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дОрОГІ юнІ друзІ!

радісна подія, яких стає
все більше у наших насе-
лених пунктах, відбулась
нещодавно в Петропав-
лівській борщагівці: тут, у
“Празькому кварталі” вве-
дено в експлуатацію новий
будинок-красень на  108
квартир.

– У нас сьогодні привід
дуже приємний, – розпочали
свято ведучі урочистостей, –
який зібрав сьогодні нас тут
на Софіївському провулку,
18. Тому, що саме тут я бачу
обличчя щасливих володарів
квартир в цьому будинку, у
дворі якого ми зібралися. 

Сьогодні дійсно свято, від-
чуйте це. І, звичайно, багато
сюрпризів на вас сьогодні
очікує, крім ключів від квар-
тир. Хотілося б висловити
окрему подяку компанії “Біл-
дінг Девелопмент Компані”,
яка  дає людям  можливість
жити в   комфортабельних,
затишних квартирах. 

Вітання сільського головиВітання сільського голови

Щороку 1 червня ми відзначаємо свято
маленьких громадян нашої країни – Міжна-
родний день захисту дітей. Водночас це й
свято тих, хто завжди поруч
з дітьми, хто піклується
про них і допомагає
твердо стати на ноги.

Діти – наш найдорож-
чий скарб, наша радість
і наше майбутнє. Саме
тому святий обов’язок
родини, школи, органів
влади та громадськості
подбати про всебічний
розвиток інтересів та
здібностей української
юні, забезпечити їй
належний рівень вихован-
ня і дотримання прав дитин-
ства. Але не всім дітям потала-
нило мати щасливе і безтурботне
дитинство.

Шановні дорослі! Зігріймо теплом свого

серця, увагою і ласкою тих юних співгрома-
дян, життя яких не схоже на добру казку,
допоможімо їм відчути радість спілкування.

Впевнені, що об’єднавши зусилля,
ми зробимо все, аби захистити

наших дітей, уберегти їх від гір-
коти розчарувань і зневіри.

Адже саме від нас, дорос-
лих, залежить те, як
складеться доля кожної
маленької людини, а
відтак і нового поколін-
ня українців.

Бажаємо вам, дорогі
юні друзі, вашим бать-

кам, бабусям і дідусям,
міцного здоров’я, щастя,

добра і сімейного затишку.
Нехай здійсняться всі ваші

мрії і задуми!
Олексій КОдебСьКий, 

Петропавлівсько-борщагівський
сільський голова

На святі останнього дзвоникаНа святі останнього дзвоника

такого колоритного і по-справжньому
хвилюючого свята останнього дзвони-
ка, як у нинішньому році, напевне ще не
було. І не тільки тому, що цьогоріч у
Петропавлівсько-борщагівській школі
навчалось 617 учнів  – найбільше за
останні десятиліття. а ще й тому, що
саме в цьому році близько сотні учнів
нагороджено за підсумками навчально-
го року за перемоги в найрізноманітні-
ших конкурсах, причому й міжнарод-
них. 

Крім того значущості й змістовності святу
надала участь в ньому представника рай-
держадміністрації О.П.Стадник, заступни-
ків сільського голови О.І.Оболонського і
В.І.Тітова, інших офіційних і посадових осіб.

Урочистості відкрив директор школи
М.О.Татуревич. Він зазначив, що сьогодні
дійсно дуже велике свято. Можна сказати,
що воно масштабу загальносільського,
тому що  всі люди села, зацікавлені особи,
наша місцева влада, районна державна
адміністрація і її представники взяли участь
у цій події, щоб привітати наших учнів. 

Це свято і радісне, і сумне, тому що зали-
шають стіни школи частина дев'ятикласни-
ків у статусі учнів-випускників та наші
шановні 24 випускники одинадцятого

класу, які сьогодні також завершують своє
навчання в школі.   

– У 2012-2013 навчальному році школа
зуміла показати унікальні результати, під-
креслив Микола Олександрович.– За під-
сумками роботи фестивалю району “Свя-
тошин-2013”  50% результатів дала наша
школа в порівнянні з усім районом. Це було
відзначено в районному Будинку культури. 

Приємно, що у нас 12 дітей мають статус
міжнародних переможців, побували в Гре-
ції, Румунії. Цих дітей підготували  виклада-
чі: Пономаренко Тетяна Прокопівна і Ваку-
ленко Анжела Ярославівна. Ми і надалі
будемо триматись взятого напрямку на
розвиток творчості дітей, адже тільки твор-
чий вчитель може підготувати творчого
учня.  Серед них – Бадьора Інна Василівна,
котра чимало додала до рейтингу школи і в
конкурсі Малої академії наук, і в конкурсі ім.
Петра Яцика.  Близько 50 дітей були запро-

у дОбрий Путь, ВиПуСКниКи!

здається зовсім недавно розпоча-
лося будівництво житлового комплек-
су “Чайка”, а йому вже виповнилося 8
років! Саме цій події й було приуроче-
но свято, яке нещодавно відбулося в
містечку.

У призначений час поруч з 29 будин-
ком, де була установлена сцена, зібрали-
ся мешканці житлового комплексу, гості,
ну і, звичайно, “винуватці” урочисто-
стей – будівельники на чолі з генераль-
ним директором ТОВ “Омокс”Олексієм
Кулагіним, генеральним директором
Групи компаній “Чайка” Оксаною Кондра-
шевською та іншими офіційними особа-
ми.

– Сьогодні, 18 травня 2013 року, найчу-
довіший, мальовничий, щасливий і

сонячний куточок, який називається
«Чайка», – відзначила ведуча урочисто-
стей,– святкує свій 8 рік народження.
Сьогодні це вже не просто житловий ком-
плекс «Чайка», це маленьке містечко зі
своєю культурою, зі своїми традиціями.
Маленьке містечко, в якому святкують
народні свята, такі як Масляна, Новий Рік,
зустрічі весни. Це маленьке містечко з
своїм розміреним спокійним життям, це
те містечко, де ми стежимо за своїм
спортивним вихованням, тому часто в
нашому містечку організовуються спор-
тивні змагання. 

Це місто, в якому ні багато, ні мало на
сьогоднішній день проживає вже більше,
ніж 5000 людей! І наше місто росте і насе-

8 рОКІВ тВОрення
І зрОСтання

Продовження на 3 стор.

у ПразьКОМу КВартаЛІ –
нОВОСІЛЛя

Продовження на 5 стор. Продовження на 3 стор.

ПодіяПодія

Сільський голова Олексій Кодебський
і представник забудовника Вячеслав Лайшев у

квартирі новоселів

Колектив будівельників житлового комплексу “Чайка” на чолі 
з Олексієм Кулагіним та Оксаною Кондрашевською

Випускників вітає заступник сільського
голови О.І.Оболонський  

Останній дзвоник у виконанні:
Олександра Гераська  та Маши Пурик 
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З засідання виконкомуЗ засідання виконкому

В минулому номері нашої газети ми
повідомляли про засідання виконкому,
на якому одним з питань розглядалися
проблеми у роботі ЖеО “екожитлосер-
віс”, де група осіб, порушуючи право-
порядок, вносить безлад у роботу
комунальників. тому редакція газети
проводить власне журналістське роз-
слідування, яке буде опубліковане в
одному з наступних номерів видання.

Крім того, в рамках проекту «Поперед-
ження правопорушень  та негативних про-
явів серед неповнолітніх», організованого
службою захисту дітей Києво-Свято-
шинської районної адміністрації Київської
області, 5 квітня був проведений рейд  для
виявлення  адміністративних правопору-
шень, здійснених молоддю на вулицях
села. Про це учасникам засідання розпові-
ла секретар ради опіки й піклування при
виконкомі Петропавлівсько-Борщагівської
сільської ради Оксана Лихота.

У рейді взяли участь О.Д. Шереметьєва
– спеціаліст з кримінальної міліції,
О.О.Лисенко – представник управління

освіти, А.П. Остапчук – головний спеціаліст
відділу сімї та молоді, а також фахівець з
соціальної роботи Н.М.Мельник. В рамках
проекту були відвідані  такі заклади як
«Борщ», «Пріаклуб», мережа продуктових
магазинів. Приємно відзначити, що в ході
рейду серед відпочиваючої молоді право-
порушень не було виявлено. 

22 квітня відбулося засідання ради опіки
та піклування. Викликались дві сім’ї – Жук
Лесі Миколаївни, що проживає  по вул.
Мельниченка та Назарова Вікторія Анато-
ліївна з вул. З.Космодем’янської. З сім’єю
Жуків проводилася бесіда про неналежне
виховання неповнолітніх  дітей, дотриман-
ня санітарних норм, контроль за відвіду-
ванням дітьми навчальних  та дошкільних
закладів. (Дана сім’я стоїть на контролі
ради опіки). Проведена також бесіда з
Назаровою Вікторією про її неповнолітню
доньку, яка останнім часом прогулює
заняття в школі в м.Києві та на зауваження

старших не реагує. З дитиною проведена
профілактична бесіда. 

