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З засідання виконкомуЗ засідання виконкому

принципово і дуæе відповідально
поставилися до розгляду питань
порядку денного  свого останнього
засідання члени виконкому петропав-
лівсько-Борщагівської сільської ради,
яке відбулося в останній день травня.
адæе одним з найваæливіших питань
було проведення оздоровчої кампанії
серед дітей на період літніх канікул,
яке, як завæди, здійснюється під
пильним контролем сільської ради.

Щоправда, не можна назвати друго-
рядними й інші питання порядку денного:
підсумки проведення двомісячника сано-
чистки, благоустрою та озеленення
наших населених пунктів, або ж прове-
дення самочинного будівництва на тери-
торії наших населених пунктів, тощо.
Тому на обговорення зазначених питань
учасники засідання налаштувались серй-
озно і підготувались ретельно.

Перед присутніми виступив з інформа-
цією директор школи Микола Татуревич.
Він, зокрема, зазначив, що з урахуваням
досвіду минулих років у школі з 27 травня
розпочався повноцінний відпочинок учнів
Петропавлівсько-Борщагівської школи,
де організовано пришкільний табір відпо-
чинку. Згідно контрольно визначених

показників ми маємо оздоровити в пер-
ший період 238 дітей. А вже перед самим
початком цю цифру збільшили до 375
учнів. Сільською радою перерахована
перша сума на оздоровлення дітей –
майже 50 тисяч гривень. У зв’язку зі
збільшенням  планової організації відпо-
чинку школярів на 137 дітей потрібно
виділити ще майже 29 тисяч гривень на
харчування відпочиваючих. 

Як повідомив директор школи, очолює
табір відпочинку вчитель Любов Шведа.

Вітання сільського головиВітання сільського голови

Щороку, в третю неділю червня, ми від-
значаємо День медичного працівника.

Професія, обрана Вами, в усьому світі
вважається найгуманнішою.

Приємно відзначити, що медичні пра-
цівники, навіть в нелегких умовах
сьогодення, намагаються не зни-
жувати обсягів і якості
медичної допомоги, роз-
робляють нові ефективні
засоби лікування й профі-
лактики захворювань.

Роль медичного праців-
ника в нашому суспільстві
завжди буде важливою і
необхідною. І кожний лікар
розуміє: здоров’я суспільства
залежить від професійності, порядності
і душевної доброти учнів Гіппократа.

Тож успіхів Вам у цій благородній справі!
У переддень свята висловлюю всім пра-

цівникам медичної галузі безмежну вдяч-
ність за врятовані життя, за повернуте здо-
ров’я і радість.

Ваші талановиті руки дарують людям

радість життя, вселяють віру у зцілення.
Особливо приємно сьогодні відзначити

молодих спеціалістів, які вже здобули
заслужену повагу і авторитет.

Велика вдячність за Вашу людяність,
душевність та співпереживання.

Шановні лікарі, медсестри, санітар-
ки та ветерани медичної служ-
би!

Від усього серця вітаю Вас
з професійним святом і
бажаю Вам міцного здо-
ров’я, успіхів, наснаги,

достатку та доброго настрою.
Хай усе хороше, зроблене з

душею та натхненням, поверта-
ється до Вас сторицею! Нехай кожна

мить життя радує своєю неповторністю!
Зі святом Вас! Щастя Вам і добра! І нехай

клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжли-
вим обов’язком, а лише приємною місією!

олексій кодеБСький, 
петропавлівсько-Борщагівський

сільський голова

ДоДо ДняДня медичногомедичного працівникапрацівника

Бути медиком нелегко. Це невелика
зарплата, безсонні ночі... Це завжди
людський біль, неспокій, який ти мусиш
перебрати на себе. Але все ж таки це
так благородно!  Це – честь. Це –
покликання. Це – багаторічний досвід і
стан душі. І така субстанція життєдіяль-
ності – для обраних.  

Розмовляючи з людьми нашого села,
я часто чула слова вдячності людям,
імена яких  мені ні про що не говорили.
Збираючи по крихті інформацію, я скла-
ла її у невеличкий історичний нарис.
Користуючись нагодою хочу розповісти
її вам, мешканці села, особливо  нові
його жителі та молодь, називаючи
поіменно  тих, вдячність кому живе
роками та десятиліттями. 

То яким же було медичне обслугову-
вання в нашому селі, скажімо, століття
тому? Відновити ці сторінки історії вия-
вилося важко, та все-таки …

До війни  медицина на селі була пред-
ставлена фельдшером Чимерським, саме
так звали «головного лікаря» нашого села,
що зцілював та лікував людей у той далекий
період. В нього ніхто не запитував про осві-
ту, дипломи, заклади, в яких він навчався та
до його хатини, що розташовувалася  в
центрі села,  де нині новий  магазин м’ясо-
продуктів,  завжди була витоптана стежина.
Він лікував усе село до війни, під час  війни
та  після неї. Вдячні селяни розраховували-
ся з ним хто чим міг. Яйця, молоко,  сир, –
отака була плата за лікування, а ще – лікар
дуже полюбляв квасольку. 

Паралельно в селі було кілька повитух.
Часто старожили  згадують Тетяну Трити-
ниченко, що з 1913 по1945 рік приймала
пологи у всіх  породіль села, допомагаючи
новим мешканцям  побачити білий світ.
Двоє, троє дітей на день – саме так народ-
жували в ті роки і саме стільки приймала
бабуся Тетяна на день, а ще потім встигала

наготувати обіди на весілля. Традиційно,
якщо в родині народжувалася дівчинка,
вдячні батьки віддячували повитусі квітча-
стою хусткою, а як хлопчик – рушником.
Скільки ж тих барвистих хусток було у бабу-
сі Тетяни й донині пам’ятають її онуки.  

Повоєнні роки завдали неабиякого від-
битку на здоров'я мешканців нашого села.
Тому питання про  відкриття  медичного
пункту було неабияк актуальним.  Саме в 50
роках в нашому селі появилися дві жінки,
що стали частиною його історії, їх  з вдячні-
стю пригадує  донині старше покоління
наших мешканців. Ось імена, назавжди
закарбовані в пам'яті селян , хто мав безпо-
середнє відношення до осередку медици-
ни села – Поліна Іванівна Козік – фельдшер
та Катерина Іванівна Рибченко – акушер.
Саме ці дві жінки  стали кваліфікованими
медичними  працівниками, які очолили
перший фельдшерсько-акушерський
пункт, що підпорядковувався  лікарні  в
селищі Жовтневе ( нині це частина м.Києва
в районі шпалерного ринку). Двома кімна-

продовæення на 2 стор.

оздоРовленню дІТей –
найпильнІша увага

продовæення на 3 стор.
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Історична мить : олексій кодебський
і голова Рда  микола пашинський 
урочисто розрізають стрічку перед

відкриттям медамбулаторії (2005 рік)

СлужиТи людям –
їх покликання

Надзвичайна ситуаціяНадзвичайна ситуація

У  суботу,  8 червня, в
селі Петропавлівська
Борщагівка сталася
катастрофа: біля ново-
го кладовища, побли-
зу аеродрому «Чайка»,
розбився літак Як-52.
Ніхто  з жителів села
не постраждав. Літак
виконував ознайомчо-
тренувальний політ
перед навчанням. Як-
52  встиг лише злетіти
з аеродрому, піднявся
на 170 метрів і одразу
впав. На борту було
двоє – пілот і учень.  Як
повідомили у ЗМІ,
постраждалий учень пілота – заступник голови Держміграційної служби Віктор Шей-
бут. У катастрофі загинув 64-річний пілот, майстер авіаспорту Анатолій Довгопол.
Колеги кажуть, що лише завдяки його професіоналізму літак не загорівся. Перед
падінням пілот вжив заходів, щоб спалаху не було. Як запевняють колеги пілота про-
блем зі здоров'ям у нього не було.  Ймовірною причиною падіння літака може бути від-

мова двигуна. Однак офі-
ційних причин поки що не
називають. «На даний
час проводиться огляд
місця події та проведен-
ня досудових розсліду-
вань, які встановлять
причину падіння та вста-
новить винних осіб», –
заявив транспортний
прокурор Київської обла-
сті Сергій Олійник. 

