.    

Важливою подією для мешканців
села Чайки стало святкування Дня
Перемоги. До цієї події в місцевому
клубі готувалися старанно. Тут
добре попрацював народний хор
“Берегиня”, який очолює галина
Дудар. Його учасники підготували
спеціальну програму, яка мала в
своїй основі вшанування подвигу
воїнів-переможців у Великій Вітчиз-
няній війні.

Захід зібрав повну залу в клубі. У
призначений час сюди прийшли учас-
ники війни, сивочолі ветерани. Завіта-
ли на “голубий вогник” Петропавлів-
сько-Борщагівський сільський голова
Олексій Кодебський, секретар ради
Любов Коваленко.

Відкрила урочистості Галина Дудар.
Вона привітала присутніх зі святом,
висловила вдячність сільській раді за
увагу й чуйність керівництва сільради.

Перед присутніми виступив Олексій
Кодебський.

– Я завжди з великою шаною став-
люся до старших людей. А особливо
поважаю ветеранів й учасників Великої
Вітчизняної війни. Адже саме вони
винесли на собі весь тягар воєнного
лихоліття, всі труднощі й випробуван-
ня, які довелось винести на їхніх ще не
зміцнілих плечах в роки юності. Тож,
розуміючи це, сільська рада і я, як сіль-
ський голова, докладаємо усіх зусиль
для того, щоб тепер, вже в мирний час,
зробити для людей старшого поколін-
ня життя кращим, допомагати і словом
, і ділом кожному.

Хочу зазначити, що в роки війни мій батько і дядько воювали на фронтах Вели-
кої Вітчизняної і я добре знаю про їх бойові будні. А тому завжди шаную тих
наших земляків, хто, не жаліючи власного здоров’я і навіть життя, відстояв нашу
незалежність, хто здобув Велику Перемогу! Хай буде вічною наша пам’ять про
полеглих, а всім Вам міцного здоров’я, благополуччя в родинах, довгих років
життя.

Після офіційної частини відбувся концерт, в якому колектив хору “Берегиня”
виконав віночок воєнних і патріотичних пісень, палко підтриманих глядачами. На
завершення відзначення Дня Перемоги учасникам війни були вручені подарунки
і матеріальна допомога. На зустрічі присутні також привітали Олексія Кодеб-
ського з 30-літнім ювелеєм на посаді сільського голови й побажали йому міцно-
го здоров’я, подальших успіхів у трудовій діяльності.      

Відлуння подіїВідлуння події

Велика Вітчизняна війна, що  закінчилася 68
років тому, залишила й донині по собі сліди на
нашій українській землі. Братські могили, обеліс-
ки, ДОТи, кургани, пам’ятники невідомим солда-
там... Такі сліди є й на нашій петропавлівській
землі, що стала свідком тих страшних подій, які
залишилися не лише на сторінках підручників
історії, а й у пам’яті наших жителів.  

Напередодні  свята великої перемоги пошуко-
ва група учнів 5-б класу на чолі з В’ячеславом
Івановичем Дзівалтовським, краєзнавцем та
фахівцем центру військово-патріотичного та
спортивного виховання «Десантник», здійснили
похід по місцях бойових дій. Початок маршруту
був на центральній площі села,  де  височіє
пам’ятник   односельцям, що загинули в роки
війни. На плитах золотом відлиті їхні імена.  Далі
пошуковці відвідали відомий всім школярам
пам’ятник І.О.Мельниченку, місцевому жителю,
що знаходиться на шкільному подвір’ї.  І.О.Мель-
ниченко став Героєм  Радянського Союзу, від-
значившись  при форсуванні Дніпра в Білорусії.
Саме під час цього бою він отримав фатальне
поранення, яке забрало його життя.  В рамках
походу були також  відвідані: могила  загиблому
льотчику, що знаходиться на старому кладовищі
села та могилу невідомим солдатам, що загину-
ли під час визволення села в 1943 році. Ця моги-

ла розташована в с.Чайки. Зі слів старожилів
відомо, що там спочивають близько ста воїнів,
яких похоронили після бою місцеві мешканці.
Також юними пошуковцями: М.Стецюком,
В.Сердюченко, А.Чугаєм, Є.Заїкою, А.Єрьоми-
ним було  відвідано кулеметний ДОТ (від росій-
ської мови «долговременная огневая точка»)  №
420  у лісі неподалік ЖК “Брест –Литовський”.
Цей ДОТ відрізняється віддаленістю від першої
лінії оборони. Фактично він опинився в смузі дру-
гої лінії оборони міста, яка проходила через
Пущу–Водицю, Біличі, Святошин, борщагівські
землі і на сході сягала Голосієва. 