З 1 січня  2013 року були оздоровлені
такі діти: Петриченко Яна та Петриченко
Віка  в м. Ворзель,

На даний час проводиться оформлення
документів на відпочинок в  дитячому табо-
рі «Артек» дитини, позбавленої батьківсь-
кої опіки Зарівацького А. Формуються
списки на оздоровлення пільгових катего-
рій дітей. Складені акти на житлово-побу-
тові умови кількох неповнолітніх.

Крім зазначених вище питань виконком
розглянув ряд заяв, що стосувалися вико-
нання розпоряджень та доручень Києво-
Святошинської райдержадміністрації, про
погодження місць розташування об’єктів
підприємницької діяльності, про гро-
мадську та індивідуальну забудову на
території Петропавлівсько-Борщагівської
сільської ради, а також про надання мате-
ріальної допомоги громадянам села.

З усіх намічених порядком денним
питань, після їх детального обговорення
прийнято відповідні рішення.

Інф.”трибуни“.

Ми бачимо, що тривають роз-
будови прилеглих будинків і на
сьогоднішній день 3 великих жит-
лових комплекси знаходяться в
цій компанії – “Празький квар-
тал”, “Львівський” і “Аметист”, в
якому будуть чудові інфраструк-
тури, салони краси, спортзали,
дитячі зони, торгово-розважаль-
ний комплекс, навіть кінотеатр
буде.  

І все це найближчим часом вже
буде у вашому повноправному
користуванні. Для продовження
сьогоднішнього дня я хочу запро-
сити представника компанії
“Білдінг  Девелопмент Компані”
Р.Ю.Кричильського .

– Я радий усіх вас привітати на

цьому урочистому святі, – підкре-
слив Роман Юрійович, – на цій
урочистій події, коли наш ком-
плекс сьогодні збільшується і
Софіївський,-18 гостинно при-
ймає своїх мешканців. Зараз є
дуже багато житла, квартир у
місті Києві і вам велика подяка,
що  ви зупинились саме у нашому
кварталі, для нас це велика підт-
римка з вашого боку. Багато
людей купували квартири ще на
стадії будівництва, а це ще раз
підкреслює, що люди нам дові-
ряють. Хочу вибачитись за будь-
які незручності, які могли виник-
нути з нашої вини. 

Цього року була дуже довга
зима, яка здавалось, ніколи не
закінчиться і можливо ми не все
встигли зробити так вчасно, як

хотілось. Ми надалі будемо пра-
цювати так, щоб ви почували
себе тут дуже комфортно і змог-
ли дуже гарно й довго тут жити. І
хочеться побажати вам, щоб
життя тут було спокійним, гар-
ним, комфортним, затишним. Я
думаю, що коли ви переселитеся
в цей квартал, у вашому житті
почнеться новий етап  більш
зручного і комфортного життя. За
вагомий внесок у розвиток жит-
лового комплексу Празький
квартал хочеться особливо подя-
кувати Кодебського Олексія Іва-
новича, який вже більше 30 років
є головою нашого населеного
пункту.

– Прийміть мої найщиріші
вітання від того, що ви сьогодні
відзначаєте найрадіснішу подію в

житті, – звернувся до учасників
урочистостей сільський голова
Олексій Кодебський. – Хочу
наголосити, що віднині я всіх вас
вважаю жителями Петропав-
лівської Борщагівки. 

Сьогодні свято в кожній вашій
родині і воно повинно так бути,
тому що ви всі багато працювали
і отримаєте ті бажані квартири,
які хотіли отримати. 

Наше село динамічно розвива-
ється. Останні 3 роки ми займає-
мо перше місце в соціально-еко-
номічному розвитку сільських
населених пунктів  на Всеукра-
їнському конкурсі. Через те я вва-
жаю, ви виявили бажання при-
дбати квартири саме в нашому
населеному пункті. Але я хочу

наголосити, що ви придбали
квартири не у місці Києві, а саме в
сільському населеному пункті. Це
дуже важливо пам'ятати тому, що
через деякий час  ми маємо
забезпечити ваших дітей місцями
в дитсадку, у школі, послугами,
які ми надаємо в нашому населе-
ному пункті. 

Фінансування міста Києва і
сільського населеного пункту
зовсім різняться. Тому я зразу
наголошую на тому, що ви,
купуючи квартиру, цікавились,
що буде надаватись для прожи-
вання у цій території. І я хочу
наголосити, щоб ви дійсно вже є
жителями саме села. Це означає,
що ваша реєстрація має прохо-
дити за цією адресою, на цій
території. Тому, що на кожного з
вас потім в бюджеті сільської
ради з'являються кошти на
ремонт та освітлення доріг,
медицину, дитячі садочки та
інше. Чим менше вас буде пропи-
сано, тим менше буде  створюва-
тись благ, які необхідні для життя. 

Мене дуже радує, що я бачу в
основному молоді сім'ї. А це вка-
зує на те, що населений пункт не
вмирає, а буде розвиватися. І
багато з вас буде замислюватись
над поповненням сім'ї, а ми,
влада і забудовники, зі свого боку
будемо думати як забезпечувати
вас насамперед дитячими садка-
ми. У нас вже є дуже красивий
побудований садок, але він вже
переповнений і забезпечити вас
вже сьогодні або через півроку
новим садком може бути пробле-
матично. Але хочу заспокоїти, що
вже будується у дуже зеленому

місці, 300 метрів від цих будинків
новий дитячий заклад, вдвічі біль-
ший за попередній. І поки у вас
дітки з'являться, ми вже здамо
його в експлуатацію. Школа
наша – одна з кращих у Києво-
Святошинському районі, забез-
печена місцями, тому можна смі-
ливо віддавати своїх дітей у цю
школу. 

Ми серйозно працюємо з різ-
ними забудовниками над тим,
щоб вони залучали кошти з інших
об'єктів для будівництва дитячих
закладів. У нас уже ось тут, біля
посадки, планується зона відпо-
чинку, щоб можна було відпочи-
вати мамам з малюками, велоси-
педистам, або просто прогуля-
тись. Саме головне хотілося б
попросити вас про тісну співпра-

цю, ми завжди будемо раді вас
вислухати в сільській раді з будь-
якими питаннями і будемо раді
завжди допомогти. Багато інфор-
мації ви будете знаходити в нашій
місцевій газеті. 

Але хочу надати коротку істо-
ричну довідку про наше село.
Воно утворене у 1497 році, дуже
давно. Це були землі Борщагі-
вок – Софіївської, Петропавлівсь-
кої, Микільської, Михайлівської і
Братської. Але сьогодні 3 Борща-
гівки місто поглинуло. Ці всі тери-
торії відносилися  до монастирів,
тому там не було кріпосницького
права. Це були вільні землі.

Ми зараз працюємо над тим,
щоб надати нашому селу статус
міста або селища міського типу.

Ми будемо проводити референ-
дум- і як ви проголосуєте, так і
буде.

Я ще раз всіх присутніх вітаю з
вашим новосіллям, з новими осе-
лями. Хочеться, щоб в цих будин-
ках завжди був мир і злагода,
щоб сім'ї були міцними і ми вміли
радіти тому, що маємо. Будемо
вчитись добро цінувати, а все
погане відкидати і забувати.
Бажаю вам щастя, благополуч-
чя,злагоди. Вітаю вас із цим свя-
том!

Перед присутніми також висту-
пив представник забудовника
В'ячеслав Лайшев.

– Хочу привітати вас із цим
святом тому, що для більшості з
вас це перша власна квартира,
яка залишить у вас незабутні спо-

гади. Ви будете пам'ятати цей
день, як вам надали ключі, як ви
зробили перший ремонт, як ви
заселялись, як збільшувалася
ваша родина. Тому хочу побажа-
ти, щоб ви завжди були здорові,
щасливі в цих квартирах і щоб
вам гарно жилось на території
нашого населеного пункту.

Після офіційних виступів були
вручені подарунки: найпершому
покупцеві квартири в цьому жит-
ловому комплексі – прекрасний
пилосос, найактивнішим покуп-
цям – СВЧ-піч, а найбільшій
родині – чудовий кавовий апарат.

Отже, в другий будинок Празь-
кого кварталу вселяються ново-
сели. Щасти вам!

Михайло ГриЩенКО

Початок на 1 стор.

у ПразьКОМу КВартаЛІ – нОВОСІЛЛя

ДЕМОКРАТІЯ... З КУЛАКАМИ

Виступає представник компанії
“білдінг девелопмент Компані”

р.ю.Кричиль ський

на фуршеті дітей пригощали гостей смачними гостинцями  новобудова, яку введено в експлуатацію   

Шановні мешканці села
Петропавлівська борщагів-
ка! у зв’язку з реконструк-
цією та капітальним ремон-
том  вул. Чкалова  згідно з
рішенням виконкому №85
сільської ради від
31.05.2013р. частково
перекрито вулицю на
період будівельних робіт з
01.06 по 01.08.2013 року. 