Майстер авіаспорту
Анатолій Довгопол був
похоронений на сіль-
ському кладовищі.

Інф. “Трибуни”
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З засідання виконкомуЗ засідання виконкому БлагоустрійБлагоустрій

ОфіційноОфіційно

неабиякий обсяг робіт проведено під
час двомісячника санітарної очистки,
благоустрою й озеленення територій
наших населених пунктів. одним з най-
більших внесків у цю роботу  зроблено кп
“Благоустрій”, очолюваного в.С.зеле-
ним.

Комунальним підприємством «Благоус-
трій» за час проведення двомісячника по
благоустрою та санітарній очистці території
проведена очистка та вивіз сміття з лісосмуг
Святошинського лісництва (м. Київ),  по
вулицях села Петропавлівська Борщагівка –
Гагаріна, Північна, Пушкіна та відрізку доро-
ги, яка з’єднує трасу Київ - Житомир зі спор-
ткомплексом «Чайки», загальною протяжніс-
тю 5,2 км. Загалом було вивезено з даної
території 16 тонн сміття. Крім того:

– Працівниками КП «Благоустрій» прове-
дена очистка Вумівського лісу площею до 5
га.

– Проведені роботи по очистці дорожнього
покриття від піскозмету по вул. Леніна, Авіа-
торів.

– Прибрано 6 стихійних сміттєзвалищ на
території села Петропавлівська Борщагівка:

старе кладовище, нове кладовище, по вул.
Калініна. (6 машин було вивезено від каплич-
ки на старому кладовищі, 4 машини - вул.
Калініна, яр біля кладовища - 3 машини)

– Побілено тротуар загальною протяжніс-

тю 5 км.
– Побілено дерева по вул. Леніна, на дамбі

р. Нивка, на прилеглій території поруч з сіль-
ською радою.

– Прибрано приберегова територія р.
Нивка, облаштована зона відпочинку для
громадян, відокремлено пляж бетонними
стовпчиками.

– Прибрано берег Нивки по вул. Гагаріна.
– Здійснено покос трави по вул. Леніна, (на

прилеглій території церкви, сільської ради,
дамба річки Нивка).

– Пофарбовано, відшліфовано лавки в
центрі, пофарбовано квітники.

– Висаджено квіти в квітниках на централь-
ній площі села по вул.Леніна.

– Здійснена чистка памятника загиблим у
Великій Вітчизняній війні.

– Здійснено ремонт та покраску дорожніх
знаків.

– Здійснювався ямковий ремонт дорож-
нього покриття.

– Зрізано 3 аварійних дерева на старому
кладовищі і 6 по дорозі на нове кладовище. 

– Жителями села була організована робо-
та по облаштуванню прибудинкових терито-

рій, підприємці були
задіяні в благоустрої
територій прилеглих до
підприємств, комуналь-
не підприємство на
період двомісячника
здійснювало безоплат-
ний вивіз сміття з при-
леглих територій грома-
дян та підприємств.

– Інспектором з кон-
тролю за благоустроєм
населених пунктів було
проведено обстеження
вулиць Леніна, Авіато-
рів, Пушкіна, Північна,
Гагаріна, Шевченка,
Берегова, та інші. Під
час перевірки було
попереджено більше 11
власників будинків, на
прилеглій території яких
були виявлені порушен-
ня благоустрою.

Також під час перевірок було складено 7
адміністративних протоколів, які було
направлено на розгляд адміністративної
комісії.

Інф. “Трибуни”

До кожного загону прикріплені 2
вихователі. Вожатими працю-
ють старшокласники – члени
учнівського самоврядування
“Республіки Зорецвіт”.  

Таким чином, табір – працює.
З метою чіткого забезпечення
харчування дітей проведено
ремонт їдальні. Тут установлено
москитні сітки. До миття посуду
долучені й технічні працівники
школи. Тобто всі процеси, які
забезпечують функціонування
табору, відпочинку школярів
забезпечено оптимально, –
зазначив Микола Олександро-
вич. Батьки задоволені організа-
цією справи.

Перед членами виконкому
також виступили заступник
директора школи Галина Бонда-
ренко, начальник табору Любов
Шведа, секретар ради опіки й
піклування при виконкомі сільської ради
Оксана Лихота, котрі розповіли про
заходи, які проводилися в таборі відпо-
чинку щодо відпочинку учнів, їх оздоров-
лення , контролю за роботою всіх служб
та організації змагань тощо.

Члени виконкому, вислухавши інфор-
мацію про стан організації відпочинку
школярів, задали ряд питань, на які
отримали вичерпні відповіді.

Також важливим питанням, обгово-
ренню якого була приділена належна
увага, було підбиття підсумків проведен-
ня двомісячника саночистки, благо-
устрою та озеленення територій населе-
них пунктів Петропавлівсько-Борща-
гівської сільської ради. З інформацією
про виконану роботу учасникам засідан-
ня доповіла економіст КП “Благоустрій”
А.С.Зелена (матеріал про це публікуєть-
ся нижче). Члени виконкому позитивно
оцінили виконання намічених заходів.

Серйозно на виконкомі поставились й
до питання проведення самочинного
будівництва багатоквартирного житло-
вого будинку на земельній ділянці по
бульвару Дружби,1. Як відомо, нині ця
діяльність строго контролюється відпо-
відно до чинного законодавства. Архі-

тектор села Тетяна Резванюк доповіла
присутнім про порушення, допущені при
будівництві об’єкту: будівництво багато-
квартирного будинку не відповідає роз-
робленому та затвердженому генераль-
ному плану села, ведеться у житловому
кварталі, що передбачає будівництво
будинків садибного типу, без оформлен-
ня будь-яких дозвільних документів.
Проте забудовник Тимофій Тупчик праг-
нув переконати членів виконкому, що
порушень допущено не було. Тому ви -
кон ком прийняв рішення зобов’язати
гр.Тупчика зупинити проведення будів-
ництва в термін до 27червня 2013 року,
привести всю документацію у відповід-
ність до містобудівних умов. У разі неви-
конання даного рішення матеріали про
незаконне будівництво будуть направле-
ні в судові органи для прийняття рішення
про знесення самочинного будівництва. 

Отже, на останньому засіданні викон-
кому було ще раз продемонстровано
принциповість, послідовність і наполег-
ливість  активістів громади у виконанні
вимог чинного законодавства на терито-
рії сіл Петропавлівської Борщагівки й
Чайки. Це і є тією міцною основою, на
якій базується робота сільської ради.

Інф. “Трибуни”.  

на вулиці шевченка проведено ремонтно-дороæні роботи

маСшТаБний пожаР  в гоТелІ 

ПЕТРОПАВЛІВКА СТАЛА ОШАТНІШОЮ

Надзвичайна подіяНадзвичайна подія

14 червня в  с. Петропавлівська Борщагіва, по вул. Петро -
павлівська, о 7.40 ранку палав готельний комплекс
"Верховина". Вогонь з даху одного корпусу перекинувся на дах
іншого, але  пожежу спочатку локалізували, а потім –
ліквідували. Як стало відомо, дах першого корпусу готелю, де
почалася пожежа, згорів частково. Зате у другого корпусу,
куди вогонь перекинувся пізніше по галереї, дах вигорів
повністю. Крім того, постраждали верхні поверхи комплексу.
Пожежні також побоювалися вибуху через близькість
заправної станції, що знаходиться неподалік. Проте такої
загрози вдалося оминути. Очевидці події кажуть, що спочатку
почули хлопок, а потім побачили задимлення і вогонь Як
повідомляє МЧС, рятувальники евакуювали 32 людей, жертв і
постраждалих в результаті події немає.