Також учасниками походу було здійснено при-
берання у пам’ятних міцях та покладання квітів.

Такий похід став цікавим та пізнавальним для
юних пошуковців, тому що подорож супроводжу-
валася цікавими розповідями краєзнавця, про
страшні події, що минули. Такі пошукові походи
заплановано проводити й надалі. Як відомо на
території нашого села є ще декілька ДОТів, які
планується розшукати.  

Ольга ЗАЇКА

СЛІДИ ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ

немає невідонемає невідомихмих
воїнів  воїнів  

Ліричний танець  виконують 
учасники хору “Берегиня”

Віце-прем’єр-міністр України Юрій Бойко, голова Київської
обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк 

при покладанні квітів

А.Й.Присяжнюк: проводи в останню путь загиблих солдатів

В. І. Дзівалтовський розповідає про війну

Пошуковці біля пам’ятника загиблим

Воєнні пісні у виконані учасників хору “Берегиня”
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На святкуванні Дня Перемоги На святкуванні Дня Перемоги 
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Шкільна країна Шкільна країна 

Поезія до Дня матері в УкраїніПоезія до Дня матері в Україні

КОЗАЦЬКИМИ ШЛЯХАМИ

МОЯ МАТУСЯ НАЙКРАЩА

мабуть кожен мріє побувати у всіх країнах світу або
здійснити навколосвітню подорож. як цікаво
познайомитися з культурами різних країн, дізнатися
більше про їх звичаї та традиції. Кожна країна — це
щось особливе, унікальне та неповторне. Та є країна,
яка не існує на карті, про неї не згадується в жодному
літописі та про неї не розповість жоден історик світу.
це країна Творчості.

І  унікальна можливість не лише дізнатися про неї більше,
а й відвідати її випала на долю мешканцям нашого села , які
стали учасником  XXIII Всеукраїнського збору-походу
«Козацькими шляхами — 2013», що стартував  8 травня у
Києві та зібрав майже 2 тисячі  учасників з усіх куточків
України. Організаторами походу стали скаути і члени
молодіжних організацій, що  пропагують  здоровий спосіб
життя і докладають  зусиль до виховання творчого та
інтелектуального покоління, за підтримки Державної
служби молоді та спорту України. Цьогорічне гасло збору
«Ми творимо щастя своїми руками!»  стало  звучним і
промовистим, бо не залишало сумнівів, що українська
молодь здатна не лише до втілення власних мрій, а займає
активну позицію у розбудові української державності, у
реалізації національної ідеї.    Визначальним цього походу

стала участь у ньому учнів Петропавлівсько–
Борщагівської загальноосвітньої школи, які також вчилися
жити за лицарськими законами, відстоювати мир, правду і
добро.  Ініціатором та організатором участі наших учнів у
цьому патріотичному заході стала Г.М. Бондаренко, завуч
по виховній роботі нашої школі. Також долучилися вчителі
Н.М.Підлісняк та І.М.Максименко.    

Похід тривав 5 днів, традиційно він проходить у с. Виграїв
Корсунь–Шевченківського району  Черкаської області  та
включав в себе піший  перехід відстанню 5 км, проживання
в табірному містечку, а також участь учасників у різного
роду вмілостях та майстер-класах.  Програма походу  була
настільки насиченою та цікавою, що ці дні для туристів
пролетіли неймовірно швидко. Вся величезна територія,
на якій проходив збір-похід, була поділена на 6 таборів :
«Скеля Барса», «Лігво Вовка», «Гніздо Беркута», «Печера
Рисі», «Нора Лиса», «Хащі Тигра»  та « Країну Творчості».
Отримавши  під час відкриття збору–походу  щоденники з
картою та завданнями кожен учасник три дні мандрував
цією надзвичайною країною, поринаючи у її найцікавіші та
дуже пізнавальні куточки.  Територія Країни Творчості була