Виконком сільської ради

ОголошенняОголошення
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Районне святоРайонне свято
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лення нашого міста збільшується
з кожним днем. І мине зовсім
небагато часу і ми отримаємо
офіційний статус міста з чисель-
ністю населення 22000 людей.
Хай буде так! І давайте думати
про одне – що день народження
нашого комплексу «Чайка» - це
насамперед наше з вами свято! Я
вітаю вас, а ви вітайте один одно-
го оплесками! Не жалійте
посмішки, бо свято гарного
настрою нам сьогодні забезпече-
не! І вже за традиціями міського
свята нас сьогодні чекають пісні,
нас сьогодні чекають танці, кон-
курси, розіграші та подарунки! А
подарунки сьогодні будуть отри-
мувати не тільки жителі містечка,
але і сама «Чайка», яка теж сьо-
годні буде прикрашена й отри-
має свій найголовніший зелений
подарунок. Сьогодні «Чайка»
запрошує своїх друзів, своїх рід-
них і близьких, своїх сусідів і вас,
жителі цього комплексу.

І зараз на офіційну частину
свята я б хотіла запросити на
сцену людей, які беруть найго-
ловнішу участь у народженні
цього містечка, люди, які й донині
вкладають все серце, всю душу в
те, щоб наш з вами комплекс
«Чайка» ставав багатшим, краси-
вішим і дружнішим. Я з задово-
ленням запрошую на цю сцену

кращого будівельника України за
версією Всеукраїнської премії,
забудовника житлового комплек-
су «Чайка», генерального дирек-
тора компанії Омокс” Олексія
Володимировича Кулагіна і пре-
зидента Групи компаній «Чайка»
Оксану Георгіївну Кондрашевсь-
ку. Запрошуємо на сцену коман-
ду фахівців, зусиллями яких зво-
диться наша «Чайка», колектив
справжніх професіоналів, колек-
тив компанії забудовників. 

– Традиції – це головне в житті
кожної людини, тому що вони
дозволяють систематизувати
якісь побутові питання, прикра-
сити ваше життя, – звернувся до
присутніх Олексій Володи-
мирович. — Причому, ви
прекрасно розумієте, що
сьогодні-одне, а завтра інше
і таке живе формування має
мати свої традиції. 

Так, минуло 8 років з
моменту того, коли ми поча-
ли розробляти цей ком-
плекс. І з тих пір рік за роком
планово впроваджуємо свої
розробки. Сьогодні ми при-
урочили день народження
«Чайки» і день посадки
дерев, тому що дерева – це
життя. Ми постійно копаємо
лунки на цьому красивому
газоні. Цікаво, що квадрат-
ний метр газону з поливом
коштує 120 грн, без поливу 1
рулон 70 грн, але ми виділяє-
мо квадратні метри для
посадки все нових і нових
дерев і дуже хочеться, щоб
вони приживалися. Тому ми
намагаємося зробити
«Чайку» більш гарною. І день
посадки дерев – це якраз те,
що нас об'єднує. І кожен
житель може постаратися
внести свою лепту. 

Термін служби цих будин-
ків не менше 200 років!
Уявіть, якими величезними
будуть ці дерева, які ви сьогодні
посадите своїми руками. І ви
можете показувати ці дерева
своїм онукам! Адже 200 років – це
4 повноформатних терміну спад-
кування 8 поколінь по 25 років і
це – прекрасно! Тут буде мала

Батьківщина для багатьох-
багатьох людей. 

Я передаю слово директору
групи компаній «Чайка» Оксані
Георгіївні Кондрашевській.

– Нам 8 років! «Чайка» святкує
свій день народження. 8 років
тому тут була трава по коліна, а
сьогодні 5000 осіб вважають
«Чайку» своїм домом. Перша
черга «Чайки» була здана у січні
2008 року. І з тих пір «Чайка»
носить звання кращого житлово-
го комплексу України. Цього
року, отримуючи нагороду на
сцені палацу «Україна» я говори-
ла: «Ми створюємо те найкраще
в Україні, що називається «рідний

дім». І ми з вами створили най-
кращий в Україні «рідний дім». Ми
з вами тому, що наша історія,
наші традиції і нашу культуру
створюємо ми самі. З днем   
народження, «Чайка»!

–Друзі мої, давайте ми ще раз
привітаємо один одного з днем   

народження і привітаємо з
днем   народження колектив
«Чайки»! І ви знаєте, ще раз
хочеться з гордістю сказати
про те, що є ще ті люди які
сьогодні, на жаль, не можуть
стояти на сцені тільки тому,
що вони продовжують пра-
цювати і робити нашу
«Чайку» красивішою. Я хочу,
щоб ви зараз оплесками
привітали тих людей. І вони
нас не бачать, але чують. Це
Група компаній «Чайка»,
забудовники, фінансово-
кредитна група, ЖЕК, який
обслуговує всі будинки і всіх
жителів, охоронці, які сте-

жать за порядком і праг-
нуть теж зробити наше життя
більш захищеним, ресторан
на нашій території, який праг-
не, щоб ми завжди смачно
їли, працівники салону краси,
які прикрашають не тільки
нашу територію, а й наших
жителів. У 2006 році Група
компаній «Чайка» – це було
всього лише 10-людей, зараз
в 2013 році – 1000 чоловік, які
працюють на благо нашої
«Чайки».  Минулого року забу-
довник комплексу «Чайки»
здав в експлуатацію ще 2
будинки № 24 і № 29. Пред-
ставників цих будинків ми теж
вітаємо з святом. У нинішнь-
ому, 2013 році, будуть здані
ще 2 будинки, а значить, насе-
лення нашого містечка все
росте, радіє і процвітає. Пере-
даю слово вдячним жителям
нашого комплексу «Чайка»:
жителі будинку № 16 Світлані
Светельській і Георгійю з
будинку № 5.

– Дорогі Оксана Георгіївна і
Олексій Володимирович! Сьо-
годні виповнюється 8 років
мрії. І якщо для вас це була
мрія про унікальний проект,

створений для людей, то для
кожного з нас це була мрія про
затишне житло і комфортне
середовище для наших дітей.
Мрії збуваються. Ви втілили в
життя власну мрію і зробили мож-
ливіть нам жити краще. Я від імені
батьків дітей першого класу

нашої школи хочу сказати вам за
все це величезне спасибі. З днем   
народження вашого дітища! Здо-
ров'я, успіху і всього вам найкра-
щого!

Друзі! Давайте будемо берегти
природу і ту землю, на якій ми всі
живемо. Як сказали наші забу-
довники, давайте ми її будемо
збагачувати і прикрашати. Спо-
чатку завданням для будівельни-
ків було завдання не зруйнувати
природного середовища існуван-
ня, не погіршити, а навпаки
поліпшити ландшафти цієї незви-
чайно красивої місцевості. І тому,
не вирубавши жодного дерева,
компанія “Омокс” побудувала
такі чудові будинки і продовжує
озеленювати цю територію. Ми
запрошуємо всіх жителів «Чайки»
приєднатися зараз до нас. Адже
недарма кажуть, що кожна люди-
на у своєму житті обов'язково
повинна побудувати дім, посади-
ти дерево і виховати дитину. Ком-
панія “Омокс” продовжує будува-
ти наші будинки, а ми зараз зай-
маємося тим, що будемо садити
дерева. 

Після офіційної частини учас-
ники святкування висадили дере-
ва на житловому комплексі.
Знайшлися цікаві заняття й для
наймолодших – з ними було про-
ведено кілька конкурсів. А закін-
чилося свято веселим концер-
том, який викликав цілковиту
підтримку присутніх.

Михайло ГриЩенКО

В травні в україні відзначаються декілька шанова-
них та відомих свят. але, безперечно, день матері та
день сім’ї – свята найбільш зворушливі для кожного
серця, тому що кожний з нас з дитинства несе в душі
єдиний неповторний образ своєї мами, котра завжди
зрозуміє, пробачить, завжди пожаліє і буде
щиро любити свою дитину. але щасливі
діти ростуть тільки в дружній сім’ї! 

З сім'ї починається життя людини, тут відбу-
вається формування її як громадянина. Вона є
джерелом любові, поваги, солідарності та при-
хильності, то, на чому будується будь-яке циві-
лізоване суспільство, без чого не може існувати
людина. Сім'я як основний елемент суспільства
була і залишається берегинею людських цінно-
стей, культури та історичної спадкоємності
поколінь, чинником стабільності і розвитку.
Завдяки сім'ї міцніє і розвивається держава,
зростає добробут народу. У всі часи за відно-
шенням держави, а також за становищем роди-
ни в суспільстві судили про розвиток країни. Це
тому, що щасливий союз сім'ї і держави —
необхідна запорука процвітання і добробуту її
громадян. Від рівня культури та благополуччя
сім’ї залежить культура та майбутнє нації.