Інф.”Трибуни”

гРаФІк
особистого прийому громадян керівництвом

києво-Святошинської районної дерæавної
адміністрації (м. київ, проспект перемоги, 126)
№ з/п Дні тижня Прізвище, ім'я, по

батькові, який веде
прийом

Посада керівника,
який веде прийом

Години 
прийому

1 2 3 4 5

1 перший,
третій

вівторок
щомісяця

Ляшенко
Микола

Миколайович

заступник голови
райдержадмініст-
рації

14.00-17.00

2 перша, третя
середа

щомісяця

Пак
Володимир

Ігорович

голова райдержад-
міністрації

10.00-13.00

3 другий,
четвертий

четвер
щомісяця

Шкаврон
Микола
Іванович

перший заступник
голови райдержад-
міністрації

10.00-13.00

4 друга,
четверта
п'ятниця

щомісяця

Іскоростенський
Анатолій

Миколайович

заступник голови
райдержадмініст-
рації

10.00-13.00

5 п'ятниця
щотижня

Митрофанов
Олександр

Анатолійович

керівник апарату
райдержадмініст-
рації

10.00-13.00

жінки, яким присвоєно звання "мати-героїня", герої
україни, герої Радянського Союзу, герої Соціалістичної
праці, інваліди великої вітчизняної війни приймаються
позачергово.

перший заступник 
голови адміністрації           м.І.шкаврон

початок на 1 стор.

оздоРовленню дІТей –
найпильнІша увага
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тами свого маленького деревя-
ного приміщення поділилася з
медичним закладом сільська
рада.  Саме там в старій хатині в
центрі села і розташувався  ФАП,
що обслуговував не лише наше
село, а й Софіївську Борщагівку.
Розпочинати практично з нуля
завжди важко, але ці самовіддан-
ні жінки взяли на себе цю місію.
До четвертої години  вони здій-
снювали прийом, а після – йшли
на село. У дощ, у сніг, у хуртовину
вони самовіддано йшли рятувати
людей.  Катерина Іванівна Риб-
ченко виконувала не лише аку-
шерську роботу, а й ще обов’язки
дитячого лікаря і дитячої медсе-
стри і взагалі була безвідмовна. В
1964 році в зв’язку зі зростанням
населення  була відкрита ще одна
вакансія медсестри . Саме на цю
посаду й прийшла працювати
Оксана Яківна Денисенко, що від-
дала медичній роботі  в цьому
закладі близько сорока років.
Пригадуючи перші роки своєї
роботи , Оксана Яківна   розпові-
дає про  дві маленькі  кімнати, де
і шприци кип’ятилися і  лікар при-
ймав й  акушер – за шторкою. Тут
була і маніпуляційна,  і перев’я
зо чна. Важко було особливо в
другу половину дня, коли йшли на
село.  Без телефонів, без авто по
сільських вулицях, багнюка яких
іноді не дозволяла навіть перейти
дорогу, йшли вони до тих, хто
потребував допомоги.

Через  багнюку та аварійний
міст швидка допомога в село
заїхати не мала можливості, тому
часто хворих  на носилках несли
аж до кільцевої дороги. Важкість
роботи доповнювали актуальні на
той час  дитячі хвороби: кір, віт-
рянка, краснуха, гострі респіра-
торні вірусні інфекції,   натуральна
віспа. Паралельно  з лікувальною
роботою проводилася і роз’яс-
нювальна робота з населенням
про необхідність вакцинації та
систематизації щеплень.

В 1966 році  вже почав працю-
вати і терапевт Герман Якович
Яковлєв. Разом з посадою тера-
певта була введена посада педі-

атра та ще цілий рік на цю посаду
не було кандидата, а згодом її
зайняла Аліса Германівна Зелена.
Також було відкрито стоматоло-
гічний кабінет, де почала працю-
вати Людмила Азарівна Дубінсь-
ка. З 1965 по1995 рік діток лікува-
ла педіатр Тетяна Анатоліївна
Шкляр.

У 70-х роках було збудовано
нове приміщення, куди перей-
шли і сільська рада,  і амбулато-
рія.  Нині  в цьому будинку розта-
шований  «Дім краси». Саме тоді
завідуючим медамбулаторії  пра-
цював Микола Миколайович
Омельченко, що доклав всіх
зусиль для того, щоб медики
перейшли в нове приміщення. А
згодом все це приміщення відда-
ли медичній установі. Одразу
після переїзду  тут розпочала
роботу реєстратура.  

У 70-х роках  на допомогу Окса-
ні Яківні Денисенко на посаду
патронажної медсестри прийшла
Ліна Дмитрівна Заколодкіна, що
згодом продовжила свою медич-
ну практику в нашій сільській
школі, попроцювавши там
медичною сестрою більше 17
років. В  1973 році звільнену

посаду патронажної сестри зай-
няла Зіна Петрівна Зінченко,
знайшовши в цій справі своє
покликання. У  цьому році вона
святкуватиме 40-річний ювілей
своєї трудової діяльності. А в ті
далекі роки вона переступила
поріг медичного закладу, що став
невід’ємною частиною її життя,
разом з чоловіком Григорієм Зін-

ченком, який трива-
лий час пропрацю-
вав лаборантом.  На
очах  патронажних
сестер виросло не
одне покоління
мешканців нашого
села.   Цікавим фак-
том є те, що  і  Окса-
на Яківна і Зіна Пет-
рівна започаткува-
ли медичні династії,
їх діти продовжують
їх благородну спра-
ву.

Через важкі
умови праці колек-
тив медичного пер-
соналу часто зміню-
вався. Велика від-

повідальність  робила  для
багатьох медиків тест на витрим-
ку. Через фільтр труднощів про-
сіювалися ті, для яких обрана
професія стала випадковістю. Та
залишалися працівники, для яких
допомагати людям – це  їх почес-
на місія.  В кінці 1980 років до
медамбулаторії прийшли працю-
вати:Надія Опанасівна Одноко-
пила, Антоніна Степанівна Літуча,
Тетяна Василівна Тритиниченко,
Любов Олексіївна Поліщук.

Тривалий час завідуючою Пет-
ропавлівської медамбулаторії
була Алла Єфімівна Кокоша, та
Володимир Дмитрович Василь-
єв. На початку 90-х частково
медамбулаторія переїхала на
вулицю Леніна.  В старому примі-
щенні залишився фізкабінет, сто-
матологія. В1999 р. роботу заві-
дуючої виконувала  Зінаїда Пав-
лівна Григоренко, що й до нині
несе на собі всю важкість органі-
заційних питань життєдіяльності
медамбулаторії, паралельно  зці-
люючи людей. Педіатр за освітою
та медик за покликанням вона
одразу ж сподобалася нашим
мешканцям.

– Спочатку було не легко, –

пригадує Зінаїда Павлівна. –
Прийшлося працювати,  не знаю-
чи ні людей, ні керівництва, ні
колег. На початку роботи амбула-
торія фінансувалася з районного
бюджету – було дуже важко.
Кошти на розвиток лікарні не
виділялися. Старі приміщення
потребували ремонту, не було
обладнання. Труднощі полегшу-
вав здружений та зпаяний у праці
колектив. Працюючи на цій поса-
ді і маючи педіатричну освіту,
прийшлося терміново переквалі-
фіковуватися в сімейного лікаря і
лікувати не лише діток, а й дорос-
лих, бо якщо ти справжній  лікар –
ти маєш знати все. Тому багато в
кого з моїх колег я навчалася
сама, незважаючи на те – це
лікар чи медсестра. І отримала
всі навики сімейного лікаря наба-
гато раніше, ніж офіційне підт-
вердження цій посаді. 