умовно розділена на тематичні території, де на кожного
чекали подолання перешкод, майстер– класи, конкурси,
розваги. Прогулянка по «Узбережжю Творчості» залишила
не тільки приємні враження, а й подарувала можливість
познайомитися з різними культурами світу, а також
майстерністю наших пращурів, більше дізнатись про
українське мистецтво. Тут ми відвідали майстер–класи з
різьблення, ковальства, виготовлення трипільських
оберегів та розпису по тарілках, познайомились з япон-
ським мистецтвом орігамі, навчились робити віяла та
писати ієрогліфи. На території сучасної Індії, культура якої є
найстаршою у світі відвідали майстер – клас мехенді
(розпис  хною), одягали справжнє індійське сарі та
створювали власними руками мандалу – оберіг. А
відвідавши «Екодолину» діти дізналися, як можна бути
другом природі, не нашкодити їй та зробити її помічником у
своєму побуті. Ми навчились робити подушки з трави,
гобелени, вироби з лози та кераміки у майстернях
«Екодизайну», а також на станції «Екомода» оформляли
торбинки, робили іграшки з фетру та прикраси з вовни,
відвідали Фітобар.  «Поле Знань» — місце, де можна
отримати унікальну можливість відвідати цікаві

майстер–класи досвідчених скаутів – майстрів та отримати
корисні знання та навички, які стануть у нагоді протягом
усього життя. Найсміливіших та найвідважніших чекала
мандрівка до «Узгір’я Екстриму» і лише там величезний
простір, в якому перехоплює подих. Тут нам
запропонували туристичні та спортивні  розваги, що мають
за мету розвивати координацію рухів, вміння працювати зі
спеціальним спорядженням, працювати в команді, а також
згуртувати та здружити колектив. 

Це  і канатне містечко «Скай-парк», смуга перешкод,
сходження до вершини скеледрому, плавання на каяках.
«Галявина Спілкування» — це не місце для відпочинку,
саме на цій галявині  можна було б  відчути, як важливо у
будь-якій справі працювати командою та що таке
справжній командний дух. Тут  ми поспілкувалися з
юристом  Іриною Калінською, яка розповіла багато
цікавого та відповіла на усі запитання дітей, а також
кожному учаснику подарувала автограф.  Незвичне, дивне і
неймовірно цікаве було  «Містечко Мандрівників», відкрите
для всіх. Та, щоб ним помандрувати, була необхідна
кмітливість, швидкість і надійна команда.  Але
найнезабутніші враження були звичайно від нічної гри, у
якій наш молодший патруль  «Ярінь» виявив себе
найпрудкішим  і найкмітливішим, показав дружну і
злагоджену роботу , тому посів ІІ місце у рейтингу. Наша
команда «Зорецвіт» Петропавлівської Борщагівки  була
поділена на патрулі: «Ярінь»,  «Дельта» , «Зірка» та команда
волонтерів «Струна». З подорожі діти привезли не лише
безмежну кількість вражень, а й багато відзнак. 

Зокрема, команда «Дельта» – ІІ місце  за участь у
«Містечку Мандрівників», патруль «Зірка» І місце за участь у
«Містечку Мандрівників» та ІІІ місце на  «Узгір’ї  екстріму». А
команда «Ярінь» здобула перемогу на  підсумковому етапі,
пройшовши успішно усі  «Території Творчості» і здобула І
місце серед  усіх 6 таборів у рейтингу команд середньої
вікової категорії і звання «Активний патруль збору», а також
отримала  спеціальні нашивки–відзнаки. Також були
відзначені колектив волонтерів «Струна» та  Анастасія
Травінська за участь в концерті «Час пам’ятати »,
присвяченому Дню Перемоги. Здобули нагороди і
керівники групи Бондаренко Г.М, Підлісняк Н.М. та
Максименко І.М.  А  ще наша команда «Зорецвіт», яка
представляла  Петропавлівську  Борщагівку , отримала
грамоту за найкраще оформлення табірного містечка.

Всі учасники збору походу вдячні начальнику нашого
табору «Печера Рисі»  Дикій Вікторії за організацію роботи
в таборі та цікаво проведений час.

Ми творимо щастя  своїми руками

мОя  мАТУСя
Вишивала мама рушничок,
Ниточки плелись , мов павутинки.
Добігає ниточка рядок  -
І цвітуть квітки на полотнині.

За рядком біжить новий рядок,
Моя мама долю вишиває.
І малому братику , що спить,
Колискову пісеньку співає.

Так повелося у сім’ї :
І моя бабуся вишивала,
Скатертини й рушники нові,
Ними і оселю прикрашала.