Нещодавно в Києво-Святошинському районі
пройшло свято приурочено   Міжнародному
Дню сім’ї та Дню матері. На честь цієї  події було

проведено фестиваль творчих родин  району, що зібрав в
районному будинку культури співаків, митців, поетів,
художників, гончарів, вишивальниць, яких поєднувала
одна батьківщина -  Києво - Святошинський район.  Свої
витвори мистецтв кожна родина представила на виставці

у фойє залу. А далі була концертна програма, спортивні
змагання, клоунада для дітей та звичайно нагороди та
дипломи. Село Петропавлівську Борщагівку представляла
родина  Заїків. Їх виставку наповнювали твори живопису,
фотороботи,  власні поетичні твори та кулінарні шедеври.

Ну яке ж свято без привітань  керівництва рай-
ону. Цього дня учасників та гостів заходу  при-
вітав заступник голови району В.В.Іскоро-
стеньский:

– Доброго дня, шановні родини, колеги,
гості. Сьогодні ми святкуємо  два важливих
свята Міжнародний день родини та Матері.
Родина, Мати, район -  ці поняття для нас
тотожні. Підтримка української родини є важ-
ливим державним пріоритетом. Всі  соціальні
ініціативи президента направлені на зміцнен-
ня родин та збільшення їх добробуту. Тож зі
святом Вас!

Проведення Дня сім’ї підвищує статус сім’ї
та сприяє кращому розумінню її потреб. Тому
що родина є одним з інститутів суспільства,
вона зростає разом з оточуючим світом, від-
повідає на суспільні потреби та сама формує
їх.В усі часи по відношенню держави до сім’ї ,
можна було судити про саму країну. Щасли-
вий союз родини та держави – необхідний
фактор процвітання та добробуту її громадян!

Інф.трибуни

рОдина, рОдина – уСя уКраїна

8 рОКІВ тВОрення І зрОСтання
Початок на 1 стор.

Олексій Кулагін показує приклад
по висаджуваню дерев

родина заїки на фестивалі 
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Шкільна країнаШкільна країна

Початок на 4  стор.

Лагідний травневий  вітерець
розносить сільськими вуличками
квітковий запах – це ознака, що
скоро продзвенить останній
дзвоник. Для когось він буде
останнім, для когось продзве-
нить у перше, а ще когось покли-
че в інший клас. Для учнів четвер-
тих класів це подія є визначною
сходинкою шкільного життя  -
закінчення початкової ланки
навчання.  Цьогоріч  останній
дзвоник   покликав їх  у серйозне
життя старшокласників. І тради-
ційно, на честь цієї події четвер-
токласники  влаштували гучне
свято прощання з початковою

школою. Святково прибрана
зала, повітряні кульки, пишні
сукні та вечірні зачіски у дівчат,
краватки у хлопчиків,  пісні, вірші,
музичні твори у виконанні учнів
Вадима Панова, що освоїв флей-
ту та  Андрія Рейша  юного скри-
паля – зробили свято надзвичай-
но зворушливим. Вразила  гляда-
чів своїми вокальними даними і
Богдана Ліхаманова, подарував-
ши чарівну пісню.   

У своїх віршах  учні попроща-
лися з своїм затишним класом, в
якому раділи і сумували, плакали
і сміялися ці чотири роки;проща-
лися з першими  вчителями
Влентиною Юхимівною Артюх та
Тетяною Василівною Кравчук,  які
навчила їх читати, писати, раху-
вати...віддала свою любов і
ласку... Також  щиро дякували
батьки випускників : «… вчите-
лям, які навчали

Й про кожного, як рідні дбали?
Всього було…Де правду діти?
Та дуже люблять Вас всі діти
За щиру посмішку, за ласку,
За першу паличку, за казку, 
За правила і за таблицю,
За різних знань ще вереницю, 
Що полюбились їм книжки,
Низько вклоняються й батьки!
Ми вдячні Вам за виховання,.
За піклування і навчання, 
За всі не доспанії ночі, 
Коли злипалися вже очі,

А Ви сиділи і писали,
Чи зошити перевіряли,
Бо ж рано в школу йти, у клас,
Де так чекають вже на Вас
Малі й цікаві оченята
Зробили Ви для них багато…» 
Роки навчання в початковій

школі здружили дітей та заклали
фундамент для зрощення май-
бутніх індивідуальностей. А дехто
за ці чотири роки вже проявив
се6е, як творчі та обдаровані осо-
бистост. Це такі учі 4-а класу :
Софія Мельник, Вадим Панов,
Тарас Дзюбенко, Катерина Ільчи-
на, Дарина Герасименко, Єлиза-
вета Чиж, Альона Шумбир, Веро-

ніка Борисюк.  Саме Вероніка
Борисюк є чемпіонкою світу в
бально-спортивному танці, а
також володар 32 золотих  меда-
лей, 15 срібних, 10 бронзових
медалей.  Велика кількість учнів
4-Бкласу мають різноманітні
захоплення і також досягають
результатів це- Володимир  Круч-
ко у танцях, Богдана Ліхаманова
– у художній гімнастиці, Денис
Студентов- у музиці, Аліна Зорук
у римуванні, Анна Тритиниченко у
оригамі та Андрій Рейм у музиці.
Також є багато здобутків і в
навчанні. 4-А клас має 6 відмінни-
ків., 4-б –трьох: Ірина Бугера,
Олександра Гриценко, Анна Три-
тиніченко.  Багато учнів приймали
участь у міжнародному матема-
тичному конкурсі «Кенгуру»  та в
міжнародному конкурсі «Соняш-
ник»,  поетичному конкурсі
«Зерна доброти», «Допоможи
птаху взимку». Цікавим та
насиченим було і позашкільне
життя різні свята екскурсії подо-
рожі робило шкільні будні яскра-
вими та насиченими. Разом вони
побували на страусині фермі, від-
відали музей під відкритим небом
«Пирогово», «Музей води», «Пла-
нетарій», дізналися таємниці
вирощення бананів та чарівність
створення новорічної іграшки, а
також передивилися багато спек-
таклів «Молодого театру» та кіно-
стрічок на великих екранах кіно-
театру.

- Дуже важко відпускати дітей,
до яких приріс душею, в яких
вклав часточку своєї душі, – гово-
рить класовод 4-Б класу Тетяна
Василівна Кравчук. - Але, споді-
ваюся, що все те, посіяне мною ,
буде мати гарний результат.
Нехай життєвий шлях стелиться
до ніг вишиваним рушником!
Нехай усе задумане здійсниться!

Тож, у добру путь,  випускники
початкової школи! Вперед до
дорослого шкільного життя!   

Ольга заїКа

ПрОЩаВай, ПОЧатКОВа ШКОЛО!

Відлуння подіїВідлуння події

МІЖнарОдна ПереМОГа
ПетрОПаВЛІВцІВ

Нещодавно в м. Бухаресті  пройшов міжнародний конкурс комп'ютерних проектів –   INFOMATRIX, де  учасни-
ки змагалися  за п'ятьма категоріями:  комп'ютерне мистецтво; апаратне управління; робототехніка; програму-
вання; цифровий уміст. 

Важливим є те , що в Румунії захищали  честь України   Мартинюк Альона Віталіївна та Матвієнко Анастасія
Олегівна, вихованці Вишнівського Центру творчості дітей та юнацтва Києво-Святошинського району Київської
області – члени гуртка «Юні фотоаматори» під керівництвом Пономаренко Т.П.  та учениці 9 класу  Петропав-
лівсько- Борщагівської  ЗОШ.   Колективним  проект  дівчат носив назву: «Будь природі вірним другом» в кате-
горії «комп’ютерне мистецтво».  

Тож вітаємо учасниць конкурсу  з ІІІ місцем в  даній номінації та завойованими бронзовими медалями.
Також учасниці міжнародного конкурсу щиро дякують  за матеріальне сприяння районну організацію «Партії

регіонів» , що вже два роки поспіль допомагає талановитим дітям  в організації закордонних поїздок та особи-
сто А.В.Костину, заступника голови районної організації «Партії регіонів».

Варто зауважити, що міжнародні  успіхи учнів школи – це результат багаторічної кропіткої роботи зі школяра-
ми, яка проводиться систематично, наполегдиво й послідовно у навчальному закладі. Головним же принципом
і підходом у  досягненні результату є прищеплення як художнього смаку, так і неабияких, можна навіть сказати
професійних навичок у відтворенні не тільки навколишнього середовища, довкілля, а й зображення образів
сучасника, людини, усіх тих її рис, якими вона багата. І, зрозуміло, що вихованцям нашої школи це вдається
повною мірою, про що засвідчив черговий успіх фотоаматорів школи.

Інф. “трибуни”.

Вадим Панов виконує
музичний номер

4-а клас з першою вчителькою В.ю. артюх

4-б клас з першою вчителькою т.В.Кравчук

Мартинюк альона  та Матвієнко анастасія з
міжнародними нагородами

андрій рейш дарує
мелодію скрипки
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На святі останнього дзвоникаНа святі останнього дзвоника

у дОбрий Путь, ВиПуСКниКи!

ТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

шені на завершальне нагород-
ження в театрі ім. Франка, де
були присутні багато наших дітей,
які досягли великих успіхів.
Загальна кількість нагороджених
дітей становить понад 100, беру-
чи до уваги тільки 1,2,3 місця!  До
того ж – міжнародні, всеукраїнсь-
кі, обласні та районні конкурси –
всіх учасників набирається біль-
ше 50 відсотків. А школу сьогодні
відвідує 617 дітей. 

Новий навчальний рік дає нам
нові можливості, нові перспекти-
ви. Приємно, що в школу запро-
шені і працюють заслужені май-
стри спорту, тренери України по
лижних гонках Володимир та
Тетяна Попови. Їх секції відві-
дують більше, ніж 50 дітей. 

Сьогодні активно працює сек-
ція з кікбоксингу, тхеквандо. Тре-
нування з дітьми проводить наш
чемпіон світу Попов Олександр.

Долучилася до тренувань учнів з
лижних гонок наша випускниця
школи, учасниця зимових олімпі-
ад Якимчук Вікторія. 

Все це стало можливим  тому,
що сільською радою створені
належні умови для занять спор-
том. В цьому році ми будемо
будувати  ще один комбінований

волейбольно-баскетбольний
майданчик,  для тенісного корта.
Тому в нас є усі можливості реалі-
зувати себе. 

У  новій шкільній родині в 2013-
2014 навчальному році у нас буде
понад 700 дітей. Тому роботи
буде більше.

Дякую всім за високі і якісні
показники у праці! Успіхів усім
вам, здоров'я і щастя. Зі святом
останнього дзвоника!

Слово надається випускниці
школи, працівнику райдержадмі-
ністрації Олені Петрівні Стадник . 

– Дорогі наші учні! Шановні
батьки та вчителі! За дорученням
голови Києво-Святошинської
державної адміністрації і від себе
особисто дозвольте щиро приві-
тати вас із сьогоднішнім святом
останнього дзвоника, святом
прощання зі школою. Для багать-
ох наших школярів розпочина-
ється дуже прекрасний період —
час літніх канікул. Тож бажаємо
усім вам гарно відпочити, набра-
тися сил та здоров'я перед почат-
ком нового етапу навчання. 

Особливо хочу наголосити
зараз на тому, що в Києво-Свято-
шинському районі виконуються
соціальні ініціативи президента
України В.Ф.Януковича. Зокрема
це стосується ініціативи у галузі
освіти. Керівництвом райдер-
жадміністрації, керівництвом
районної ради, керівниками
органів місцевого самоврядуван-
ня приділяється надзвичайно
велика увага оздоровленню та

відпочинку наших
дітей, особливо в
літній період 2013
року. Керівницт-
вом на цей період
виділено на 300
діток сиріт та з
малозабезпече-
них сімей кошти,
щоб їх оздорови-
ти та відправити у
табори відпочин-
ку. Хочу сказати,
що при 34 загаль-
ноосвітніх закла-
дах нашого рай-
ону будуть пра-
цювати літні
табори відпочин-
ку і планується
прийняти у ці
табори відпочин-
ку десь 9000

наших школяриків. Керівниками
органів місцевого самоврядуван-
ня виділені кошти на харчування.
Для них будуть організовані різ-
номанітні заходи – це, зокрема,
спортивно-оздоровчі, різнома-
нітні екскурсії, на яких будуть
задіяні шкільні автобуси, тож це
буде прекрасна нагода для бать-
ків, щоб їхні дітки були доглянуті

під час канікул і щоб вони добре
відпочили. В загальному плану-
ється за літній період оздоровити
більше чотирнадцяти тисяч шко-
лярів, а це в порівнянні з минули-
ми роками на 60% більше не тіль-
ки в межах нашого району, але й
за його межами і навіть за кордо-
ном. 

Шановні присутні! Сьогодні
особливо хвилюючий день для
наших дорогих випускників. Для
них пролунає останній дзвоник.
Позаду у них залишаються пре-
красні безтурботні шкільні роки ,
а попереду у них самостійне
доросле життя. Тож, дорогі наші
випускники, бажаю вам щасливої
дороги, бажаю вам досягти тих
висот, тих мрій, які ви поставили у
своїх цілях. Ніколи не забувайте
свою рідну школу. Будьте впев-
неними у собі, досягайте своїх
мрій і ніколи не забувайте своїх
батьків, своїх бабусь, дідусів і
завжди пам'ятайте, що вони
завжди будуть опорою у вашому
житті. 

Особливо хочу сказати пре-
красні слова подяки нашим педа-
гогам, які своєю щоденною кро-
піткою працею навчають наших
дітей людяності, любові, любові
до сім'ї, до школи, до своєї Бать-
ківщини. Іще раз дозвольте при-
вітати зі святом, побажати кожно-
му з вас, кожній родині щастя,
здоров'я, успіхів і дорогим нашим
випускникам щасливої дороги!

З вітальним словом звертаєть-
ся до присутніх заступник сіль-
ського голови Олександр Івано-
вич Оболонський. 

– Шановні вчителі, шановні
батьки, наші випускники! Вітаю
вас зі святом останнього дзвони-
ка! Ви знаєте, дивлюся я на вас,
випускники, неначе вчора був
тільки перший ваш дзвоник, а
сьогодні вже останній в цій пре-
красній нашій сільській школі, яка

дала вам і знання, і доброту, і чес-
ність і любов першу. Хочу поба-
жати вам, випускникам, щоб
вступні іспити, які ви будете скла-
дати в різних вищих навчальних
закладах, пройшли тільки на від-
мінно. Щоб ви не засмутили своїх
батьків, які з вами всі ці роки зай-
малися, тому що це їхні безсонні

ночі, їхня турбота про вас. Вам,
вчителям, великий уклін за те, що
ви працюєте у нашій школі і змог-
ли прищепити нашим дітям
добро, любов до свого села.
Переможцям олімпіад я хочу
окремо подякувати за те, що ви
прославляєте наше село рідне –
Петропавлівську Борщагівку.
Удачі вам, щастя, у добрий путь!

Перед присутніми виступив
заступник сільського голови
Володимир Іванович Тітов:

– Дозвольте мені від імені депу-

татів Петропавлівської Борщагів-
ки і сільської ради поздоровити
вас і привітати з цим святом, свя-
том останнього дзвоника. Це
урочиста, радісна і водночас хви-
лююча подія. Для багатьох наших
дітей це ще одне підвищення по
сходинках вгору. Попереду
довгоочікувані літні канікули, ціка-
ві подорожі, різні події. А для

наших випускників – це прощан-
ня з дитинством. 

Сьогодні, дорогі випускники, ви
стоїте на порозі великого шляху,
великого вибору. Я бажаю вам,
щоб ви зробили цей вибір пра-
вильним, щоб ви обрали профе-
сію, яка принесе вам достаток і
задоволення від зробленої робо-
ти. Хотілось би, щоб при виборі
своєї професії ви не зробили
помилки, щоб у своєму житті ви
завжди пам'ятали школу,
пам'ятали учителів, які дали вам
не тільки знання, а й поділилися
своїм досвідом і віддали вам
частину свого серця. Багато років
ви провели у стінах цього закла-
ду, в стінах рідної школи. Хотілось
би, щоб ви ніколи не забували
про свою школу, своїх учителів,
завжди виказували їм свої слова
вдячності і поваги. Дозвольте
мені ще раз побажати вам всього
найкращого, міцного здоров’я,
успіхів на вашому широкому жит-
тєвому шляху. Зі святом вас,
випускники!

Слово надається першій вчи-
тельці випускників Тосіч Ларисі
Миколаївні.

– Любі діти! Дорогі батьки!
Шановні гості! Невпинно лине
час. Ще недавно маленькими ви
переступили поріг цієї школи, а
сьогодні ви вже дорослі  і востан-
нє пролунає для вас останній
дзвоник. Щиро й від усього серця
хочу вам побажати, щоб у май-
бутньому ви отримали найулюб-
ленішу професію, зустрілися з
добрими й чуйними людьми, а
також стали справжніми грома-
дянами нашої країни. В добру
путь, любі мої!

Після виступів офіційних осіб
прозвучали вітання від “першач-

ків”, прощальний вальс виконали
випускники 11 класу. Дітям були
вручені святкові торти.

А потім пролунав останній
дзвоник...

У добрий час, у добру путь,
шановні випускники!

Михайло ГриЩенКО

Початок на 1 стор.