Розвиток медамбулаторії роз-
почався з того моменту, коли
перейшли на баланс сільської
ради, де їх завжди  розуміли і
йшли нам на зустріч. О.І.Ко деб -
ський нічого не шкодував для

того, щоб вивести медамбулато-
рію на гідний рівень. У 2005 році
було відкрите нове приміщення
та розділене педіатричне відді-
лення з дорослим. Стоматологіч-
ний кабінет було оснащено чесь-
ким обладнанням. Були закуплені

УЗІ, ЕКГ та відкрито денний ста-
ціонар на 10 ліжок, який очолила
Олена Володимирівна Куц, що
має  золоті руки та багато хоро-
ших відгуків. За ці роки колектив
гармонійно доповнили молоді
спеціалісти: Валя Старокожко –
патронажна сестра, що працює
за покликанням.  Добра, чуйна та
чемна Валя Чижевська, котра є

визитівкою медамбулаторії, бо
обслуговує хворих в реєстратурі,
Тамара Олександрівна Верниго-
ра, що працює в маніпуляційному
кабінеті та централізовано випи-
сує лікарняні листи, медична
сестра Ю.А. Лузанчук.  Тривалий
час працюють Л.Г.Коваленко –
лаборант, А.А. Кравець – тера-
певт, С.Р.Баклан – педіатр, Н.П.
Лузанчук – акушер-гінеколог.
Зовсім молодий спеціаліст сімей-
ної медицини, про яку дуже
добре відгукуються хворі,
Ю.В.Авдієнко – УЗІ. Гордістю
амбулаторії є стоматологічна
ланка, де відданно своїй професії
працюють стоматологи Т.А.Акс-
ьонова, Н.В.Рижова, Р.В.Лотець-
ка та медсестра О.В.Завгород-
ня.Тривалий час трудиться у ФАП
с.Чайка Р.Г.Кучерявий.

Чистоту приміщень та квітучі
клумби забезпечують санітарки
Н.Т.Бабич, О.І.Ткаченко та В.Шпе -
тна.  

Завжди  до медичних праців-
ників висувалися високі вимоги.
Бути лікарем – означає бути від-
повідальним. Нажаль, порадіти
за наших медиків та нас – їхніх
пацієнтів – не завжди випадає
можливість. Як і скрізь, через
недостатнє фінансування галузі
задача рятування людей утруд-
няється, а іноді стає неможли-
вим. Та й самі медики потре-
бують соціального захисту:
мізерна заробітна плата, масові
суспільні проблеми важким тяга-
рем лягають на їхні плечі. Лише
суворе дотримання клятви Гіппо-
крата та відданість професії
наших лікарів вселяє надію на
краще. Та я вірю, що кращі часи
обов’язково настануть...

ольга   заїка

СлужиТи людям – їх покликання

початок на 1 стор.

Тетяна Тритиниченко –
повитуха села (1913 рік)

колектив медамбулаторії сьогодні на чолі з
головним лікарем з.п.григоренко

перед початком робочого
дня (2005 рік)Творці квіткового царства медамбулаторії

колектив медиків (1978 рік)
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початок на 4  стор.

Культура Культура 

хоР “БаРви” – лауРеаТ 
ФеСТивалю “пІСнІ над днІпРом”

Щороку  під час проведення Дня Києва у столиці України
проводиться фестиваль хорового мистецтва. Вже кілька
років він проводиться на Співочому полі, розташованому
на печерських пагорбах головного міста країни. Цьогоріч
на це свято було запрошено Петропавлівсько-Борща-
гівський хор «Барви», очолюваний художнім керівником
Анатолій Гребінь.

До VІІ Міського фестивалю хорового мистецтва, який
носив назву «Пісня над Дніпром», наш творчий колектив
готувався наполегливо. Адже, зрозуміло, на такий творчий
форум посередніх виконавців не запрошують – лише кра-
щих. Тож не мали права петропавлівські хористи виступи-
ти невдало.  

Навпаки, мова йшла про належну виконавчу майстер-

ність, якої «Барвам» не позичати, про що свідчить участь
нашого колективу у минулорічному святі, яке проводилось
міським відділом культури на честь “Євро-2012”. Тоді,
беручи участь у культурній програмі до чемпіонату Євро-
пи, до речі, єдині з Києво-Святошинського району,викона-
ні “Барвами” пісні викликали неабиякий інтерес у киян й
були підтримані не тільки бурхливими оплесками, а й уча-
стю самих глядачів. 

Не став виключенням з правил й нинішній концерт пет-
ропавлівських аматорів сцени. Віночок українських народ-
них пісень – то веселих, то жартівливих, а особливо пат-
ріотичних, духовних – викликали шалену підтримку у маю-
чої неабиякий смак до вокалу, до музики київ сь ких  гляда-
чів.

Як завжди підне-
сено сприймали
київські глядачі, а
також гості свята
виконання козаць-
ких пісень. Шква-
лом оплесків від-
значила публіка
виконання пісні
“Гарний козак, гар-
ний”, соліст– пра-
цівник Петропав-
лівсько-Борща-
гівської сільської
ради Дмитро
Бузівський. 

У к р а ї н с ь к и й
національний одяг,
співоча й щира
мова, високий
стиль хорового
виконання нікого
не лишив байду-
жим на Співочому
полі. Тож , відпо-
відно високо оці-
нили виступ хору “Барви” й в оргкомітеті  фестивалю.
Нашим самодіяльним  артистам було вручено Диплом за
підписом всесвітньо-відомого діяча культури А.Т.Авдієвсь-
кого – голови оргкомітету фестивалю, Героя України,
художнього керівника Національного заслуженого акаде-
мічного народного хору України, Ла у реата Національної
премії України ім.Т.Г.Шевченка. А така відзнака  вручається
далеко не всім...     

Отже, Петропавлівська Борщагівка в черговий раз про-
демонструвала успіх наших аматорів сцени, примножив-
ши її славу й доблесть. 

.

михайло гРищенкоу пісні – душа народу. виступає хор “Барви”

на сторінках газети «Трибуна» ми
неодноразово розповідали вам про
цікавих чи видатних людей петропав-
лівської Борщагівки. не один раз ми
розповідали вам про минуле, теперіш-
нє та æиттєвий шлях наших односель-
чан, тим самим знайомлячи вас  з тим,
як складаються долі  людські.

Цього разу ми познайомимо вас із жін-
кою, яка зробила чимало хорошого не
лише для багатьох жителів нашого села, а
і для громади загалом. Адже не один рік
вона допомагала людям боротися із тим
ворогом, якого без вагань можна назива-
ти найпідступнішим, найзлішим та найне-
безпечнішим – з хворобою. 

Ксенія Яківна Денисенко народилася 2-
го грудня 1937 року в селі Нова Гребля,
Бородянського району. Як і переважній
більшості дітей, їй були притаманні такі
риси характеру як доброта, цікавість та
постійне бажання допомагати іншим. Та
на відміну від інших людей, при дорослі-
шанні вона цих рис характеру не позбави-
лась. 

Ксенія Яківна провчилася 7 років у міс-
цевій школі. Після семи класів вона поїха-
ла до Києва аби пов’язати своє майбутнє
зі справою, що дійсно підходила їй по усім
параметрам. Адже де як не у медицині ще
можна використати та показати всю ту
любов до людей. Тож після школи зовсім
юна Ксенія Яківна переїхала до Києва та
вступила до медичного училища на
факультет, де навчали санітарних фельд-
шерів. Будучи старанною та здібною уче-

ницею, вона без будь-яких проблем закін-
чила училище та була направлена на
роботу у Казахстан, а саме – на Туркмено-
Сибірську залізницю. 