Задивився я на ті рядки,
До матусі ніжно притулився.
Хочу, щоб на довгії  роки
Її спів лунав і рушничок стелився.

Логвинов Вадим

У кожного з нас слово “мати”, “мама”, “матуся” викликають  високі почуття любові,

поваги, шани. Бо саме вона дала нам життя, вона виносила під серцем, вона зробила

нас людьми. Про це свідчать вірші, вміщені в цій добірці, що належать нашим одно-

сельцям – школярам.

мАТУСя
Матінко моя рідненька,
Ти старанна, ти гарненька, 
Ніжна,  мила, дорогенька,
Ти найкраща в світі ненька.

Я люблю тебе, матусю,
Все що робиш, в тебе вчуся.
Допоможу у роботі,
Не завдам тобі турботи.
наталія гладченко

День мАТерІ
День матері – весняне свято,
Несе тепла й добра багато.
Його святкують всі навколо,
Бо мама – сонце світанкове.

У неї голос наймиліший,
І серце в мами – найдобріше.
І найтепліші руки в мами,
З дитинства вона завжди з нами.

Валявіна Єлізавета

мАТУСІ
Як хочеться затишку ніжного,
Щоб в хаті було тепло.
Лиш мама зігріє дитиноньку 
І буде в родині добро.

Засяє та зірка єдиная,
Зігріє ту днину наш край.
Любов запанує на світі,
Люби свою маму і поважай.

Кім Діана

У мАмине СВяТО 
У мамине свято весняне , чудове,
Прийміть побажання найкращі від нас.
Хай світяться очі, зростають надії,
Збуваються найзаповітніші мрії.
Здоров’я міцне буде завжди у Вас,
В сімї й на роботі завжди все гаразд.
Усмішка ніколи не сходить з обличчя,
Й весна хай буяє в душі вашій вічно.

наталія Підлісняк 
( керівник літературної студії  «ярінь»)



на вулиці буяє травень.  небесний
простір вражає своєю блакитю, теплий
вітерець бешкетує на вулиці, а  сонечко
тішить нас своїм теплом. Весною все
стає чарівним  та незвичайним.

Особливо незвичайна ця весна для пер-
шокласників Петропавлівсько-Борща-
гівської  школи.  Сьогодні це вже не ті
малята, які вперше відкрили двері школи
вересневою порою. Це впевнені школярі,
які нині  підбивають перші підсумки свого
шкільного життя, перша сходинка, якого –
вивчення букваря, успішно подолана. Бук-
вар для них з першого дня став другом,
учителем і навіть членом родини. З цим
підручником хлопчики та дівчатка постійно
були поруч і в школі, і вдома. Букву за бук-
вою вивчали разом з ним, щоб потім скла-
сти з них слова та речення. І ось всі літери
вивчені, читати навчилися, настала пора
попрощатися з буквариком.

Прощалися  з букварем  першокласники

весело – влаштувавши на честь цієї події
свято, на яке завітали батьки, бабусі, діду-
сі, дирекція школи. Діти співали пісні, кож-
ній букві присвятили вірші, відгадували
загадки, танцювали.  Кожне із трьох
свят(1-Б,1-В,1-Г класах ) було незвичайне
та по-родинному тепле, промайнувши  на
одному диханні і залишивши приємні емо-
ції як в учасників, так і в  усіх присутніх.
Хочеться відзначити , що в святах взяли
участь  старші учні,  батьки та вчителі, що
ще раз доводить, що школа - це одна
міцна  родина. Привітали першокласників і
керівництво школи в особі директора
Миколи Олександровича Татуревича та
Оксани Олександрівни Лазебник – завуча
початкової школи. Тож, вітаємо першо-
класників з цією значною подією в їхньому
житті  та бажаємо їм щасливої подальшої
дороги незвіданими стежками науки. 

Ольга ЗАЇКА
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У тихий  травневий день на шкіль-
ному подвір’ї відбулася зустріч
випускників 2003 року. Десять років
тому для них прозвучала  мелодія
останього шкільного дзвоника, що
сповістив вчорашнім учням про
початок дорослого життя.  Далі був
випускний бал та життєві  іспити  та
задачі. 