директор школи Микола татуревич вручає грамоту Іванні Орлюк

Слово має працівник 
райдержадміністрації 

Олена Петрівна Стадник

Останній урок випускниківтрадиційний прохід випускників під рушниками 
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Випускні святаВипускні свята

ОсвітаОсвіта

За традицією, щороку  в кінці
травня  на сцені актової зали зві-
тує Петрівська музична школа –
Петропавлівський філіал. В цьому
році цей концерт став ювілей-
ним –10 у житті філіалу, який має
декілька напрямків музичного
виховання. Тут діє  відділення
вокалу, синтезатора, піаніно,
гітари. Декілька годин залу
наповнювали проникливі та
чарівні вокальні та музичні твори
у виконанні учнів школи. Розпоча-
ла  свято Лідія Миколаївна Попо-
вич, що на протязі десяти років
очолює музичний філіал. У своїй
промові вона висловила  велику
подяку батькам за їхнє розуміння
важливості залучення дітей до
прекрасного. Адже ким би не
стали учні школи – робітниками,

лікарями, юристами, бізнесмена-
ми – світ музики, в якому вони
проводять дитячі роки, назавжди
наснажить їх любов'ю до життя,
до образного сприйняття навко-
лишнього світу та відчуття гармо-
нії. У процесі навчання у школі в
наших учнів, окрім оволодіння
тими чи іншими музичними
інструментами, розвитком во -
кальних навичок також форму-
ється їх особистість — світогляд,
естетичні й етичні ідеали, воля та
характер.

Далі проникливо та чарівно
прозвучали вокальні твори у
виконанні  Єлизавети Віхрестюк,

Ірини Мамикіної,Олександри
Мельниченко,  Оксани Хоркій,
Аліни Галаган, 

На високому професійному
рівні прозвучали музичні твори у
виконанні вихованців школи
Мазур Христини , Марії Тибирь-
кової,Валентина Костенко (син-
тезатор), Віталія Мирводи, Федо-
ра Орлова, Дмитра Іванова,
Михайла  Ставровського  (гітара),
Дмитра Старокожко, Поліна Зін-
зівер. Також були представлені
ряд виконавців, які виконували як
музичні твори так і вокальні. До
прикладу Олександр Пастух,
Єлизавета Віхрестюк, Ірина

Мамикіна  грали на синте-
заторі та співали, а Анна
Гащенко, Олександра
Мельниченко, Єлизавета
Лисаченко акомпанували
собі на фортепіано.     

Новинкою цього музич-
ного сезону стали створе-
ні  ансамблі вокальних та
музичних вихованців. Зви-
чайно, поряд   з  конкур-
сантами весь час  були їх
мудрі наставники   та пре-
красні керівники, які були
не менше схвильовані,
ніж їх талановиті учні.
Колектив музичної школи
- це професіонали свого
діла, які у своїй роботі
використовують новітні
методики викладання, враховую-
чи всі аспекти сучасної педагогі-
ки та індивідуальний підхід до
кожного обдарованого.

В філіалі музичної школи пра-
цюють викладачі вищої категорії
Л.М. Попович та А.П.Губренко,
що викладають клас «фортепіа-
но»,  М.Р.Радченко викладає тео-
рію та навчає грати на скрипці.
Також  у школі працюють троє
викладачів: А.А.Алєксєєв (синте-
затор), О.П.Фурман (гітара) та
В.В. Некрасов (вокал).  Саме В.В.
Некрасов підготував сюрприз як
для глядачів, так і для своїх учнів,
виконавши музичний твір з
мюзиклу «Привид опери ».

З вітальним словом виступила і
директор Петрівської музичної
школи Зінаїда Іванівна

Кожем'яченко, котра привітала
учнів із закінченням ще одного
року, а також вручила Похваль-
ний лист випускниці Олександрі
Мельниченко, яка захистила всі
іспити “навідмінно”. Також були
вручені атестати випускникам
музичної школи: О. Мельниченко,
А.Гащенко, В.Мирвода, Х. Мазур.  

Вечір видався напрочуд  музич-
ним та творчим, дозволивши всім
присутнім доторкнутися до вели-
кого та вічного!

Наявність музичної школи на
території  нашого села  робить
доступнішою музичну освіту для
обдарованих дітей Петропав-
лівської Борщагівки. І, незважаю-
чи на труднощі с приміщенням,
ми надіємся, що музичний філіал
буде працювати і надалі.

Ольга заїКа 

Сонячного травневого  дня  казковий
будинок дитячого навчального закладу
«Малятко» був  ще більш красивішим.
Повітряні кульки, барвисті квіти та під-
несений настрій всіх мешканців «Краї-
ни дитинства»  сповіщав про незвичай-
ну,  довгоочікувану подію – випускний
бал діток старшої групи.  Ось і виросли
малюки, які ще недавно вчилися ходи-
ти та розмолвляти. здається, тільки
вчора вони прийшли перший раз з
мамами за ручку  - і ось вже прийшла
пора сказати прощальні слова дитячо-
му  садочку.

"Як вони швидко подорослішали!", "Ми
навіть не зчулися ..." , - в один голос  повто-
ряють батьки маленьких непосид, хвилюю-
че поправляючи випускні сукні та зачіски
випускницям, зав'язують краватки  випуск-

никам.
А маленькі випускники, що наче ластівки,

залишають своїх молодших друзів та
линуть до школи, були цього дня надзви-
чайно красивими. Їх перший випускний
бал, сповіщав про те,  що вже зовсім скоро
вони стануть  на шкільний поріг, залишаю-
чи позаду безтурботне, щасливе дитин-
ство.   Звичайно, було помітне хвилюван-
ня, адже попереду в них непроста дорога у
світ цікавого шкільного життя. Схвильова-
ний був і педагогічний колектив садочка,
яким  так важко розлучатися з дітками , які
виросли на очах, до яких прикипіли душею
та серцем.

– Діти  нашої випускної групи  садочка
напрочуд   здібні та талановиті, вони декла-
мують вірші, співають пісні, старанно вико-
нують таночки, – говорить вихователь І.В.

Дудка. - В цей день ми всі трішки сумува-
ли, тому що настав час розлучатися. Неза-
баром для наших випускників продзвенить
перший шкільний дзвоник. Позаду зали-
шились дні, наповнені цікавими подорожа-
ми у світ непізнаного, нерозгаданого;
дивовижні відкриття, які допомагали
нашим дітям кожного дня крок за кроком
пізнавати навколишній світ і себе самого в
ньому.

Гучні святкові фанфари  оголосили про
початок випускного балу. Урочисто, немов
на віденський бал, вийшли в наповнену
вщент гостями залу, випускники. Галантні
молоді джентльмени та  неперевершені
маленькі красуні в  бальних сукнях,  вигля-
діли неймовірно. Ще більш цікавим святко-
ве дійство зробили артисти театральної
групи «Колоритми» під керівництвом
С.Юрченко. Мальвіна, Буратіно,  Петруш-
ка, танцювали, співали, грали в ігри з дітка-
ми. Мами та тата також долучилися до
гулянь і затанцювали запальний  роке-н-
рол разом з аніматорами.  Прийшли приві-

тати випускників  і наймолодші вихованці
дитячого садочка.Таночок «Немовлят», що
підготувала хореограф Л.І.Бесараба,
зірвав шквал аплодисментів. Випускники
подарували вірші–поздоровлення вихова-
телям, нянечкам, всім працівникам садка.
Дуже швидко випускний бал добіг кінця і в
прощальних словах педагогів та випускни-
ків домінували сумні нотки.  Завершила
свято напутнім словом  завідуюча дитячим
садочком Р.Л. Горошко:

– Любі, наші діти! Ось і настав час про-
щатися з вами, наші талановиті та арти-
стичні.  Хочеться побажати вам, від усього
колективу дитячого садка, сил, натхнення,
старанності в навчанні. Хочеться, щоб  ви
поважали вчителів, слухалися в усьому
своїх батьків та пам’ятали своїх виховате-
лів. Також бажаємо, щоб у кожного сьогод-
нішнього малюка в дорослому житті
обов'язково здійснилася дитяча мрія. Тож,
у добру путь, випускники!

Ольга заїКа

на них ЧеКають ШКІЛьнІ ранКи

МузиЧна ВеСеЛКа

Іра Мамикіна виконує пісню під
акомпанемент Олександра Пастуха

Педагогічний колектив та вихованці Петропавлівського філіалу Петрівської музичної школи
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Одним із скарбів нашого наро-
ду є його багатогранність та тала-
новитість, що проявляється, ще з
малого. Ще одним підтверджен-
ням цього став звітний концерт
Вишнівського центру творчості
дітей та юнацтва, що пройшов в
актовій залі Вишнівської міської
ради, зібравши талановитих
дітей району. В багатолюдні  залі
можна було зустріти і жителів
нашого села, що прийшли підт-
римати своїх починаючих
«зірок».