Не зважаючи на всю тяжкість та відпові-
дальність своєї професії, наша односель-
чанка ніколи в житті не жалкувала стосов-
но цього вибору. Адже хіба можна скаржи-
тися на те, що тобі важко працювати, якщо
потім після важкого робочого дня, при-
йшовши додому, ти згадуєш, як допоміг
людям, як мінімум морально. Адже ні для

кого не секрет, що лікарі окрім того, що
допомагають саме з медичної сторони
(тобто лікують), мають ще іншу сторону.
Вони можуть допомогти морально, тобто
додати вам впевненості та надії у тому, що
все буде добре. А саме це і є першим кро-
ком до одужання.

Ксенія Яківна пропрацювала на станції
довгих дев’ять років свого життя. І саме з
цим відрізком часу у неї асоціюються одні
з найкращих спогадів у житті. Адже саме
тут вона вийшла заміж та народила дітей. 

У 1964 році Ксенія Яківна переїхала до
України. Цього ж року і влаштувалася на
роботу в Петропавлівсько-Борщагівську
медамбулаторію на посаду медичної
сестри. А її чоловік у свою чергу, працював
на заводі «Електронмаш», де обіймав
посаду інженера-енергетика. 

Вона зробила чимало доброго для
жителів нашого села, неодноразово допо-
магаючи їм. Ксенія Яківна завжди була
тією людиною, до якої можна було підійти
за порадою чи консультацією навіть не
думаючи про те, що вона може відмовити
у допомозі. 

У місцевій медамбулаторії вона пропра-
цювала аж до 2005 року, після чого пішла
на заслужений відпочинок. 

Ксенія Яківна Денисенко має двох дітей
– Ірину та Сергія, що пішли по стопам
своїх батьків. Ірина взяла за приклад маму
та ринулась до медицини. Наразі вона
працює стоматологом у одній із Київських
клінік. А син Сергій, в свою чергу, пішов по
стопам батька та став інженером-енерге-
тиком і зараз також працює та проживає у
місті Києві. Загалом, їх сім’ю завжди
можна було ставити за приклад, адже
вони завжди рівнялися та допомагали
одне-одному. 

Сьогодні ж Ксенія Яківна перебуває на

заслуженому відпочинку, адже її медич-
ний стаж складає понад 50 років тяжкої
праці. Ми ж лише можемо подякувати їй
за все те, що вона зробила для нас, жите-

лів Петропавлівської Борщагівки та для
людей загалом. Подякувати та побажати
їй ще довгих років щасливого та цікавого
життя. 

користуючись нагодою, хочу приві-
тати к.я.денисенко з професійним
святом – днем медичного працівника і
побаæати міцного здоров’я, сімейного
щастя і благополуччя.

Ігор ЧеРниш

у коæного – своя доля і свій шлях широкий – ці слова Тараса шевченка сто-
суються коæної людини. І, повторюючи цей загальновідомий афоризм,  ми хоче-
мо підкреслити головне: у петропавлівсько-Борщагівській громаді проæиває
багато наших односельців , у яких долі склалися іноді не просто. Та на складних
æиттєвих пререхрестях вони виявили і доброту, і чуйність, і характер...  

ЛюдиЛюди селасела

на щаБлинах жиТТя – випРоБування долею
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ДІТИ – НАШІ КВІТИ

ТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

Р.л.горошко, завідуюча днз
«малятко»:

– Перш ніж дітей захищати, дорослим
спочатку потрібно зрозуміти, що діти -
це найкраще, що є на світі. Дітей потріб-
но  любити всім серцем і всією душею.
Безмежна повага і любов до дитини – це
основний принцип виховання. 

Один особливий день щороку привертає увагу дорослих до

проблем порятунку дітей від безлічі небезпек, які підстерігають

їх у цьому складному світі – це Міжнародний день захисту дітей,

який відзначається 1 червня. А встановлено це свято ще в листо-

паді 1949 року ухвалою Ради Міжнародної демократичної феде-

рації жінок. День цей покликаний привернути увагу світової

спільноти до проблем охорони здоров’я дітей, боротьби з екс-

плуатацією дитячої праці, прав дитини на освіту, дозвілля й

захист від фізичного та психологічного насилля тощо. 

Проте все ж таки день цей особливий. 1-го червня відбувають-

ся різноманітні заходи, що підкреслюють увагу до дитячих прав і

до формування гармонійної особистості.   Діти села Петропав-

лівської Борщагівки взяли участь у різних заходах, приурочених

цій події.

Тож, у Міжнародний день захисту дітей ми поцікавилися у

жителів нашого села, від чого сьогодні потрібно захищати наших

дітей.

Першого червня учні нашої школи
провели надзвичайно свій час,  побу-
вавши на четвертому  дні народження
у друзів нашої школи  – скаутської
організації ВМУРЛ "Україна" під
назвою "СОУС".   В цей день вони
здійснили одноденний похід, де на
них чекала туристична гра "Скаутське
ралі", веселою грою "Ажіотаж", водни-
ми перегонами на човнах, розвагами,

вікторинами, конкурсами.  Така подорож стала не
лише корисною, а й цікавою, тому що діти навчилися
працювати в групі, узгоджувати і контролювати свої дії,
виявили готовність жити здоровим життя. Ініціатором
цього походу стала Г.М. Бондаренко, завуч з виховної
роботи, яка вважає, що скаутинг – гра в життя з об'єк-
тивними і придуманими скаутами, правилами життя.
Місце цієї гри – реальне життя зі своїми труднощами і
проблемами, особистими і корпоративними інтереса-
ми. З походу діти привезли нагороди та грамоти за
перемоги в конкурсах.

Вихованці дитячого закладу “Малятко”  зустрічали
сонячне літо святковою лінійкою, іграми, розвагами, кон-
курсами піснями та танцями. На літній площадці вишику-
валася щаслива дітвора, яка старанно  готувалася до
свята – вчила девізи, малювала емблеми.  

Програма свята, підготовлена хореографом Любов’ю
Іванівною Басарабою, окрім конкурсів та розваг, включала
в себе номери, гідні великої сцени. Зокрема, східний тано-
чок, у виконанні дівчаток старшої групи та таночок ковбоїв
у виконанні хлопчиків тієїж групи, зірвали шалені оплески
та викликали масу приємних емоцій. 

Ну яке ж свято без гостей? Цього дня на гостину до

садочка прийшли його майбутні відвідувачі.  Разом з
мамами вони спостерігали за всім, що відбувалося. Спо-
чатку обережно, не відпускаючи маминої руки, а потім
ознайомившись, навіть взяли участь у гуляннях.

Також, святкова лінійка, ознаменувала початок оздоров-
чої компанії, що  традиційно проходить в садочку за підт-
римки сільського голови О.Кодебського, постійну турботу
якого завжди відчуває дошкільний заклад.  В цей період
харчування дітей додатково збагачене соками та фрукта-
ми. 

Тож, бажаємо маленькій дітворі щасливого та сонячного
літнього відпочинку.   

н.Б.головань, депутат петропав-
лівсько–Борщагівської сільської
ради:- 

– Дітей треба не захищати, а оберіга-
ти. Це різні поняття. А ще їх треба люби-
ти просто за те, що вони існують. Біль-
ше часу їм приділяти, жити їхнім жит-
тям. Тоді ні від кого захищати їх і не
доведеться.

г.м.Бондаренко, завуч з виховної
роботи петропавлівсько–Борща-
гівської  школи:

– Дітей треба захищати від антикуль-
тури та від телебачення. Хороших дитя-
чих передач на сьогодні дуже мало і
передачі, часто викликають у дітей лише
агресію. Ще хотілося б захистити дітей
від Інтернету – вони  проводять там
занадто багато часу.