Сьогодні кожен із них   радісно та
трошки хвилююче повернувся у
шкільне минуле. У ті роки, що тісно
переплилися з дитинством.  Саме
там залишилися перші побачення
та перші закоханості, веселі пере-
рви, розбиті шкільні шибки, дівочі
секрети та  хлопчачі бійки.  Та саме
головне саме тут зародилася їхня
міцна шкільна  дружба, яка існує й
донині, бо вони часто бачаться на
вулицях нашого села, спілкуються в
соціальних мережах та  в телефон-
них розмовах.  Цього дня їх знову
об'єднали шкільні стіни, сколихнув-

ши  у пам’яті приємні спогади шкільного
життя. В далекому 1992 році вони при-
йшли не в звичайний перший клас , а в
експериментальний, що мав  прискорену
програму навчання. Вивчивши за півроку
букваря, цей клас і надалі був сильний у
навчанні, маючи дев'ять відмінників. На
випускному саме їх класу було вручено
чотири золоті медалі: Іванні Пономарен-
ко, Олені Григор’євій, Анні Варенко та
Катерині Біленко. Ще приємним спога-
дом є те, що  два роки поспіль шкільною
королевою були учениці саме цього класу
Ліна Паршина, нині помічник директора
будівельного гіпермаркету «Епіцентр» та
Катерина                           Михайлюк, провід-
ний спеціаліст “Укрзалізниці”.  Цього дня
багато вдячних слів звучало на адрес вчи-
телів.  Кожному  з них  випускники вдячні
донині за науку за душевне тепло та
частинку душі, що вклали в кожного із них.
За те, що навчили їх завжди добиватися

поставлених цілей та
ніколи не зупинятися
на досягнутому.  В
перший клас їх повела
вчитель Наталія Ми ко -
лаївна Симеряка,
потім їм пощастило
навчатися  у Галини
Григорівни Филянець.
Дорослішали вони з
класним керівниками
Ларисою Михайлівною
Гуленко та Наталією
Георгіївною Петро-
вською. Також ви -
пусники вдячні вчите-
лям: Т.В.Перевертун,
Т . П . П о н о м а р е н к о ,
Н . М . М е л ь н и ч е н к о ,
І.В.Поліщук, Г.З.Кри-
вогуз та іншим, що
доклали зусиль до

формування їх особистості. 
На сьогодні всі вони самореалі-

зовані особистості. Серед них –
головний бухгалтер державної
установи Ольга  Костенко, про-
відний інженер Олександр Кри           -
маренко, провідний менеджер
торговельної установи Ігор Ско-
пич, помічник нотаріуса Олена
Григор’єва та інші гідні особисто-
сті.  У кожного з них за спиною
навчання у вищих закладах, робо-
та, кар’єрний зріст,  створення
родин. Одна із присутніх родин
стала продовженням шкільного
кохання двох однокласників
Олени Григор’євої  та  Олександ-
ра Кримаренко.  Приємно, що
Петропавлівсько–Борщагівська
школа зрощує таких людей, які
знаходять себе у  подальшому
житті.  

Ольга ЗАЇКА

ПодіяПодія

СвятоСвято

ЗУСТрІЧЗУСТрІЧ ЧереЗЧереЗ рОКирОКи

СПАСИБІ ТОБІ, БУКВАРИКУ!

Випускники 2003 року у стінах рідного класу

Л.Паршина знову біля дошки
як колись за однією партою 

найліпші подруги дитинства...

ВиступаєВиступає1-1-В класВ клас

До виступу До виступу 1-1-г класу долучилися батьки та вчителіг класу долучилися батьки та вчителі

нана сценісцені 1-1-Б клас з керівником Т.О.громадською та з учнями старших класівБ клас з керівником Т.О.громадською та з учнями старших класів
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ВітанняВітання

20 травня. Народ примітив: місяць ріжками
вниз - до тепла, місяць червоний - до дощу. Якщо
під час заходу сонця сонячний диск більше зви-
чайного і червоний, на наступний день слід очіку-
вати вітряної погоди без дощу (опадів).

22 травня - Микола весняний, теплий.  Микола
Чудотворець вважався покровителем торгівлі та
землеробства, захисником бід-
них і незаможних, помічни-
ком простого люду в при-
крощах і бідах. І від його
прихильності залежало
життя бідняків, які вимолю-
вали у святого собі благо-
получчя. Моряки під час
бурь на водах виносять
чудотворний образ свято-
го Миколая на палубу і бла-
гають його про порятунок.
Від Миколи залишилося
дванадцять холодних ран-
ків, коли не навесні, то до
середини вересня. З Ніко-
ли весняного садять кар-
топлю. Казали: "Велика
милість Божа, коли в Ніколін день дощик поллє",
"В Ніколу як дощ - буде хліб і жито". Вважали, що
"Іній на Миколу - до урожаю", "Два Миколи: теп-
лий і холодний, два Єгори: холодний і голодний",
"Нікола-осінній коня на двір зажене, Нікола-вес-
няний - відгодовує", "Не хвалися на Юріїв день
посівом, хвались на Ніколін день травою, теплом,
дощем". "До Миколи кріпись, хоч розіпнись: з
Миколи - живи не тужи". «До Миколи-весняного
прилітає зозуля. Якщо вона закує на голий ліс - до
неврожаю». Примітили: "Якщо на Ніколу заквака-
ли жаба - гарний овес уродиться".Шанували в
цей день і російського святого преподобного Ніла
Сорського. 

23 травня – Симон Зилот. Збір трав, пошук
скарбів. У цей день ходять по лісах і полянах, зби-
рають різні трави, яким приписували особливу

цілющу силу, копали коріння на зілля. А також у
день Симона Зилота шукають скарби, думаючи,
що між Зилотом і золотом є який-небудь зв'язок.

24 травня - день священномученика Мокія в
народі називали Мокій-мокрий. "У день Мокія
мокро, все літо дощі і вогкість, і навпаки", "Якщо
небо продірявилося, то все літо буде дощик лити-

ся", "Туман на Мокія - до
мокрого, брудного
літа", "Якщо схід
сонця багряний, то
очікують літа грізно-
го і пожежного". 

25 травня - день
святих Єпітафія,
єпископа Кіпрсько-
го і Германа, патрі-
арха Константино-
польського. «Якщо
на Єпіфана ранок в
червоному каптані,
то літо буде сухе,
пожежне». 

26 травня - Лике-
ря-комарниця. З'яв-

ляються комарі разом з теплим вітром, за пере-
казами комарі восени відлітають з вітрами в теплі
моря і весною знову приносяться на Русь. Почи-
нається збір лікарських трав.

28 травня - Пахом-бокогрій. День преподоб-
ного Пахомія Великого, благовірного царевича
Дмитра Углічського і Московського, убитого
опівдні 15 травня 1591 р. при загадкових обста-
винах. «На Пахома тепло - все літо тепле».

29 травня - Федір-Житник. Посів ячменю в
день преподобного Феодора Освяченого. 

30 травня - день преподобної Євфросинії, в
миру Євдокії, великої княгині Московської. 

31 травня - Федот-Овсянніков. "Коли на свято-
го Федота на дубу верхівка з опушкою, будеш
міряти овес діжкою", тому що "Якщо дубовий
лист розвернувся, то земля взялася за свій рід".

ТрАВнеВиЙ ДОЩ хЛІБА нА нОги ПІДнІмАЄТрАВнеВиЙ ДОЩ хЛІБА нА нОги ПІДнІмАЄ

З кожним днем погода стає все теп-

лішою, якщо словом – теплота, можна

охарактеризувати ту спеку, що вже не

перший день мучить чи тішить жителів

нашої країни. Та навіть спека не зава-

дить любителям футболу прийти на

стадіон та повболівати за улюблену

команду. Цього разу, як і завжди мова

йтиме саме про команди з Петропав-

лівської Борщагівки, адже саме коман-

ди «Чайка» та «Чайка-2» представ-

ляють наше село на обласному та

районному чемпіонатах. 

Стосовно виступів нашої першої коман-
ди – «Чайки», то після двох поразок на
старті від команд з Ковалівки та Бучі з
рахунками (0:2) та (1:2) відповідно,
«Чайка» завоювала дві перемоги. 

У 3-му турі  27 квітня, чайківці переграли
команду «Фаворит» з Требухова, взявши
верх з рахунком (1:0), а потім у 4-му не без
проблем переграли на виїзді команду з
Пісківки (2:1). 

Був також досить цікавий домашній
матч проти доволі сильного суперника –
команди з Броварів. Гра проходила на
місцевій «Козак Арені» . 

Та, не зважаючи на те, що всі люди зда-
валося б мали бути заклопотання підго-
товкою до свята – вболівальників прийшло
як завжди чимало. Та ніхто про це не
пожалкував. Матч виявився напрочуд
цікавим та захоплюючим. 

У першому таймі, хоча «Чайка» і диктува-
ла гостям свою гру, але забити так і не
змогла. Кілька непоганих моментів змар-
нували і наші гості з Броварів, хоча частіше
на заваді їм стояв голкіпер петропавлівців,

що провів ідеальний матч. У другому таймі
знову накочувалися  атаки на ворота
гостей та цього разу вони таки привели до
бажаного результату. Чайківці забили три
сухих м’ячі та переграли Бровари з рахун-
ком (3:0). 

Після перемоги над гостями з Броварів,
«СК Чайка» провела ще два матчі. Пер-
ший, виїздний матч проти Путрівки наші
хлопці закінчили з рахунком (2:2), а потім
на «Козак Арені» без жодних проблем
переграли команду «Хілд Любомир» зі
Ставища з рахунком 4:0.

Тож після 7-ми турів наша «Чайка» має у
своєму активі 2 поразки, нічию та 4 пере-
моги. А, отже, 13 очок. Це непоганий
результат, а особливо якщо брати до
уваги те, що з кожним матчем покращу-
ється не тільки їх гра, а і результати, з яким
ці ігри закінчуються.  

Наша друга команда «Чайка-2» також
провела кілька матчів у рамках чемпіонату
Києво-Святошинського району. Після не
досить вдалого старту, а саме поразки від
Білогородки з рахунком (1:3). Вдома вони
переграли гостей з Бучі з рахунком (2:0).

Спочатку після не досить вдалого удару
помилився голкіпер гостей, тим самим
дозволивши відкрити рахунок Ігорю Чер-
нишу (1:0), а потім захист не вгледів напа-
даючого петропавлівців – Констянтина
Піндюру і той подвоїв рахунок (2:0). Саме
цей рахунок і став остаточним. 

Слід також відзначити, що за деяких при-
чин господарі провели увесь матч без жод-
ної заміни, та навіть більше – в десятьох.
Але це не завадило їм здобути такі важливі
3 очки, а головне – впевненість у власних
силах.

Потім був перенесений матч проти
команди «Омега» з Тарасівки, що відбувся
в четвер, 16 травня. У досить жорсткій
боротьбі нашим хлопцям вдалося привез-
ти додому лише 1 очко: матч закінчився з
рахунком (2:2). Голи забивали Володимир
Молодченко та Ігор Черниш. 

Останній, матч 4-го туру відбувся 19-го
травня на місцевій «Козак-Арені». Чайківці
поступилися лідерам групи– Гостомель-
ському «Факелу» з рахунком (2:4). Основ-
ною причиною поразки знову стали кад-
рові проблеми команди, адже вони грали
без основного голкіпера, який зазнав
травми напередодні матчу. То ж, наразі,
після двох поразок, однієї перемоги та
однієї нічиєї, «Чайка-2» посідає лише 8-му
сходинку у турнірній таблиці. Та все ще –
попереду. 

Сподіваємось, що ситуація покращить-
ся та ця перемога додасть їм впевненості
у власних силах та допоможе налаштува-
тись на наступні матчі. 

Ігор Черниш

Народний календарНародний календар

В ці дні приймає вітання директор КП
”Борщагівка” Іван  Федорович  Орлов з
приводу  ювілею. Зі знаменною датою
його привітали рідні, близькі,
друзі і колеги.

шановний Іван Федо-
рович! Зичимо Вам міцно-
го здоров’я, родинно-
го щастя, успіхів у
роботі та благополуч-
чя.

Колектив КП “Борщагівка”

Виконком сільської ради 

раїсу  Леонідівну горошко – вітаємо з
днем народження!

Зичимо Вам міцного здоров’я, радості,
добробуту в сім’ї.   
Нехай кожна мить буде повна надії

і нехай пощастить здійснити усі свої мрії! 

Удачі, натхнення й духовного росту, 

Хай буде в житті усе легко та 

просто!
Колектив ДнЗ “малятко”

Виконком сільської ради

ФутболФутбол

“чайка”“чайка” набирає обертинабирає оберти

ПОЗДОРОВЛЯЄМО !

Ольгу михайлівну Кривоцюк – праців-
ника ДнЗ “малятко” вітаємо з сонячним
ювілеєм!

Зичимо Вам щастя, удачі, успіхів у праці
і житті.

Наш найсердечніший привіт
Хай Вам і з Вашою сім’єю
Лиш радості дарує світ.
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль.
Своїм теплом хай сонечко зігріє
І щиро привітання линуть звідусіль!

Колектив ДнЗ “малятко”
Виконком сільської ради