Відразу біля входу до актової

зали була виставлена
експозиція  дитячої
творчості: картини
виконані у техніці «квілін-
гу», вироби з бісеру,
ікони. Серед них можна
було побачити роботи
виконані в техніці
«Батік» та «Декоративно
– прикладне мистецтво»
Мацейко Юлії, учениці
10 класу нашої школи,
Шевель Тетяни, учениці
8 класу, та Чижевської
Олександри, учениці  7
класу, що зайняли пере-
можні місця в конкурсах
«Чарівна палітра», «Кос-
мічні фантазії» та «Скар-

би рідного краю».  Вагомою скла-
довою виставки стали твори
живопису членів художньої студії
Анжели Вакуленко, що працює на
базі Петропавлівсько–Борща-
гівської   школи. На виставці були
представлені  картини Ані Альміз,
учениці 5-А класу та Марини
Козир учениці  6-А класу. Саме ці
юні художниці стали переможця-
ми районного, а Аня Альміз і
обласного етапу конкурсу «Чарів-
на палітра». 

Урочистий концерт відкрили
вихованки «Театру барабан-

щиць», а далі розпочався
калейдоскоп виступів, які
уважно переглядали не лише
батьки та рідні виступаючих, а
й запрошені гості: провідний
спеціаліст управління освіти,
молоді та спорту РДА Оксана
Лисенко, начальник відділу
культури РДА Дмитро Гонча-
ренко, директор палацу куль-
тури та мистецтв Павло Бойко,
директор Вишнівської ЗОШ №
2 Тетяна Пашинська. 

Запрошена  до слова Оксана
Лисенко від імені начальника
управління освіти, молоді та
спорту РДА Миколи Івашка
привітала зі святом присутніх,
побажавши всім подальших
успіхів і перемог. А також
вручила дітям нагороди за
отримані перемоги на фести-
валях і в конкурсах різних рів-

нів. Серед нагороджених були
Іванна Орлюк, та Ангеліна Пар-
хомнюк учениці 8-А класу.

Серед хореографічних висту-
пів  своєю  яскравістю та профе-
сійністю вразив глядачів  укра-
їнський «Гопак» у сучасній оброб-
ці, яким глядачів здивувала
«чоловіча» частина танцювально-
го колективу «Серпантин» під
керівництвом З.В.Фабро, що
також працює на базі нашої
школи. Цікавим та артистичним
був  виступ членів зразкової студії
«Юні фотоаматори» під керів-
ництвом Т.П.Пономаренко– лау-
реата Соровської премії, вихо-
ванці якої привезли з Греції три І
місця, три ІІ місця та два ІІІ місця,
а також з Румунії  третє місце.

Закінчила урочистий концерт
Тетяна Стаменова, директор
будинку творчості :

-Я – щаслива людина, бо пра-
цюю все життя з дітьми. Вони
розквітають, зростають на сцені
буквально на очах. І без них життя
неможливе. 

А потім зачитала присвяченого
своїм вихованцям власного
вірша, дякуючи їм за тепло

душевне та ласку, щирість і
надію...  

Цього вечора було багато кві-
тів, які дарували  вихованці своїм
наставникам, дякуючи за те, що
вкладають в них душу розви-
вають їхні таланти,  повністю
відаючи себе  своїм вихованцям.
Така самопожертва в ім’я дітей

особливо актуальна, якщо обра-
на в гуртку спеціалізація з часом
стає твоєю майбутньою професі-
єю. Скажімо, як Каріна Кватарчук
та Ліза Коваленко, які після відві-
дування художньої  студії обрали
собі схожу професію. Таким
самим прикладом є  Богдан
Коноваленко, котрий цього року
став студентом Національного
університету культури та
мистецтв, факультет фотомай-
стерності та Дар’я Акуліч… Вони
стали першими в районі, хто
отримав цього дня державне сві-
доцтво про закінчення позаш-
кільного закладу. 

Хочеться нагадати, що від
будинку творчості  на базі нашої
школи працюють також гурток
«Оригамі», члени якого стали
переможцями конкурсу «Укра-
їнський сувенір» під керівництвом
Л.М.Тосіч та гурток «Юні органі-
затори дозвілля» під керівницт-
вом Т.О.Громадської, що завою-
вали третє місце в районному
конкурсі казок.

Тож, можна впевнено заявити,
що Вишнівський центр творчості
є осередком талановитості як
вихованців, так і викладачів
Києво-Святошинського району.

Ольга заїКа

КультураКультура

ФеСтиВаЛь тВОрЧОСтІ у ВиШнеВОМу

Нещодавно у Петропавлівсько-Борща-
гівській школі зібралися випускники вже
далекого 1983 року. На своє 30-річчя після
закінчення школи їх зібралась більшість.  І
велика радість від зустрічі переповнювала
усіх.

– Наш клас ще в шкільні роки був дуже
організований і дружний, – розповідає
Зінаїда Фабро – депутат Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради нинішнього
скликання. – Ми нікому не дозволяли до
нас ставитися зневажливо – кожного това-
риша захищали у разі необхідності. Та й
клас наш у школі вважали найспортивні-
шим. Адже й насправді чимало наших
однокласників добились неабияких
результатів: Віктор Шпаченко був одим з
кращих в Київській області з лижних гонок,
Олександр Кириченко був капітаном
команди футболістів “Чайки”, яка успішно
виступала не тільки в районі, а й у області.
Та й мені вдалося у змаганнях з лижних
гонок і біатлону зайняти ряд високих місць
і виконати звання кандидата у майстри
спорту.  Цьому ми завдячуємо нашому

вчителю фізкультури Олексію
Олексійовичу Пішку.

Проте не тільки про нього згаду-
вали однокласники. Людмила
Левицька, зокрема, зі щирою доб-
роботою  розповідала мені про
любиму вчительку, яку обожнюва-
ли усі, Гесєлєву, а також про воєн-
рука, вчителя біології. Вони зали-
шили в пам’яті незгладимий слід
людяності, чуйності й доброти. 

Цікаво склалася доля багатьох
колишніх учнів школи. Приміром,
Сергій Войналович працює дирек-
тором школи в одній зі шкіл
Фастівського району. А от Олексій
Красілов, котрий нині працює воді-
єм маршрутки у Петропавлівській
Борщагівці, одразу після закінчен-
ня школи  одружився на одноклас-
ниці Олені Павленко. Валя Тритиниченко
працювала в органах внутрішніх справ, а
нині на пенсії, Таня Костенко працює заві-
дуючою магазину. У всіх родини, ростуть
діти.  Життя продовжується.

Відзначаючи ювілей прощання зі шко-
лою, випускники 1978 року згадали багато
приємних миттєвостей з учнівського
періоду, рідних вчителів, яких вже пішли з
життя. Вони побували в одному з класів,
зфотографувалися на пам’ять. Школа,

вчителі не тілька дала їм дорогу в життя, а й
зріднила їх. І дружба ця лишилася назав-
жди в їхніх добрих серцях.

Михайло ГриЩенКО 

В ці дні багато колишніх випускників згадують рідну Петропавлівсько-
борщагівську школу, вчителів, навчання в альма-матір. І їх думи, іноді
сумні, іноді веселі повертають тепер вже дорослих у ті безтурботні часи,
коли світ був великим, романтичним і загадковим, а життя – веселим і
радісним.

Випуск Випуск –– 19831983

анжела Вакуленко  з художніми  творами 
своїх вихованців

зінаїда Фабро з хлопчиками з танцювального 
колективу “Серпантин”

учасників вітає Оксана Лисенко,
начальник відділу культури  рда

яскрава презентація гуртка
“юні фотоаматори”

ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ 30 РОКІВ
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ВітанняВітання

Червень вбирає в себе багато прикмет, а від-
дає мало, тому його народні прикмети неяскраві.

Ймення першого літнього місяця пішло від
масового цвітіння квітів, доспівання суниць,
черешень, від найяскравішого і найдовшого світ-
ла сонця, коли удвічі перевершує ніч, від збору
личинок червенця для фарбування ниток та тка-
нини.

Древній Русі первісток літа називали кресни-
ком чи креснем. Червень називали також гедз-
нем, кезднем, бізднем, у гуцулів - гнилець, у біло-
русів - червень, у поляків - червєц, чехів - червєн.

На червень припадають Зелені свята (Трійця),
якими язичники віншували буйне пробудження
природи, віддячували природі за буйнозеленість
(за дівочість природи).

Червень іменують полуднем року (22 червня -
день літнього сонцестояння) та первістком літа.

2 червня - талагія
"На Талагія велика надія",

казали, спостерігаючи за пого-
дою, яка мала прогнозувати вро-
жай овочів.

3 червня – Олени
У цей день ретельно спостері-

гали, який буде день - сонячний
чи дощовий - то так піде й на
осінь.

7 червня - Іванів день
Розпочиналося збирання

лікарських трав.
11 червня – Феодосії
Починають колоситися зернові. Ходить Фео-

дося й дивиться колосся.
14 червня - харитона та устини
Якщо йтиме дощ, то до кінця місяця, а коли

сонячно, то на добрий налив колосся. Цю при-
кмету необхідно розглядати разом з фактором
погоди 24 січня (на Григорія), який вказує погоду
на літо. Іній в цей день через 142,5 дні прогнозує
дощ в період з 13 червня по 16 червня.

16 червня - Луки
Південний вітер - для яровини добре, а коли з

північного заходу - на сльотаве літо. Якщо йтиме
дощ, то вродяться гриби.

17 червня - Митрофана
В цей день на Поліссі сіяли гречку та льон.
21 червня - Федір літній (Страбіліт)
Гроза на Федора - погано для сіна.
22 червня - Кирила
На Кирила сонце віддає всю силу.
День астрономічного літнього сонцестояння

Зацвіла липа - на тепло й сонячне літо. Щед-
рим буде медозбір.

24 червня - Варфоломія та Варвари
"Варфоломій і Варвара дня увірвали, а ночі

доточили" - з цього часу починає коротшати
день.

25 червня - Петра-сонцеповорота, Онуфрія
Сонце на зиму, а літо на жару.
Якщо в цей день сухо, то сіно зберуть сухим, а

коли дощ - мокрий покіс сіна. Замовкають співи
птахів. Тому казали: "На Онопрія соловей ячмін-
ним колосом вдавився".

26 червня - Акулини-гречкосіі
Закінчували в північних районах Полісся сіяти

гречку. Сильна активність коров'ячих ґедзів (ово-
дів).

29 червня - Тихона
З цього часу перестає кувати зозуля, "бо манд-

рівкою вдавилися".
30 червня - Мануїла

Якщо погода дощова, то
зима буде сніжною.

На червень припадає христи-
янське свято Трійці. Трійця,
Зелена неділя, Зелені свята не
випадають в числі, їх святкують
на сьому неділю після Великод-
ня. Білоруси називають цю
неділю Сьомиха. Трійця, після
Різдва та Великодня, вважалась
в народі одним з найбільших

свят. У давнину наші пращури,
пов'язували ці свята з буйністю і живосиллям
природи, в яку вони вірили. Триєдність свят
пов'язана з Богом-Отцем (неділя), Богом-Сином
(понеділок), Богом-Духом Святим (вівторок).

Напередодні Трійці селяни рвали материнку,
чебрець, полин, лепеху і прикрашали зіллям світ-
лиці - обтикували стіни, лави, вікна, образи, при-
трушували долівку. (Клечання).

На клечальну суботу йшли босоніж до лісу аби
запастись галузками клена, липи, ясена і оздо-
блювали обійстя, ворота, тин, хлів, одвірки, стріху
хати і оселю.

На Зелені Свята цвіте жито й за народним віру-
ванням прокидаються померлі, виходять з води
русалки. Русалії.

Русалчин Великдень. Невська неділя. Їх відзна-
чають у перший четвер після Трійці. У народі
жило безліч легенд і повір'їв про реальне існуван-
ня русалок та мавок. У цей день не пускали дітей і
молодь у ліс, луки, в поле, купатися в річці.

На порозі літаНа порозі літа

В неділю 26 травня «Чайка-2» їздила в
гості до Личанки, куди їхали лише за
перемогою. Та гра не обіцяла бути лег-
кою, тобто ніхто не сподівався на легку
перемогу, адже минулого року «Чайка-2»
після зустрічі з цією командою не здобу-
ла жодного очка. 

Та цього року зміни у складі Личанки
були помітними одразу. Жодний з ключо-
вих гравців минулорічного чемпіонату не
лишився в команді і це суттєво вплинуло
на якість гри, що показують футболісти. 

Вже з перших хвилин матчу «Чайка-2»
повністю оволоділа ініціативою. Господа-
рям же не вдавалося зробити серію з 3-х
точних передач. Можливо вся справа у
стадіоні, на якому вони грали, адже його
стан був дійсно жахливим. Та зараз мова
про інше. 

Захопивши ініціативу, «чайківці» одразу
ж кинулися атакувати. І, власне кажучи,
цього матчу їх атаки були дійсно небез-
печними. Часто включаючи фланги, вони
швидко перетинали середину поля та
опинялися біля штрафного майданчика
суперника. Слід зауважити, що на вістрі
атаки у цьому матчі грав Андрій Лашков,
що додав атакам петропавлівців дина-
мічності. 

На відміну від інших матчів, коли на те

аби забити гол петропавлівці мали змар-
нувати чимало хороших моментів – у
цьому матчі все було дещо по-іншому.
Гол було забито в одній із перших атак.
Євген Солонина, що цього разу грав на
позиції півзахисника, отримавши мяч
неподалік від штрафного майданчика, він
без проблем переграв захисника і про-
бивши з під ноги іншого – пробив у даль-
ню від голкіпера дев’ятку. Саме так і було
відкрито рахунок (0:1). 

Слід відзначити чудову гру Миколи
Котинка, що провів на полі всі 90 хвилин
матчу, віддав чимало розрізних передач,
що виводили гравців атаки на побачення
з голкіпером. Крім того, його захисні
функції були просто бездоганними, адже
він не програв жодного силового єдино-
борства. Тож можна без будь-яких вагань
стверджувати, що «Чайка-2», нарешті,
знайшла ідеального гравця на позицію
центрального півзахисника.  Сподівай-
мося, що завдяки цьому їх гра значно
покращиться і в турнірній таблиці вони
піднімуться вище. До речі, наразі вони
займають 6-ту сходинку, але від 5 та 4 їх
відділяє лише одне очко. Тож очікуємо,
що зовсім скоро вони знову включаться в
боротьбу за чемпіонство. 

Ігор ЧерниШ

Народний календарНародний календар

у ці дні приймає вітання з ювілеєм депу-
тат Петропавлівсько-борщагівської сіль-
ської ради мешканець Петропавлівської
борщагівки Вадим Ліхаманов. зі славною
датою активіста громади вітають рідні,
близькі, друзі, колеги по роботі.  

Прийміть з нагоди ювілею
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!

Виконком сільської ради

ВОЛОдиМира  МиКОЛайОВиЧа
ШтрОнду – МеШКанця ПетрОПаВЛІВСь-
КОї бОрЩаГІВКи!

наш рідний, ми молимось за тебе, 
твоя любов нас всіх обігріва, 
І нам в житті нічого більш не треба – 
Лиш ти був би здоровий і щасливий.
тебе цілуємо і тобі вклоняємось, 
І відчуваємо рук твоїх тепло.
багато татусів і дідусів на світі, 
та всі  ми знаємо –
такого ще ні в кого не було!
з повагою і любов’ю  мама, дружина,

теща, дочка таня, зять Вася, син Коля,
невістка Валя, онуки назарчик, денис і ніна.                                                                                      

Виконком сільської ради

перемогаперемога ““Чайки-2Чайки-2””
нана виїздівиїзді

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

ФутболФутбол

хоч старт Петропавлівсько-борщагів-
ської “Чайки”у цьогорічному чемпіонаті
виявився аналогічним попередньому,
останні переконливі перемоги засвідчи-
ли: команда “на ходу”.

Власне, якщо говорити про стартові матчі,
то хочу зазначити, що календар звів нашу
команду спочатку з чемпіоном минулорічної
обласної першості – “Колосом” з Ковалівки,
а потім і з традиційно незручним суперни-
ком ФК “Бучею”. Про першу команду нічого
іншого не скажеш: чемпіон – є чемпіон.
Укомплектований в усіх лініях виконавцями,
які встигли пограти в усіх лігах українського
футболу, цей колектив демонструє гру
надійну в обороні й агресивну в атаці. Тому,
вигравши всі дев’ять поєдинків, васильків-
ські футболісти одноосібно очолили турнір-
ну таблицю.

Щодо бучанської команди, то вона також є
“міцним горішком” для будь-якого клубу.

Лише одного разу поступившись, ця коман-
да утримує 2 місце і буде непросто її випе-
редити.

До речі, хоч “Чайка” грала з “Бучею”на
виїзді, наші футболісти практично нічим не
поступалися суперникам. І лише забитий на
останніх секундах зустрічі гол в наші ворота,
вирішив долю гри. Тобто того дня фортуна
була на боці господарів поля.

Ці невдачі не знітили “чайківців”. Бо вже в
наступних іграх петропавлівська команда
показала гру, гідну срібних призерів облас-
ного чемпіонату. І, здобувши 6 перемог та
зігравши в нічию на виїзді з “Путрівкою”,
перемістилась на 5 сходинку турнірної таб-
лиці. А це непоганий доробок для майбут-
нього сходження вверх.

Кажу про це тому, що в останніх двох іграх
у Вишгороді, де петропавлівці впевнено
здолали непоступливий місцевий
“Діназ”2:0, й у Петропавлівці з “Арсеналом”

з Білої Церкви (в цьому матчі наші
футболісти каменя на камені не зали-
шили з цієї команди – 8:0!). І тому це
переконує: як і в минулому році
“Чайка”зібралась з силами і,
настроюючись на кожен матч, готова
дати бій будь-якій команді. Цього
якраз дуже чекають вболівальники,
хто вірить в черговий успіх...

Михайло ГриЩенКО

у ПОГОнІ за ЛІдераМиу ПОГОнІ за ЛІдераМи

ОголошенняОголошення