оксана лихота, секретар ради
опіки й піклування при виконкомі
сільської ради:

– Перш за все від насильства та без
доглянутості, байдужості дорослих. Діти
повинні бути потрібні, ними повинні зай-
матися.  Дуже часто доводиться захи-
щати дітей від тих, хто сам повинен їх
захищати: від батьків та родичів. В колі
родини дитина повинна насолоджувати-
ся життям, а не пізнавати його негативні
сторони. Без нашої допомоги вони не
складуться як особистості.

Першого червневого дня серед яскравих прилавків та експозицій  гіпермаркету  «Епіцентр К»  розвер-
нулося справжнє  святкове дійство, приурочене Міжнародному дню захисту дітей.   Тут  дарували радість,
сміх та приємні емоції  життєрадісні  аніматори Фея Фінкс та Людина Павук.  Конкурси, танці, гігантські
мильні кулі не залишали спокійними, а ні непосид , а ні сором’язливих тихонь. Побували на  цьому дійстві і
маленькі мешканці села Петропавлівська Борщагівка та отримали масу приємних вражень, емоцій.
Потурбувалося керівництво  гіпермаркету   «Епіцентр К» і про подарунки для учасників свята – бо яке ж
свято без подарунків.   Тож, дійство   вдалося на всі сто, залишивши приємні спогади дітворі.

літо Зустрічали сВятом літо Зустрічали сВятом 

Здоровий відпочинок школярівЗдоровий відпочинок школярів

Сторінку підготувала ольга заїка

ВеселеВеселе ддитяче святоитяче свято
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Літо – це захоплюючий світ
незабутніх вражень ,  море задо-
волення, ігор та  розваг. Літо це
велика , весела перерва для всіх
школярів. І мрія всіх батьків, щоб
літні канікули їх дитини  пройшли
цікаво та   насичено, залишивши
їй масу задоволення, приємних
емоцій та спогадів. З метою
реалізації Державної програми
відпочинку та оздоровлення
дітей у літній період при Петро-
павлівській ЗОШ І – ІІІ ступенів
працює пришкільний табір від-
починку «Зорецвіт» , що відкрив
гостинно двері 350 учням на
початку червня.

Мета і завдання табору — спря-
мувати перебування дітей в таборі
на їх приємний  та корисний від-
починок через використання тра-
диційних та інноваційних форм
табірної роботи; формувати пози-
тивну мотивацію на здоровий спо-
сіб життя, розуміння його переваг;
забезпечити систематичні заняття
дітей фізичною культурою. Також
пришкільній табір дав змогу бать-
кам, які працюють, вирішувати про-
блему влаштування дітей та догля-
ду за ними протягом дня (особливо
молодшого шкільного віку), а також
є суттєвою матеріальною підтрим-

кою за рахунок якісного харчування
дітей у таборах. Також вирішується
проблема попередження бездо-
лядності дітей у канікулярний час.

Цікава програма, продумана
начальником табору Л.П.Шведою
та організатором Т.М.Тимощук-
Фіалковською,  дала можливість
дітям розкрити свої можливості та
таланти, виявити свої лідерські
якості стати комунікабельнішіми та
дорослішими, виразити свою креа-
тивність та індивідуальність. А
завдяки активності вихователів
загонів та вожатих  самі діти   швид-
ко реагували на завдання та   з
радістю виконували їх. Особливо
активними виявилися:  Н.М.Хащи-
на,  Ю.В.Майданович,  Л.З. Мазур,
С.В. Сорока, М.В. Тосіч.

Для організації змістовного доз-
вілля та відпочинку дітей працюва-
ли в таборах хореографічний гур-
ток під керівництвом Фабро З.В.,
секція лижних гонок під керівницт-
вом заслужених майстрів спорту
родини Попових, організовуються
різноманітні майстер-класи. А
також були запрошені видатні
люди, зокрема скрипаль світового
рівня Володимир Трофімов та  під-
готовлена велика програма куль-
турно-масових заходів. Паралель-

но  діти побували на різноманітних
екскурсіях, на яких діти побачили
багато чого цікавого. Дітками були
здійснені поїздки в музей  під від-
критим небом «Українське село» в
с.Бузова, екскурсія до Київського
зоопарку,  похід до міні-зоо «Чарів-
ний ліс», туристична гра “Робінзо-
нада”.

Щоденна програма відпочинку
була насичена  цікавими  заходами
та концертними програмами. Діти
розпочинали свій день з ранкової
зарядки та лінійки, а потім порина-
ли у світ цікавого: готувалися до
свята Нептуна, приймали участь  у
святі Бантиків, працювали в  «Інду-
стрії мод», де самі готували моделі
одягу та демонстрували їх, святку-
вали День іменинника,  приймали
участь в «Робінзонаді»-туристично-
навчальному заході, малювали
стінгазети, ходили до лісу, готували
речівки, вчили девізи, готували
пісню загону.

Слід відмітити, що активну допо-
могу у організації цікавого табірно-
го життя надавали самі учні, які

працювали вожатими: Таня
Шевель, Даша Березівська, Іра
Костюк, Євгеній Заїка, Захар Місє-
єнко, Аня Альміз, Ольга Піньківсь-
ка, Софія Войтенко,Іра Мамикіна. 

Крім проведення змістовного
відпочинку в школярів перед при-

шкільним табором стояло завдан-
ня правильного харчування дітей.
Особлива увага приділялася  орга-
нізації роботи харчоблоку: дотри-
мання санітарно-гігієнічних вимог
харчування дітей у оздоровчий
період, забезпеченість продукта-
ми. Саме про це подбала сільська
влада, виділивши кошти на двора-
зове харчування, збагачене соками
та фруктами. 

Кожен день був насичений нови-
ми подіями, враженнями, почуття-
ми. За час табірної зміни учні пото-
варишували, краще пізнали один
одного, навчилися працювати у
колективі, дізналися багато цікаво-
го, розкрили свої таланти та вподо-
бання, усвідомили важливість здо-
рового способу життя, піклування
про здоров’я змалечку. Переможці
різних конкурсів були нагороджені
грамотами та дипломами  на  ліній-
ці. Діти залишилися задоволені
своїм відпочинком у пришкільному
таборі відпочинку “Зорецвіт”. 

Відчуття тонкого смутку, що «…не повто-
риться, таке ніколи…», торкнулося 24
випускників, що  на початку червня отри-
мали атестати про закінчення Петропав-
лівсько–Борщагівської загальноосвітної
школи  у їх  прощальний вечір.  Хоча для
школи це традиційне щорічне свято -
випускний бал, але не залишає він байду-
жим нікого в педколективі - ні вчителів
молодших класів Л.М.Тосіч та Л.П.Шведу,
через чиї добрі руки пройшли нинішні
випускники,ні класних керівників Л.В. Дра-
чук та М.В.Яценко,  ні інших вчителів . А
надто, коли шкільну родину залишають
такі активні, талановиті, артистичні та
спортивні діти, як нинішні  випускники.
Саме серед них є  Віталій Мирвода, меда-
ліст, лауреат та переможець багатьох як
всеукраїнських, так  і міжнародних вокаль-
них та танцювальних конкурсів, випускник

музичної школи, Ана Ліхама-
нова – майстер спорту Украї-
ни, призерка міжнародних
змагань з ТХЕКВАНДО, яка є
наставником та тренером
майбутньої команди, Сергій
Бичківський, що знайшов
себе в кікбоксингу, Діма
Любименко, що зіграв в Євро
в розрізі шкільного футболу,
та зайняв 3 місце в складі фут-
больної команди «Лідер»,
Артем Руденко, який виборов
2 місце по легкій атлетиці у
міжшкільних змаганнях,  Анна
Гащенко - власниця чарівного
голосу та президент шкільно-
го парламенту «Зорецвіт»,
Олександра Мельниченко –

що закінчила з відзнакою музичну школу та
має гарний голос, активна Аліна Ковален-
ко та інші випускники, що за роки навчання
в школі знайшли себе та реалізували.   Не
залишив цей вечір байдужими і самих
випускників, для кого цей бал - єдиний,
неповторний, радісний і сумний - бо це і
вступ в нове, доросле життя і прощання зі
школою - теж частиною їхнього життя, про-
щання з дитинством. Сьогодні вони  вигля-
дали, як справжні  королі та королеви.  І
звучала музика, і зворушливі слова подяки
педагогам  та слова благословення, якими
благословили в добру путь батьки випуск-
ників, традиційно розламавши круглий
коровай.  Слова подяки батькам за таких
гарних дітей, з якими було легко працюва-
ти – висловив і директор школи М.О.Тату-
ревич  та  закликав   нинішніх випускників

навчатися далі та прославляти й надалі
своє село та  свою школу. У подарунок для
своїх педагогів та батьків випускники під-
готували яскраву шоу-програму,  що вра-
зила всіх присутніх, ще раз підкресливши
талановитість цих дітей. Підготувати це
дійство випускникам допомогла Ю.В.Май-
данович. Після випускного балу на них
чекала  банкетна зала та перший світанок
їх дорослого життя.  У добру путь, випуск-
ники, і нехай у вашому дорослому житті
вам буде так само світло і тепло, як було в
рідній школі!  

вІдшумІв шкІльний Бал випуСкний

наймолодші учасники табору – учні перших класів

концертну програму прикрашає танок на роликах у
виконанні І.малащук та н.Собко

Фінальне слово випускників

віталій мирвода та 
аліна коваленко дарують пісню

Батьківський коровай на щастя на долю...

учасники табору за творчим завданням

Сторінку підготувала ольга заїка

Велика літня перерВа під наЗВою «ЗорецВіт»
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Бальні танці, напевно,
самий граціозний і есте-
тичний вид спорту. Саме
вид спорту, незважаючи на
те, що іменується танцями.
Це спорт, що вимагає
чималих витрат сили і
енергії. Змагання зі спор-
тивних танців, всілякі чем-
піонати, конкурси три-
мають танцюристів у тонусі
і формі, вчать витримці і
виховують силу волі і віру в
перемогу. І в той же час це
мистецтво, заворожуюче
красиве. Спостерігати за
танцюючою парою – ні з
чим не порівнянне задово-
лення. Бальний танець –
це книга, яку хочеться про-
читати на одному диханні.  

Саме цим видом спорту
займається юна жителька
с. Петропавлівська Борща-
гівка   Вероніка Борисюк.
Три  роки, які вона присвя-
тила цьому виду спорту,
принесли чималі результа-
ти.  Її колекція нагород
налічує  32 золотих, 15 сріб-
них, 10 бронзових медалей.  І
серед них є та, яка засвідчує, що
ця юна дівчина   є чемпіонкою світу
в європейській програмі серед
ювеналів.  

В чому секрет  такого шаленого
успіху? Забуваючи про виснажливі
тренування, виступи, хвилювання
в очікуванні результатів Вероніка

не задумуючись відповідає:
«Я досягла свого успіху завдяки

своїм тренерам Олексію та Тетяні
Баллі тому, що в нас найсильніший
танцювальний клуб» .

Вероніка Борисенко займається
в бально-спортивному клубі
«Альта» , який був організований у
2003 році в м. Києві. Керівниками і
організаторами цього клубу є тре-
нери нашої чемпіонки Олексій та
Тетяна Балла, котрі мають вищу
педагогічну і хореографічну освіту,
судді вищої та 1 категорії, володарі
професійної ліцензії світової орга-
нізації – WDDSC. Пари клубу

«Альта» беруть активну участь і є
переможцями та призерами
багатьох всеукраїнських та міжна-
родних турнірів і фестивалів.
Частинкою історії цього відомого
клубу є Вероніка Борисюк. Всі її
нагороди, дипломи та кубки є
пам’ятні та важливі. Цього року
Вероніка танцювала на паркеті

міжнародного фестивалю   зі своїм
партнером Олегом Терещенком.
Ця  танцювальна пара  також пред-
ставляла Україну на міжнародному
фестивалі в Королівстві Нідерлан-
ди та привезла  звідти нагороди.  

Незважаючи на юний вік, Вероні-
ка точно визначилась, чим буде
займатися в майбутньому – вона
буде танцювати. Тому що навіть на
хвилину не може уявити життя без
тренувань, виступів, бальних наря-
дів та зачісок. Тож, успіхів тобі, юна
чемпіонка!  

ольга заїка

ДосягненняДосягнення

вероніка Борисюк –
зі своїми нагородами

Роки, роки... летять вони як птахи у вирій.
здається ще недавно випускники 2003 року
вийшли за стіни альма-матір,а 10 років вæе
промайнуло.

Сонячний червневий день зібрав їх знову на
порозі школи. Вони прийшли зустрітися один з
одним, поблукати коридорами школи, сісти за
знайому парту та побачитися з вчителем. З радіс-
ним хвилюванням йшла на цю зустріч і  Ірина Воло-
димирівна Поліщук, класний керівник, що провела
в 2003 р. у велику дорогу 30 випускників. Для неї
це був перший її випуск. І як знає кожен вчитель
перші випускники – це по особливому рідні  та
близькі діти, за долі яких хвилюєшся і донині. Вона
пригадує їх як творчу та талановиту молодь, яка
вже тоді виявляла себе.  

Цього дня в класну кімнату завітали  вже сфор-

мовані особистості, які вже визначилися з профе-
сією, закінчили вузи, багато в кого вже є   сім’ї,
діти. І приємно  вчителю, що кожен  з них знайшов
себе  і не загубився  в світі. Приємним є також те,
що ніхто з випускників не виїхав десь далеко.Тому
їх часто можна зустріти на вулицях села, поспілку-
ватися.  До прикладу Настя Драба, працює секре-
тарем в сільській раді, а  Саша Балабан возить
мешканців нашого села на місцевому  маршруті.  

На зустрічі випускники пригадали про своє
дружнє шкільне життя. Про екскурсії та походи,
візити до музеїв та театрів, святкові вечори та
ранки.  Сівши за парти  вони не лише розповіли
про себе, а також згадали про кожного одноклас-
ника, навіть про тих хто, не зміг з певних обставин
сьогодні бути присутнім. Були пригадані і двоє
медалістів цього випуску: Юля  Корендюк та Алла

Кравець, на сьогодні викладач
ВУЗу. Своїми досягненнями вра-
зила Оля Бабій, яка за два місяці
опанувала дві східні мови. Нажаль,
в класному журналі є два прізвіща,
згадка про яких окутує душу смут-
ком – Люда Циганенко та Саша
Сукненко, які  пішли з життя. Про
них також було згадано.  

Кожна зустріч однокласників є
певним підсумком прожитого
періодом життя. Розповідаючи
про досягнення, кожен намічає
собі нові цілі. 

Тому, хочеться побажати цим
молодим людям нових злетів та
досягнень, яким будуть щиро раді
їхні  вчителі.

михайло гРищенко

МИСТЕЦТВО ТАНЦЮ

І.в.поліщук, класний керівник
випускників 

Біля дошки – олександр люшенко 

у рідному класі: як вперше

випускники, вæе дорослі, знову 
за партами

10 РОКІВ САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ –
ВПЕВНЕНІ КРОКИ В МАЙБУТНЄ

Зустріч випускниківЗустріч випускників
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ВітанняВітання

Наші Наші –– зНову другі!зНову другі!

ФутболФутбол

найдороæча, наймиліша, найдобріша,
найкрасивіша наша матуся та кохана дру-
æино – Тетяна олександрівна громадська!

Твій син і коханий чоловік гаряче вітаємо
тебе з днем народæення! 

під сонцем ласкавим баæаємо æиття,
добробуту в домі й веселого буття.
хай сила прибуде, здоров’я міцніє,
душа хай співає, горить, пламеніє.  

З вдячністю за дбайливі руки та  тепло

домашнього вогнища чоловік 

В.В.Громадський та син Вадим.

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!

12.07.2013р. з 9.00 біля п.Борща-
гівської медамбулаторії буде пра-
цювати переїзний флюорограф.

Адміністрація

9-го червня, місцева коман-
да «Чайка-2» на «Козак Арені»
приймала гостей з Боярки.
Команда «Арсенал», проти якої
нашим хлопцям і довелося
грати, наступала їм на п’яти у
рамках турнірної таблиці, роз-
ташувавшись лише на сходин-
ку нижче. Тож програвати наші
хлопці просто не могли. І взага-
лі грати потрібно було лише на
перемогу, адже 3 очки дозво-
лили б петропавлівцям вперше
за два роки увійти у трійку ліде-
рів.

Матч розпочався о 10-й
ранку. Перші хвилини гра зда-
валася абсолютно рівною.
Обидві команди непогано
грали в обороні, але і моменти
створювалися досить часто.
Перш за все у «чайківців» слід
відзначити бездоганну гру капі-
тана команди – Сергія Крима-
ренка, котрий неодноразово
«підчищав» у захисті огріхи
товаришів, після помилок своїх
одноклубників.

Стосовно гри в атаці, то слід
виділити, що саме у цьому

матчі їх гра була дійсно ціка-
вою. І загалом, якщо брати до
уваги останні матчі команди, то
не можна не виділити те, що їх
гра помітно покращала. І тепер
вболівальникам навіть цікаво
спостерігати за їх грою не тому,
що там грають знайомі облич-
чя. А тому, що їх гра стала дійс-
но цікавою.

До речі, саме «чайківці» і від-
крили рахунок у матчі. Після
передачі Олександра Ситника,
Ігор Черниш прострелив до
штрафного майданчика, де
Артем Іщук виявився першим
на м’ячі і відправив того прямі-
сінько у сітку (1:0). Після заби-
того голу захист гостей почав
провалюватись і чудовий
момент аби подвоїти рахунок
мав Ігор Черниш, що вийшов
віч-на-віч з голкіпером, але
пробивши повз останнього,
пробив і повз ворота також.
Тож перший тайм так і закінчив-
ся за мінімальної переваги гос-
подарів.

Тайм другий розпочався
дещо спокійніше. Команди

намагалися не поспішати пере-
ходити до атаки, подовгу розіг-
руючи м’яч на власній половині
поля. Та моменти все ж таки
створювалися. Кілька таких
змарнували петропавлівці, але
моменти були і у наших гостей
з Боярки. Щоправда, останнім
таки вдалося реалізувати один
із таких. Після помилки голкіпе-
ра «Чайки-2», «Арсеналу» таки
вдалося відігратися (1:1). Ста-
лося це вже у другій половині
другого тайму. І хоча час та
моменти задля того аби вийти
уперед у господарів були –
зробити цього їм так і не вдало-
ся. Тож гра так і закінчилася за
нічийного рахунку (1:1). Коман-
ди «виклались» на повну і пре-
тензій ні до кого бути не може.
Але все ж таки трохи неприєм-
но, коли явну перемогу уводять
з під самого носу. Та забудемо
про все погане та будемо
думати лише про хороше. Адже
попереду ще 4-ри тури і всі
шанси увійти в трійку. 

Ігор ЧеРниш 

нІЧия нІЧия –– РезульТаТ позиТивнийРезульТаТ позиТивний

мама валерія швеця – наталія  дякує
всім, хто допоміг їх родині  в лікуванні ваæ-
кого недугу сина. завдяки зусиллям меди-
ків та коштам, перерахованим небайдуæи-
ми людьми, вірус, який поставив під
загрозу æиття хлопця, був поборений. Та,
щоб повернутися  валерію до звичайного
æиття, необхідна тривала та коштовна
реабілітація.   

Тоæ прохання до всіх, хто моæе допомог-
ти, – не лишайтеся осторонь біди валерія
швеця, бо доля хлопця й досі потребує
вашої допомоги.

Реквізити для переказу коштів: Р/р: 37396983004, мФо 322669 в
«ощадбанку», код 09322277, Скляр наталії василівні.

призначення платеæу: благодійний внесок на рахунок № 4048
отримувач: ТвБв  № 10026/0845, Тел.: (050) 859-96-80 
завчасно дякуємо за розуміння та допомогу.

МилосердяМилосердя

доля хлопця поТРеБує вашої уЧаСТІ

в продуктовий магазин, що знахо-
диться за адресою вул. шкільна 10,
потрібен продавець. Баæаючим
звертатися за телефоном:

 067-259-98-02 юля

ОголошенняОголошення

В суботу, 8-го червня місцева «Чайка» у рамках
одинадцятого туру чемпіонату Київської області,
приймала гостей з Фастова. Команду, що після
десяти турів мала у своєму активі лише 7 очок.
Тоді, як у футболістів з Петропавлівки їх було вже
22. Тож кожен напередодні цього матчу міг без
проблем виділити явного фаворита. 

Матч розпочався о 17:00 і традиційнно зібрав
чимало глядачів, що прийшли підтримати
команду, за яку вони вболівають. 

Початок гри здавався дещо «тягучим». Гравці
обох команд не хотіли віддавати ініціативу
супернику і тому гра нагадувала перетягування
каната. Це виглядало цікаво та динамічно. До
того ж, «Чайка» мала значно більше небезпечних
моментів біля воріт суперника. Змарнувавши
кілька дійсно хороших нагод, команда з
Петропавлівської Борщагівки все ж таки відкрила
рахунок саме у першому таймі. Зробив це Роман
Баранович (1:0). Після забитого гола, команди
обмінялись моментами, але на перерву пішли
саме за мінімальної переваги господарів. 

Другий тайм мало чим відрізнявся від першого.
Гра була такою ж динамічною як у таймі першому.
Щоправда голів було трохи більше. Тут «Чайка»
показала всю свою силу та забила два «сухих»
голи у ворота гостей, зробивши тим самим
рахунок (3:0). Голами відзначилися Буханець та
Мануйленко.

Тож після впевненої перемоги «Чайка» на
якийсь час вийшла на другу сходинку турнірної

таблиці, зрівнявшись по очкам з Бучею та
Ставищем. Щоправда вони ще мають по матчу у
запасі. Але будемо сподіватися на краще та
вірити, що «Чайка» і цього року посяде сходинку
не нижче другої. 

Слід також відзначити, що першої поразки
зазнали лідери чемпіонату – «Колос» з Ковалівки,
що поступилися команді з Путрівки – (1:2). Тож
«Чайка» реально вступила в «битву» за
чемпіонство і має всі шанси наздогнати лідера.
Тим більше, що ковалівці в найближчий час
гратимуть з командами з першої шістки, в яких
найвірогідніше ще втрачатимуть очки. 

До речі, в останньому турі в суботу наші
футболісти перемогли “Росичі” з Богуслава – 2:0.  

одного з найкращих футболіс-
тів петропавлівсько-Борщагів-
ської “Чайки” василя БляхаР-

Ського вітаємо з ювілеєм!
Твоя  гра – видовищна, напо-

леглива, майстерна приносить
радість уболівальникам, а твої

голи подобаються усім. ми віри-
мо, що і в подальшому ти демон-

струватимеш таку æ іскрометну гру,
високі результати, майстерність і волю до
преремоги завæди.

зичимо міцного здоров’я, нових пере-
мог, великих успіхів у спортивних змаганнях.

Презизент клубу Олександр Нігруца 
Колектив ФК “Чайка” 

Виконком сільської ради 

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ !


