
у минулому номері нашої газети ми
розмістили початок інтерв’ю сільського
голови Олексія Кодебського про роботу
органу місцевого самоврядування над
поліпшенням стану соціально-еконо-
мічного розвитку наших населених
пунктів, благоустрою, правопорядку
тощо. Нині публікуємо його продовжен-
ня.

– Шановний Олексію івановичу, щоб
добре господарювати, одного бажання
замало. яким чином  вдається акуму-
лювати кошти, потрібні для виконання
наміченого?

– На початку інтерв’ю я вже говорив про
підтримку сільською радою підприємців,
представників бізнесу. Головне ж – найваж-
ливішим в цьому було створення надійного
інвестиційного клімату, який, безперечно, є
позитивним фактором для подальшої роз-
будови наших населених пунктів. Ми стави-
ли питання так: не тільки сільська рада
повинна використовувати свій бюджет для
зазначених цілей, але й підприємці, забу-
довники. Вони теж повинні брати в цьому
безпосередню участь. 

Проте, на превеликий жаль, не дуже всі
зараз хочуть укладати договори про спів-

працю. Та нині діє закон, який вказує
на те, що всі, хто будується на терито-
рії нашого села або іншого, повинні
відраховувати певний відсоток на соці-
ально-економічний розвиток населе-
ного пункту. Сьогодні це офіційно
затверджено і при укладанні договорів
ми вже не кажемо, щоб вони побудува-
ли те або інше, вони просто перерахо-
вують нам кошти за законом. Тому і
виходить, що будуємо ми за кошти
власного бюджету. 

Ще велику роль відіграє правильне
розпорядження фінансами. В нас є
вільні кошти, які ми вкладаємо в банки
під відсотки і отримуємо певний при-
буток. За минулий та позаминулий рік
в такий спосіб отримали 6-6.5 мільйо-
нів гривень. Тому сільську раду пови-
нен очолювати не тільки політик, а ще й
хороший менеджер-економіст, котрий
міг би думати про те, де взяти кошти і
куди їх розумно спрямувати для

подальшого розвитку. 
– Не остання роль в цьому відводиться

й депутатському корпусу?
– Звичайно. Потрібно правильно направ-

ляти роботу депутатського корпусу.
Наприклад, взяти сусіднє село Софіївську
Борщагівку. Територіально вона має більше
землі, там ситуація привабливіша. Але в них
йдуть постійно якісь політичні дебати,
міняються голови, немає стабільності.

Крім того важливо постійно вчитися, щоб
компетентно вирішувати наші завдання. Я
вважаю, що вчитись ніколи не пізно і потріб-
но весь час дотримуватися чинного законо-
давства з тим, щоб повною мірою володіти
ситуацією. Адже приймаються  нові закони,
тому за новаціями необхідно стежити. З
цією метою  з великим задоволенням  їздив
би на курси підвищення кваліфікації кожен
рік. 

Так і наші депутати. Прагнучи активно
втручатися у вирішення завдань, які стоять
перед громадою, вони вчаться і діють пра-
вильно. І це згуртовує громаду, приносить
позитивний результат. 

Якщо наша сільська рада як осередок
суспільства буде міцна, то і держава буде
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28 червня 2013 р. в польському місті
Познань відбулася міжнародна конфе-
ренція з питань самоврядування. Метою
цієї конференції стало науково-практич-
не обґрунтування концепції реформуван-
ня місцевого самоврядування в світі,
визначення шляхів його прискорення,
посилення зв’язків  з органами та поса-
довими особами місцевого самовряду-
вання, місцевими органами виконавчої
влади. Серед запрошених гостей  були
високопосадові особи  Євросоюзу та

країн Східної Європи, посли європей-
ських країн, представники Європарла-
менту, офіційні делегації з Польщі, Руму-
нії, Франції, Великобританії, які ділилися
своїм  досвідом з членами конференції.  

Міжнародний  досвід з питань само-
врядування також переймала делегація із
села  Петропавлівська Борщагівка  в
особі заступника сільського голови
В.І.Тітова та секретаря виконкому
Ю.Д.Родіної. 
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Продовження на 2 стор.

ДОСвіД євРОПИ – в
ПЕТРОПавЛівСЬКу БОРщагівКу  

зі СвяТОм ПЕТРа і ПавЛа,
ШаНОвНі ОДНОСЕЛЬці!

БЛагОуСТРіЙ НаБув
звИчНОгО ПОРяДКу

ОЛЕКСіЙ КОДЕБСЬКИЙ: “НаШа СИЛа –
в згуРТОваНОСТі гРОмаДИ”

Продовження на 2 стор.

Нині ми відзначаємо День святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла. У назві нашого
села – імена саме цих святих апостолів, яких ми  з гордістю вшановуємо щороку. І в цьому є
велика духовна сила.

У час відзначення свята Петра і Павла у багатьох районах України розпочинаються жнива.
Звідси і походить народне вірування про те, що справа святого Петра – «жито зажинати».

В одній з народних пісень святі Петро і Павло виступають плугатарями, вони орють поле під
осінній засів: «Святий Петро за плугом ходить, святий Павло волоньки водить, а сам Господь-
Бог пшеничку сіє, а святий Ілля заволочує».

В старі часи в Україні до свята Петра і Павла готувались як до великого свята.
Воно прекрасне, чудові звичаї. Наші предки білили хату, оздоблювали стіни оселі рушниками,

прибирали на подвір'ї. А вранці святково одягнені вирушали в церкву.
Але найважливішим за все є прекрасний заповіт цього дня – полюбити ближнього. Так будемо

любити один одного, і цього дня, і щоденно.
Напевне, сам Бог послав нас на територію, яку обіймає Петропавлівська Борщагівка. Бо люди

у нас добрі, гостинні і щедрі.
Вітаю Вас, шановні земляки, зі святом! Зичу Вам міцного здоров'я, добробуту й удачі.

Олексій КОДЕБСЬКИЙ, 
Петропавлівсько-Борщагівський 

сільський голова
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Напевне більшість з читачів знає відому сентенцію: якщо хочеш перевірити
ділові якості керівника того чи іншого підрозділу, відправ його у відпустку. Тоді
ж і стане відомо, наскільки посадова особа вміє організувати колектив на вико-
нання того чи іншого завдання за його відсутності. Тобто якщо люди працюють
чітко, відлагоджено і без проблем, то оцінка керівникові визнається найвищою. 

Забігаючи трохи наперед відзначимо: саме ці думки виринули з пам’яті після прове-
дення чергової 17 сесії Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради, яка відбулась
наприкінці червня. Враховуючи те, що сільський голова Олексій Кодебський перебуває
у відпустці, а його заступник Володимир Тітов – у відрядженні, сесію вела секретар
сільради Любов Коваленко, а секретарем пленарного засідання депутати обрали
депутата Любов Шведу. І цей суто жіночий тандем не тільки не знизив діловитості,
прин циповості і відповідальності у розгляді питань порядку денного чи прийнятті
рішень сесії, а цілковито підтримав той діловито-розмірений стиль і у веденні засідан-
ня, й у всесторонньому розгляді намічених питань. Тож підсумок моїх спостережень
таки підтвердив:  характер роботи сільради завжди є організованим, компетентним,
гласним. Продовження на 2  стор.

Любов Коваленко та Любов Шведа ведуть пленарне засідання

Секретар виконкому Юлія Родіна (в центрі) 
на міжнародній конференції в м.Познань
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ОЛЕКСіЙ КОДЕБСЬКИЙ: 
“НаШа СИЛа –

у згуРТОваНОСТі гРОмаДИ

міцна. Але не всі це розуміють. Чимало підпри-
ємств, які працюють на нашій території, але заре-
єстровані в Києві, нам не сплачують податків. Хоті-
лось би, щоб держава повернулася до сільрад у
цьому питанні.

Однак, хочу зауважити: чи буду працювати я в
сільській раді, чи мій наступник – наш орган місце-
вого самоврядування ніколи не буде без коштів.
Адже в нас все налагоджено: податки ми рахуємо
щомісяця і, найголовніше, розумно цими коштами
розпоряджаємося.

– утім, якщо говорити про згуртованість гро-
мади, про те, як десятиліттями складалися
взаємини в наших селах, напевне тут завжди
були високоорганізовані й мудрі люди, з якими
і тоді, і тепер ви здійснюєте задумане, реалі-
зуєте намічене? 

– Це й справді так.  Можу назвати багато людей, з
якими працював у напрямі соціально-економічного
розвитку – членами виконкому, працівниками апа-
рату сільської ради, особистостями депутатського
корпусу, а також депутатами районної та обласних
рад. 

Якщо згадую роботу активістів громади – двад-
цятип’ятирічну-тридцятирічну, то хочу відзначити:
це були люди, які  власним прикладом виконували
роботу, яка покладалася не тільки на сільраду, на
депутатів. На той період не було ні доріг, ні газу в
селі і потрібно було підключатись не тільки мені,
але й іншим депутатам. Перед сільрадою ставила-
ся задача заготівлі зеленої маси для тваринництва,
збирання урожаю. Це робили і мешканці села і зда-
вали один-пять мішків зеленої маси. 

Люди раніше були більш чутливими та людяни-
ми. Засукавши рукава, брались за будь-яку роботу.
Нині ж якщо щось потрібно робити для села, багато
хто чекає цього лише від влади, а самі в цьому
участь не беруть. 

Ми вже почали забувати ті народні толоки, коли
люди допомагали одне одному і були згуртовані-
шими. Тепер  чимало хто очікує на послуги, а якщо
спитати, що він зробив для громади? – відповідати
нічого. А якщо звернутися до людини і попрохати її
щось зробити, то ще й не кожен схоче. Бо якщо
прийти до розумної людини, вона все зробить, бо
розуміє, що це потрібно для громади, а прийди до
декого, то ще й облаяти можуть. 

Раніше, коли при не дуже сприятливих ситуаціях
потрібно було зібрати врожай, то виходили і депу-
тати, і педагоги та учні школи, і працівники сільра-
ди. На сьогоднішній день спробуй попроси когось
прибрати біля власної садиби, то іноді ще більше
нароблять шкоди. А над спільними справами не
тільки  депутати і сільський голова повинні працю-
вати, але й уся громада. 

Так само і в школі: учнів раніше привчали до
праці, а нині окремі батьки так захищають своїх
діточок від праці, що диву даєшся.  Раніше діти пра-
цювали в садах, вирощували кролів, збирали мета-
лолом, макулатуру.  І займалися спортом. Тому
були фізично здоровими, міцними. Тепер не кожна
дитина може пробігти 60 метрів, виконати норма-
тив. Тож і здоров’я підводить.

На той час депутати добре розуміли, що дітям
потрібно працювати. І ми, будучи дітлахами, пра-
цювали, і розуміли, що це робиться для нас. Хочу
назвати депутатів Надію Семенівну Довбаш, Петра
Демидовича Котенка, Любов Миколаївнк Ковален-
ко,  Василь Анатолійович Шевчук, котрі показували
приклад іншим, працювали, щоб у селі було чисті-
ше і красивіше. Все це йшло на благо нашої грома-
ди. 

– Проте нині ситуація змінилася докорінно.
адже іншими стали часи...

– З цим можу погодитися частково. Так нині
стара система відійшла. Зокрема, і депутатський
корпус конкретно займається законотворчою
роботою. Приклад беруть з Верховної Ради. На
сьогоднішній день іде самоорганізація населення.
Створюються кооперативи забудовників і самі зби-
рають кошти, щоб відремонтувати ту ж дорогу,
комунікаційні мережі. Таким чином в них вироб-
ляється ставлення до того, що вони зробили за
свої кошти. 

Я вважаю, що у сільській раді повинна така робо-
та проводитися депутатським корпусом. Ми
повинні створювати самостійно матеріальні блага.
Адже більшість населення працює у місті Києві і
податки сплачуються в столиці. Але кожен керівник
повинен думати про своє село і про людей. І ті
задачі, які ми ставимо перед собою, насамперед,
повинні вирішуватися спільно. Бо на папері ми
можемо “малювати” все, що завгодно. Але чи буде
в реальності все зроблено? Тому ставимося до
всього відповідально. 

Над цим питанням ми працювали ще на початку
90 років і нині ставимо перед собою такі плани, як і
невеличкі міста. Зовсім недавно ми побудували
дитячий навчальний заклад для дітей, а нині зводи-
мо ще один, бо маємо приріст населення. Тобто
село стабільно розвивається і  ми поставили перед
собою задачу побудувати в два рази більший дитя-
чий заклад. І все здійснюється за графіком. Тож
маємо надію, що в наступному році в нас буде ще
один дитсадок на 150  місць. 

Крім того в найближчі два місяці буде здано в
експлуатацію Дім творчості. І не потрібно буде вже
нашим діткам в негоду разом з батьками їздити до
Києва.  Тому будемо намагатися задовольнити
потреби наших дітей і в духовному плані, і у фізич-
ному. Додам, що скоро планується розпочатися
будівництво центру дозвілля для дорослих,  де
буде боулінг, кінотеатри і т.д. 

Але, на превеликий жаль, ми не завжди цінуємо
те, що вже маємо. Наприклад, були встановлені
дорожні знаки біля школи. Мабуть  і самі батьки
бачать, що діти йдуть до школи з балончиками з
фарбою. Це ж береться не для того, щоб малювати
на уроках, а для того, щоб написати усіляку нісеніт-
ницю на свіжопофарбованих стінах будівель. Тому
батькам потрібно розуміти і не перекладати голов-
ний процес виховання дітей на школу. Бо саме в
такий період потрібно слідкувати за своїми дітьми,
бо для них нині існує дуже багато спокус в житті, а
вони не розуміють повною мірою, що творять.
Результат ми бачимо: збільшується кількість нар-
команів, розширються пияцтво. А от якщо дитина
залюбки навчається в школі, ходить на різноманітні
гуртки, то це вже показує, що з цієї дитини виросте
людина.

Хочу сказати й про родини. З кожним роком
збільшується число неблагополучних сімей. Є діти,
які при живих батьках – сироти. Дитина не відпові-
дає за те, що батьки такі, вона повинна нормально
жити та навчатися. Ми намагаємося облагорозу-
мити горе-батьків, котрі займаються пияцтвом та
наркоманією.

Тому велике навантаження лягає на працівників
апарату сільської ради. Вони працюють наполегли-
во, відлповідально. Тут немає плинності кадрів,
навіть з’являються нові вакансії. Тож  це також при-
носить результат, єднає громаду й утверджує ста-
більність у діяльності на перспективу.

михайло гРИщЕНКО 

Початок на 1 стор.
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Утім, порядок денний сесії аніт-
рохи не був звичайним: про вико-
нання заходів по проведенню дво-
місячника санітарної очистки, бла-
гоустрою та озеленення території
населених пунктів Петропавлів-
сько-Борщагівської сільської ради,
про внесення змін до бюджету
сільради, про затвердження дого-
ворів про пайову участь забудов-
ників у розвитку інфраструктури
наших сіл, земельні питання, про

затвердження опосередкованої
вартості зведення об’єктів житло-
вого та нежитлового призначення
тощо. Тому при обговоренні
зазначених питань депутатам
довелось добряче напружитися,
щоб рішення відповідали інтер-
есам громади повною мірою.

Зокрема, обговорюючи підсум-
ки виконання розроблених сіль-
ською радою заходів  двомісячни-
ка санітарної очистки, благоус-
трою і озеленення наших населе-
них пунктів виконуючий обов’язки
директора КП “Благоустрій” Олена
Зелена зазначила, що колектив
підприємства добре потрудився
під час проведення двомісячника.

Ліквідовано стихійні сміттєзвали-
ща, вивезено сміття, здійненно
насадження дерев і кущів тощо.
Тому Петропавлівська Борщагівка
набула свого звичного, ошатного
вигляду. 

З усіх питань порядку денного,
після їх детального обговорення
прийнято відповідні рішення. При-
чому, як і завжди всі інтереси гро-
мади були враховані повною
мірою.

інф. “Трибуни”. 

БЛагОуСТРіЙ НаБув
звИчНОгО хаРаКТЕРу

Початок на 1 стор.

Слово має депутат 
анатолій Костенко

Пропозиції вносить
Олександр  гризозуб 

Благоустрій в центрі села – на висоті

земельні питання вела 
депутат Олена Савченко

ДОСвіД євРОПИ – в
ПЕТРОПавЛівСЬКу БОРщагівКу  

– Поїздка в дружню країну Поль-
щу стала для нас дуже продуктив-
ною, – говорить  В.І. Тітов, – як в
плані особистого розвитку, так і в
професійних питаннях. Ми привез-
ли звідти великий досвід з питань
самоврядування, яким поділилися
з нами  члени конференції. Тут
були розкриті питання по самовря-
дуванню,  розроблені та втілені в
життя особисто високопосадовця-
ми високого рівня  та підбито під-

сумки нововведень. На конферен-
ції були також  представлені
декілька проектів  допомоги  краї-
нам Східної Європи в реорганізації
самоврядування, якими маємо
надію скористатися для блага
нашого села.

Відвідування конференцій тако-
го рівня стали вже регулярними
для керівництва нашого самовря-
дування, яке не упускає можливо-
стей, щоб підвищити рівень своїх
знань. 

інф. “Трибуни”.

Познанська ратуша 

Слово має єжі Пом’яновскі –
заступник міністра закордонних

справ Польщі

Початок на 1 стор.
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На початку місяця відбулося чергове засідання
виконавчого комітету Петропавлівсько-Борща-
гівської сільської ради. Серед питань, які розгляда-
лися, особлива увага була націлена на розгляд
питань щодо підготовки об’єктів житлово-кому-
нального господарства до роботи в осінньо-зимо-
вий період 2013-2014 років на території населених
пунктів Петропавлівсько-Борщагівської сільської
ради.

З інформаціями з зазначених питань виступили
директор КП »Борщагівка» І.Ф. Орлов, заступник
директора КП «Благоустрій» О.С.Зелена та дирек-
тор Петропавлівсько-Борщагівської школи
М.О.Татуревич. Членами виконкому були заслухані
інформації виступаючих та внесені деякі рекомен-
дації щодо ремонту. Зокрема, рекомендовано КП
«Благоустрій» розробити графік очистки вулиць від
опадів в зимовий період та укладання договорів з
іншими підприємствами, що також можуть здій-
снювати очисні роботи, для допомоги в очистці

вулиць в екстрених ситуаціях.
Також були підбиті підсумки  зі звернень грома-

дян у виконком за І півріччя 2013року. Це питання
розкрила секретар виконкому Ю.Д.Родіна. У
виконкомі звернення громадян реєструються  у
журналі пропозицій, заяв та скарг. Звернення
подані на особистому прийомі голови О.І.Кодебсь-
кого реєструються в журналі обліку особистого
прийому громадян, що здійснюється кожної  сере-
ди з 9.00-13.00.  За минуле півріччя 2013 року з
заявами до сільради звернулося 342 громадянина
пільгових категорій: інваліди, учасники Великої Віт-
чизняної війни, ветерани праці та пенсіонери, ева-
куйовані із зони ЧАЕС. За цей період виконавчим
комітетом проводилася неабияка робота по надан-
ню матеріальної допомоги соціально незахищеним
категоріям населення: за І півріччя 2013 року було
надано допомоги в сумі 137100 грн.

Загальна сума звернень за І півріччя 2013 року на
адресу виконкому надійшло 812 заяв та скарг гро-
мадян (на особистому прийомі -182, поштою –
630), що на 10,3% менше, ніж у минулому році.За
характером питань, порушених громадянами  у
своїх зверненнях, чільне місце займають земельні
питання (надання земельних ділянок для будів-
ництва індивідуальної житлової забудови та веден-
ня особистого селянського господарства, спірні
питання по межі, затвердження проектів благо-

устрою)-205 звернень, будівництво - 285 звернень,
також питання погодження режиму роботи об’єктів
підприємницької діяльності на території села -13,
питання ради опіки і піклування-16, питання житло-
во-комунального комплексу -57 тощо.

Пропозиції, заяви та скарги розглядалися відді-
лами виконкому сільської ради: на сесіях сільської
ради, засіданнях виконкому, постійних комісіях,
громадських  комісіях. Звернення громадян роз-
глядалися об’єктивно та вчасно, у встановлені
законом терміни.

Ще одним важливим питанням, розглянутим на
засіданні виконкому спеціалістом з бухгалтерсько-
го обліку   О.В.Невідомською, стало питання про
стан збору земельного податку та орендної плати
за землю на території сільської ради. Інформацію
було прослухано та внесено ряд пропозицій для
вжиття заходів до злісних неплатників податку.

Тетяна Іванівна Резванюк, головний архітектор

Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради,
висвітлила блок питань відділу архітектури та пла-
нування будівництва. 

Також членами виконкому були затвержені кому-
нальні тарифи комунального підприємства “Управ-
дом Петропавлівський”.  

інф. “Трибуни”.

говорить директор 
КП “Борщагівка” іван Орлов

Доповідає директор школи м.О.Татуревич

З засідання виконкомуЗ засідання виконкому

АктуальноАктуально

Надзвичайна ситуаціяНадзвичайна ситуація

17 липня 2013 року

На жаль, щороку на території нашого району під час відпочинку на
воді гинуть люди. Та найстрашніше, коли в цю сумну статистику
потрапляють діти. 

За останні 5 років кількість загиблих на воді склала більше 50 осіб. І
вже цього року протягом червня – 2 особи. 

Так, 10 червня з дна ставка у Крюківщині за допомогою водолазів
було піднято тіло чоловіка 1990 р. н., жителя Львівської області, який
поліз у воду… не вміючи плавати. А вже за 6 днів трагічний випадок
стався на ставку в Горенці, де потонув киянин 1959 р. н., який порушив
правила поведінки на воді. 

Щоб біди не повторилося, працівники Києво-Святошинського РВ ГУ
ДСНС України у Київській області звертаються до всіх жителів і
відпочиваючих нашого району: дотримуйтесь елементарних правил
поведінки на воді! Пам’ятайте: 

- ніколи не пірнайте в незнайомому місці, спочатку обстежте водойму
та переконайтесь, що під водою немає ніяких небезпечних предметів;

- місце для купання повинно бути віддаленим від маршрутів руху
плавзасобів, холодних джерел підземних вод;

- зайшовши у воду, постійте, поки тіло адаптується до температури
води;

- не запливайте за попереджувальні буї, не підпливайте до будь-яких
плавзасобів;

- не запливайте далеко від берега;
- не стрибайте у воду з непризначених для цього споруд та об’єктів,

особливо у місцях з недослідженим дном;
- уникайте води зі швидкою течією;
- ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх

силах;
- не заходьте у воду в нетверезому стані;
- не купайтеся в необладнаних, неперевірених для цього місцях;
- постійно стежте за поведінкою дітей біля води;
- дозволяйте плавати дітям лише під контролем дорослих;
- при подоланні водойм на човнах одягніть на неповнолітніх рятівні

засоби;
- стежте за іграми дітей навіть на мілководді, де ті також можуть під

час веселощів упасти й захлинутися.

Києво-Святошинський Рв гу ДСНС україни у Київській області

ОБЕРЕЖНО На вОДОЙмах!

вів  засідання Олександр Оболонський

хОч у СПЕКу ПРО зИму 
ДумаТИ НЕ хОчЕТЬСя...

З метою попередження аварійних ситуацій та нещасних випадків
внаслідок високої температури навколишнього середовища, що нега-
тивно впливає на стан здоров'я працівників та роботу обладнання, тери-
торіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та м.
Києві рекомендує керівникам підприємств та організацій розробити
відповідні організаційно-технічні заходи з недопущення надзвичайних
ситуацій під час ведення робіт на відкритому просторі.

Зокрема, роботодавці зобов'язані забезпечити належні умови праці
працівникам на виробничих об'єктах в умовах дії високих температур:

– обмежити виконання робіт підвищеної небезпеки, в тому числі робіт
на висоті, експлуатацію баштових кранів та інших будівельних машин,
механізмів;

– відкоригувати розпорядок робочого дня, тривалості робочої зміни
та обідньої перерви, збільшити кількість технологічних перерв;

– забезпечити працівників питною водою, не допускати їх перегріву;
– провести позапланові інструктажі з працівниками щодо дотримання

вимог безпечного ведення робіт та надання долікарської допомоги у
разі сонячного та теплового удару, запаморочення;

– доукомплектувати медичні аптечки на робочих місцях;
– організувати проходження щоденних медичних оглядів працівників ,

зайнятих на роботах із підвищеною небезпекою.
Територіальне управління Держгірпромнагляду у Київській області та

м. Києві звертається до голів районних державних адміністрацій Київ-
щини довести дане звернення до відома керівників підприємств рай-
онів.

у СПЕКОТНі ДНі – ОБОв’язОК
КОЖНОгО РОБОТОДавця СТвОРИТИ

СПРИяТЛИві умОвИ ПРаці

виступає Олена зелена,
заступник директора КП”Благоустрій”

ОфіційноОфіційно

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

Що таке 90 років для всесвіту – це  часова пилинка кос-
мосу. Що таке 90 років для світової  історії - це майже сто-
ліття, вік, що характеризує певну  історичну епоху. Що таке
90 років для Івана Капітоновича Петришина – це кожен
день, наповнений  мужністю,  невтомною працею та
подвигом.

Саме 90-річний ювілей несподівано та неочікувано
постукав липневого ранку до оселі Івана Капітоновича. Де
взялися ці роки, коли встигли промайнути?   Наче вчора
було босоноге дитинство, наче минулого дня гуркотіла
війна, молодість , праця…. Лиш пережиті тривоги на скро-
нях видає сивина. А  тривожних миттєвостей в житті цієї
чудової людини не перелічити, бо з’явився він на світ в
далекому 1923 році, в період  перелому епох. Післярево-

люційний період, встановлення нової влади, колективіза-
ція, розкуркулення, голод – він вивчав це не із ілюстрова-
ного підручника історії – це сторінки його власного життя.
Найстрашнішою  з  цих сторінок, безперечно,  стала Вели-
ка Вітчизняна війна. Він зустрів її у 18 років.  Кожен день,
прожитий в окупації, наповнював його душу бажанням
помсти загарбникам за мамині сльози, за забрану остан-
ній окраєць хліба, за зухвальство та нахабство, з якими
ходили загарбники по українській землі.  І така можливість
появилася в його житті в 1943 році. Після звільнення Украї-
ни Іван пішов на фронт.  Тисячі кілометрів  пройшов піхоти-
нець військовими дорогами. 

Події того часу часто приходять йому у сні, як і друзі, з
якими зустрів велику перемогу, а також ті,  яких залишив
на полі бою.  У 1945 році війна не закінчилася для Івана
Капітоновича, він був відправлений на схід , де розпочався
конфлікт з Японією.  В заповнених вщент  військових еше-
лонах, що мчали з воїнами на Далекий Схід, звучала ніжна
українська пісня, яку заводив Іван Капітонович. А коли
замовкала,  то з усіх кінців вагона гукали солдати: «Где
украинці, почему не поют».

Звучала  українська пісня і нині за святковим ювілейним
столом в будинку, біля лісу, на окраїні села, де проживає
Іван Капітонович. Цей святковий день зібрав до гурту  всю
родину, друзів, близьких людей ювіляра. Завітали на свято
і представники Петропавлівсько–Борщагівської громади:
сільський голова О.І.Кодебський , секретар сільської ради
Л.М. Коваленко, член виконкому І.І.Болоніхін, кореспон-
дент газети «Трибуна» О.О.Заїка. 

У своєму вітанні Олексій Іванович Кодебський побажав
ювіляру ще довгих, довгих років життя. А також подякував
Івану Капітоновичу за кожну його прожиту днину, за наше
мирне небо над головою та за те, що в нашому селі  він є
прикладом,  на який потрібно рівнятися молоді.  

Завжди з посмішкою, завжди в русі, Іван Капітонович
постійно займається справами, як особистими, так і гро-
мадськими. Вже багато років поспіль він очолює раду
ветеранів  Великої Вітчизняної війни, допомагає та підтри-
мує громаду в різних справах. Звиклий до активної життє-
вої позиції  та до невтомної праці, Іван Капітонович, за
плечима котрого 60-річний трудовий стаж, й досі не може

просто сидіти, склавши руки. Прожиті роки ювіляра зали-
шили по собі визначний слід. Невтомно працюючи на
благо Батьківщини, Іван Капітонович створив родину, дав
життя двом синам. Цікаво, що за святковим  столом  цього
дня зібралося чотири покоління  родини Петришиних.
Найменший гість – Вадік, маленький  правнук Івана Капіто-
новича. І напевно в свої три роки він не повністю розуміє,
чому так багато сьогодні гостей, чому всі веселі, чому  гріє
душу за столом українська пісня і чому його сивоволосий
прадідусь такий щасливий.  Та пройде час і він також спов-
ниться гордістю, як нині сповнений гордістю його тато та
дідусь, за те, що в їх жилах тече кров цієї поважної людини,
яка є прикладом для майбутніх поколінь.   

Ольга заЇКа

Чи знаєте ви, що більшість бізнесменів, політиків,
вчених та інших успішних людей були або є заядлими
рибаками? Саме ловля риби, як вони кажуть, допомо-
гла стати на шлях грандіозних життєвих досягнень. І
це не дивно. Адже рибалка є одним із стародавніх та
неймовірно цікавих занять всього людства, основна
ціль якої сьогодні не здобування їжі, а сам філософ-
ський процес. Мільйони людей в Україні з дитинства
знають, як приємно провести вихідні  на водоймі з
вудкою в руках. Ця хвилююча мить очікування - скіль-
ки радощів та переживань, скільки
позитивної енергії вона дарує. Чи то
спокійна, чи емоційна, у всякому
разі ловля риби – це відпочинок.

І любителів такого виду відпочин-
ку в нашому селі дуже багато, цьому
сприяють ландшафтні умови нашої
місцини, а точніше наявність вели-
кого, рибного озера в центрі нашого
села, що мов магніт притягує
романтиків цього виду спорту.  

З води нашого озера, щасливому
рибалці може потрапити на крючок

карась, короп, щука та навіть сом. Карась – це
найбільш не примхлива риба, що мешкає в
нашому озері давно. А от щодо іншого асорти-
менту то про те , щоб можна було його упійма-
ти та засмажити, потурбувалися наші мешкан-
ці. Вже декілька років  підряд  активні рибалки
закуповують мальок коропа та запускають в
озеро, щоб потім можна було отримати задо-
волення від риболовлі. Хоч риболови і вкла-
дають свої кошти, інших рибалок не прога-

няють. Лише висловлюють
прохання: «Якщо упіймають
невеличкого коропа то від-
пустити назад до води.”

Багато рибалок вважають,
що в риболовлі головне про-
цес, а не результат. Але ми
вам бажаємо щоб ваш  улов
завжди вдавася на славу.

михайло
БаРаНОвСЬКИЙ

Рекордний улов петропавлівських рибалок

іван Капітонович з онуком та правнуком
Ювіляра привітали: іван Болоніхін, Олексій Кодебський, Любов Коваленко

(з ліва на право)

іван Капітонович в молоді роки

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Прийшли син із батьком на

риболовлю. Батько каже сину:
— Синку, дай мені хліба для

підкормки.
— А я його з’їв.
— Тоді дай мені каші.
— Я її також з’їв.
— Тоді доїдай хробачків, і

підемо додому. 

ЛОвИСЬ РИБа вЕЛИКа Та маЛЕНЬКа...
До Дня рибалкиДо Дня рибалки

17 липня 2013 року

СЕКРЕТИ ДОвгОЛіТТя іваНа ПЕТРИШИНа

завжди бадьорий та життєрадісний
ювіляр зустрічає гостей
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за СувОРОЮ чіТКіСТЮ цИфР – вЕЛИКа ДуШЕвНа щЕДРіСТЬ

Люди селаЛюди села

Людська краса – категорія творча і вічна

Першого липня в Україні відзначали професійне свято
українських архітекторів. Характерною професійною
рисою кожного архітектора є прагнення поліпшити
середовище, в якому ми живемо, максимально його
ідеалізувати і тим самим створити новочасний стиль.
Основне ж  завдання архітектора — створити макси-
мально зручне середовище для життєдіяльності люди-
ни.

Саме таким працівником, що дбає про комфорт і зручність
кожного мешканця нашого села, є  головний архітектор Пет-
ропавлівської Борщагівки – Тетяна Іванівна Резванюк.

Трудова діяльність Тетяни Іванівни  розпочалась ще у
1980 році, коли вона почала працювати у відділі архітекту-
ри Києво-Святошинської районної адміністрації. Та вже
зовсім скоро у 1982 - перейшла на роботу до Київської
обласної адміністрації, де пропрацювала довгих 12 років.
А в 1994 році влаштувалась на роботу у Петропавлівській
Борщагівці, де працює і по сьогоднішній день. 

Тетяна Іванівна – людина, яка дійсно любить наше село.
Їй по-справжньому подобається тут жити та бачити як
воно розбудовується. Пригадуючи його ще зовсім
«пустим», вона з гордістю говорить про те, що за розвит-
ком наше село рухається у правильному напрямку. Адже
лише за останні роки на території Петропавлівської Бор-
щагівки було збудовано та запущено в експлуатацію без-
ліч нових об’єктів. 

– Зокрема, майже повністю завершилася забудова тери-
торії, що примикає до Великої Кільцевої дороги об’єктами
торгівлі, офісними та складськими комплексами, що на
фоні прилеглої території міста Києва виглядає більш сучас-
ним з архітектурно-стилістичної точки зору, – розповідає
Тетяна Іванівна. – Крім того, в районі села Чайки сформу-
вався комплекс відомих європейських брендів виробничих
та складських підприємств, а також найбільших в Україні та
одним з найбільших в Європі логістичних комплексів. 

Слід також відзначити роботу, що була виконана у цент-
ральній частині села. Адже лише за останні роки тут відбу-
лось чимало змін. Була вимощена тротуарна плитка,
висаджені нові, зелені насадження, встановлені лавочки
для відпочинку з освітленням в нічний час. 

На запитання стосовно проектів, що плануються – Тетя-
на Іванівна розповіла нам, що найближчим часом на тери-
торії села запроектовано чимало нових об’єктів. Адже
окрім індивідуальних житлових забудов, запроектовано
також масиви з багатоповерховими житловими будинка-
ми. 

У даний час розбудовуються житлові комплекси:
«Пражський», «Львівський». Біля сільської ради окрім жит-
лового комплексу «Аметист» буде збудована також поліклі-
ніка.  

Крім того наразі завершується будівництво нового
дитячого садочка на 150 місць, що буде розташований за
адресою: вулиця Паркова 34-А. А у центрі села зовсім
скоро добудується Будинок дитячої творчості, що розта-
шований по вулиці Кооперативній, 1. 

Також, розроблена проектна документація на рекон-
струкцію з добудовою приміщення медамбулаторії по
вулиці Шкільній. 

Слід також виділити такий приємний фактор, що у
минулому році була побудована та здана в експлуатацію
дорога по вулиці Валентини Чайки, яка з’єднала 2 насе-
лені пункти – Петропавлівську Борщагівку та Чайки. 

А ще, з міста Києва було проведено централізоване
каналізування, що також дуже добре. А наразі перед
сільською радою стоїть програма підведення інженерних
мереж по всіх вулицях села та підключення усіх житлових
будинків, як приватного сектору, так і багатоповерхових
житлових масивів. 

У майбутньому, окрім всього вищесказаного, буде збу-
довано також багато об’єктів промислового призначен-
ня, будуватимуться нові дороги, що з’єднають новозбу-
довані житлові масиви. Тож, як бачите, розвиток нашого
села не стоїть на місці, а навпаки, відбувається надзви-
чайно швидко, про що свідчить і чимала кількість великих
закладів торгівлі («Ашан», «Форум», «Білла», «Епіцентр»,
«Меблеве містечко», «БудМайдан» та ін.), що розташова-
ні на території Петропавлівської Борщагівки. 

Тож трішки ознайомившись із планами та проектами
на майбутнє, ми дякуємо Тетяні Іванівній Резванюк та
бажаємо їй ще довгих років роботи. Зичимо й надалі
забезпечувати будівну діяльність на високому рівні,
пишатися своїми досягненнями, прикрашати село спра-
вами своїх рук.

Здоров'я вам, наснаги, добробуту, упевненості у май-
бутньому, активної та плідної творчості, довголіття. Адже
такі люди як вона, просто незамінні у місці, де має пану-
вати злагода, а розвиток має постійно рухатись вгору. 

ігорь чЕРНИШ

Професія бухгалтера була затребуваною в усі часи і
у всіх народів. Без фахівця цифр і звітів навіть на самій
маленькій фірмі чи підприємстві, як співається в одній
пісні, «і ні туди, і не сюди». Бухгалтер веде облік дохо-
дів і витрат, регулює проходження фінансових потоків
і робить масу іншої, не менш потрібної і важливої  для
фірми роботи, яка зовсім не помітна. Тай сам бухгал-
тер часто залишається в тіні серед звітів, балансів,
нарахувань та квитанцій – в повному царстві цифр.

«Якщо в компанії працюють хороші бухгалтери, це
означає, що і керівництво, і рядові співробітники можуть
спати, жити і трудитися спокійно, – впевнена Галина
Сидорівна Кравчук,головний бухгалтер комунального під-
приємства «Борщагівка»,– від роботи  бухгалтера, від його
відповідальності та серйозного ставлення до обов’язків
повною мірою  залежить  добробут людей, які працюють
на підприємстві» 

Галина Сидорівна віддала професії бухгалтера  сорок
років  роботи, з яких 25 вона обіймає  посаду головного
бухгалтера. Вона розпочала свою трудову діяльність в
невеличкому містечку Новоград-Волинський. Саме там
вона народилася, саме там від звичайного бухгалтера
великого комбікормового заводу виросла до головного.
Цікавим є те, що саме на роботі зустріла свого обранця
Василя Петровича, з яким прожила в злагоді більше трид-
цяти років спільного життя.    Життя зіткане із різних ниток.
Є в ньому нитки радості, є нитки журби. В  важкий період
життя, коли захворів батько Галини Сидорівни, вона зму-
шена була залишити роботу, щоб самій доглянути рідну
людину, відплативши увагою та турботою за ту
батьківську любов, що мов крила  їй в
дитинстві дали батьки. На той
час вже виросли діти та
влаштовували свої долі саме
на петропавлівській землі.
Сюди, до дітей згодом і пере-
їхали Галина Сидорівна  з чоло-
віком Василем Петровичем.
Саме тут знайшли відчуття дому
та сімейного затишку. А зовсім
скоро влаштувалася й на роботу
таку їй знайому та рідну.   

Професію бухгалтера вона обрала випадково, з ди -
тинства мріючи бути лікарем чи педагогом, маючи  на меті
допомагати людям. Певною мірою її мрія здійснилася.
Тому що в будь-якій професії можна допомагати, якщо
добром наповнене серце, і навчати, якщо є життєва муд-

рість та професіоналізм. Саме тому за 40 років роботи
бухгалтером, біля неї виросло декілька десятків спеціалі-
стів, які прийшовши  з шкільної  парти,  стали фінансовими
спеціалістами.  

Пройшовши довгий бухгалтерський шлях, змінивши
дерев’яні рахівниці на комп’ютер, Галина Сидорівна знає
всі підводні камені цієї професії. Сім разів відміряй, один
відріж – це про бухгалтера. Найменша помилка може при-
звести до «збою» всієї звітності і тоді велетенську роботу
потрібно буде переробляти ще раз. Але навіть не це най-
страшніше: будь-яка помилка бухгалтера влітає в копієчку:
щоб втратити невідомо на яких рахунках гроші, достатньо
помилитися в одній єдиній цифрі, букві або комою. І тоді
штрафні санкції з боку податківців та інших контролюючих
органів забезпечені. Тобто через помилку однієї людини
може постраждати підприємство в цілому. Таку відпові-
дальність потрібно вміти приймати на себе . Хороший бух-
галтер мусить постійно навчатися, встигаючи за всіма змі-
нами в законодавстві та працювати практично без відпо-
чинку, влаштовуючи короткі відпустки між  річними та
квартальними звітами.  

Та, незважаючи на всі труднощі, Галина Сидорівна
знову обрала б цю професію, якщо  її поставили б перед
вибором. Тому що не вважає її сухою та статистичною, а
бачить за кожною цифрою добробут людей, а за збільшен-
ням  прибуткових цифр – збільшення статків своїх праців-
ників та свого підприємства.  Тому щиро переймається за

кожну цифру в своєму звіті і щиро радіє коли є
результат.  А коли віддаєшся роботі, то й
результат не забариться. Вже три роки
поспіль комунальне підприємство « Борща-
гівка»  займає високі рейтингові місця серед
реального сектору економіки, за актуаль-
ними даними статистики України, завойо-
вуючи то “золото”, то “срібло” рейтингу. 

– Це завдяки плідній та злагодженій
командній роботі колективу  КП «Бор-
щагівка», а також завдяки фінансовій

підтримці голови сільської ради Олексія Івано-
вича Кодебського та своєчасній оплаті мешканцями за

комунальні послуги, – говорить головний бухгалтер, –
дружній колектив та спільна праця на один результат при-
носить успіхи. 

«Жити з добром в серці»  – таке життєве кредо Галини
Сидорівни Кравчук. На її думку створене добро дає сили
та наснагу для подальшого життя. З цим кредом прожитий
кожен день її життя. В такій філософії та великій любові

виховані її троє дітей, які є її гордістю, надією та її продов-
женням. Старша дочка Тетяна обрала професію педагога,
про яку колись мріяла її мама. Нині вона працює вчителем
у Петропавлівській школі. Її люблять учні та поважають
колеги. Двоє менших дітей, син та дочка, пішли по мами-
ній стежині, обравши професію фінансистів. Сергій пра-
цює в НДІ України науковим співробітником, а дочка Олена
навчається в аспірантурі Інституту економіки і прогнозу-
вання та обіймає посаду радника голови Аграрного союзу
України з фінансово–економічних питань.

Тож, вітаємо Галину Сидорівну з професійним святом та
бажаємо професійних успіхів та щастя в особистому житті.

Ольга заЇКа
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Літо – це маленьке життя, наповнене цікавими подіями та яскравими моментами. В ньому смак
черешні, аромат полуниці, бризки моря та безмежна кількість сонця. Літом життя кипить на повну.  І
певно єдине місце в цей час , де панує спокій тиша та  прохолода, – це школа. Пролунав останній
дзвоник і школярі насолоджуються канікулами, а шкільні коридори застили в літньому очікувані. Та
саме в цю пору тут оживають спогади. Спогади, що мов магнітом притягують колишніх школярів у
рідні  шкільні стіни, де росли і зростали, де дружили і сварились, де слухалися  та  бешкетували.

Нещодавно шкільні спогади зібрали біля шкільного порогу колишніх школярів, які в 1993 році
зустріли свій перший світанок дорослого життя. В дев’яностих  роках традиції святкування випускно-
го  балу дещо відрізнялися від  нинішніх.  Тоді не було ресторанів, феєрверків, гламурного одягу та
пам’ять про той вечір зберіг кожен присутній, як щось світле та незабутнє. Роки що відділяють їх від
тієї значущої події зробили їх мужніми, успішними, трошки поважнішими та не стерли, не загубили
того відчуття спокою та гармонії, тепла,  які відчув кожен  від зустрічі.  Година часу, які провели ці
дорослі люди за  шкільними партами, повернула їх у дитинство.  Багато цікавих моментів пригадали і
вчителі Ганна Василівна Скрипка та Валентина Миколаївна Костенко про своїх колишніх учнів. І як
записки вчительці писали, і як уроки пересежували на сільському кладовищі, і як шибки били картоп-
лею мешканцям вулиці Шкільної і ще багато кумедних ситуацій із незабутнього розділу життя, що
носить назву - “Шкільна пора”...

Ольга заЇКа
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Народне святоНародне свято

валентина миколаївна Костенко –
класний керівник “Б” класу

ганна василівна Скрипка –
класний керівник “11-а” 

випусники 1993 року

В с.Чабани, біля озера, 6 липня жителі
Києво-Святошинського району віншували
найчарівніше свято літнього циклу – Івана
Купала, що проходило під патронатом
голови РДА Володимира Пака.  

Здавна Купайло було загальнонарод-
ним святом, де кожен – від малого до ста-
рого, від багатого до бідного – веселився
від душі. Цю традицію в Чабанах зберегли і
донині. Майже все селище цього дня зіб-
ралося, щоб поспілкуватися, разом пора-
діти, відпочити і гуртом заспівати, потан-
цювати й повеселитися.  Долучилися до

народних гулянь і жителі с. Петропавлів-
ська Борщагівка.

Кожного, хто завітав на свято того вечо-
ра, першою зустрічала обрядова лялька-
Купайло: в традиційних шароварах, виши-
тій сорочці та солом’яному брилі, ніби
зазиваючи всіх поспівати, розважитися та
відпочити душею. 

Непомітно берег ставу перетворився на
імпровізовану сцену, на якій протягом
декількох годин відбувалося справжнє
дійство. Допоки дорослі насолоджувалися
співом ансамблю «Барви» (Петропавлів-

ська Борщагівка), народного ансамблю
«Дивоцвіт» (Новосілки), дуету Наталі
Татарчук та Ірини Калинчук із Мощуна,
солісток районного будинку культури Надії
Гопчак і Наталі Дячок, солісток клубу с. Ліс-
ники Катерини Мандзюк, Юлії Карнаух,
Ольги Білашевич, а також співачок Аліни
Левківської та Алли Байрамової з Дмитрів-
ки, поруч бавилися діти. І душа сама про-
силася співати – недаремно ж кажуть, що
без пісні нічого не освятиться. Вона об’єд-
нує, робить душі чистішими, добрішими,
світлішими. І на серці відразу теплішає, а
світ навколо преображається - здається,
що він стає особливим, зачарованим…
Мабуть, ще й цьому наші пращури вірили:
саме цього дня небеса розкриваються і
Божа благодать спускається на землю. 

Та й місце для святкування обрали
справді казкове – це починаєш розуміти,
коли сонце схиляється до заходу: все змі-
нюється навколо і здається, що в повітрі
витає дух неповторної чарівності та
несподіванки.  Завершилися стародавні
обрядодії очищенням вогнем: надвечір
запалало багаття, сипонувши в небо
мільйонами іскр, освітивши благодатним
вогнем присутніх, ніби очищаючи їхні душі
від повсякденних турбот…

іван ОЛЕКСаНДРОвСЬКИЙ 

ОЙ, На іваНа Та На КуПаЛа 

Зустріч випускниківЗустріч випускників

ДЕНЬ КуПаЛа

До схід сонця вранці встала,
Бо сьогодні: День Купала.
я святою росою вмилась;
щиро Богу помолилась.
із духмяних трав вінок оділа,–
знову я помолоділа!
Ой, іванко –Бог Купала,
цілий рік тебе чекала,
що в городі посадила–
Дякую, що все вродило...
у саду бринить малина,
вишня мамина поспіла,
червоніє горобина...
хоч горіх ще недоспів, –
він чекає своїх  днів.
Будем свято святкувати, 
Танцювати та співати,
через вогнище стрибати, 
Та Купала прославляти!

є.Тинякова,жителька 
с. Петропавлівська Борщагівка

У радості шкільної пори – спогади ясні

17 липня 2013 року

успішно виступив хор Петропавлівської Борщагівки “Барви”
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ФутболФутбол

фінішували п’ятими

Міжнародний фестиваль БМв на чайціМіжнародний фестиваль БМв на чайці
На аеродромі «Чайка» в суботу, 15 червня  від-

бувся 11 за рахунком Міжнародний фестиваль
БМВ - наймасштабніше автоклубне шоу в Цент-
ральні та Східній Європі. 

На фестивалі зібрались власники автомобілів
та мотоциклів відомої німецької марки як з
України, так і учасники автоклубів BMW зі Східної
Європи, Росії та Кавказу. 

АВТ «Баварія», спеціально на честь зльоту,
провели парад модельного ряду останніх нови-
нок BMW, а також і відкрили завісу над приго-
ломшливою моделлю улюбленої марки BMW -
3GT.

У фестивалі могли взяти участь усі бажаючі,
хто мав у своєму гаражі автомобіль саме цієї
марки. Загалом масштабність заходу просто
вражала. Адже хіба часто можна побачити кілька
тисяч автомобілів однієї марки, що зібрані на
одному "клаптику" землі?

Слід також відзначити радість та захоплення
на обличчях глядачів, що прийшли помилувати-

ся улюбленими авто. Більшість людей при-
йшли з фотоапаратами, тож все виглядало як
одна широкомасштабна фотосесія. Але
насправді – це перехопило б дух навіть у зов-
сім далекої від цієї справи людини, адже поди-
витись там дійсно було на що. 

Організаторами фестивалю було підготова-
но цікаві автошоу, конкурси, жива музика та
презентації новітніх авто від улюбленої марки.
Крім того були також показові виступи від про-
фесійних автогонщиків. 

Проводились змагання з швидкісного мане-
врування, у якому участь міг взяти будь-хто,
щоправда попередньо зареєструвавшись.
Крім того був також музичний супровід, жива
музика. Адже серед запрошених гостей був
гурт ТіК на чолі з фронтменом Віктором Бро-
нюком. 

Тож це був один із тих заходів, які не варто
пропускати. І всі, хто його не відвідав, мають
привід жалкувати. 

Ось і закінчила перше
коло у рамках другої ліги
чемпіонату Києво-Свято-
шинського району друга
петропавлівська команда
– «Чайка-2». 

Нажаль, за останні 2
матчі їм вдалося зароби-
ти лише 3 очки. Мабуть,
саме тому після першого
кола вони посідають
лише 5-ту сходинку у тур-
нірній таблиці. Хоча це
все ж таки набагато кра-
щий результат ніж той,
що вони здобули минуло-
го року, посівши в загаль-
ному результаті передо-
станнє місце.

У передостанньому матчі наша команда на виїзді грала проти аутсайдерів ліги –
команди «Нептун» Забір’я. Насправді чайківці їхали лише за перемогою, адже суперник
був не найсильніший і посідав останню сходинку турнірної таблиці. Та все ж таки обидва
колективи настроєні серйозно, адже ці очки були вкрай потрібні кожній з команд, тож
було ясно, що за них буде йти справжня боротьба. 

Матч розпочався досить жваво. Петропавлівці володіли м’ячем та постійно атакували.
Атаки зовсім скоро привели до логічного завершення і рахунок було відкрито. Забитим
м’ячем відзначився Андрій Лашков, що замкнув передачу з флангу – 0:1. 

Після забитого голу чайківці традиційно віддали ініціативу та трохи «збавили оберти».
Господарі навіть мали кілька небезпечних моментів аби зрівняти рахунок та гостей ряту-
вала стійка. І загалом у цьому матчі стійка неодноразово приходила на допомогу петро-
павлівцям. 

Другий тайм розпочався не так жваво як перший, адже команди вже трохи стомились.
Особливо гості, що традиційно грали майже без замін. Хоча цього матчу заміни таки
були. Замість Олександра Ситника вийшов його брат Роман Ситник. Саме він, встигнув-
ши на добивання, подвоїв перевагу петропавлівців у цьому матчі – 0:2.

А зовсім скоро «Чайка-2» забила втретє. Цього разу відзначився Сергій Отрошко –
0:3. Тож з Забір’я наші хлопці привезли 3 очки. 

Останній же матч пер-
шого кола вони провели
на місцевій «Козак
Арені» проти одного з
лідерів – команди
«Міраж» з Гостомеля.
Нажаль, тут петропавлів-
ці поступились з рахун-
ком (0:3). Тож після
закінчення першого кола
вони посідають 5 схо-
динку у турнірній табли-
ці. Та після перерви у них
будуть всі шанси аби
показати, що нездій-
сненних бажань не існує. 

ігор чЕРНИШ

Нещодавно "Чайка" провела
свій останній матч у рамках пер-
шого кола чемпіонату Київської
області. На своєму полі вона при-
ймала команду з Володарки, під
назвою "ФК Володарка", що закрі-
пилася у середині турнірної табли-
ці. Нагадаємо, що "Чайка" тради-
ційно веде боротьбу за верхні схо-
динки і наразі посідає третє місце,
поступаючись лише Бучі та Кова-
лівці. 

Початок матчу дещо здивував,
адже молоді хлопці з Володарки
таки створили кілька небезпечних
моментів біля воріт досвідченого
гокліпера петропавлівців – Юрія

Клименка. І хоча останній грав як завжди надійно – заби-
ти гостям таки вдалося. Після рикошету м'яч таки потра-
пив у ворота чайківців і рахунок було відкрито (0:1). 

Та господарі поля не дозволили їм довго радіти і вже
зовсім скоро рахунок було зрівняно. Загалом, незважаю-
чи на досить непогану гру хлопців з ФК Володарки, чай-
ківці все ж таки здобули впевнену перемогу з рахунком
(3:1). Загалом голи у матчі забивали (Гавриленко, 44,
Станенко, 45, автогол, Будзько, 53 — Свинобой, 30). До
того ж у матчі не обійшлося без вилучень. Щоправда ста-
лося це лише під завісу матчу. 

Тож після впевненої перемоги чайківці посідають 3 схо-
динку у турнірній таблиці, поступаючись при цьому ФК
Бучі лише одним очком. А от від першого місця їх відділяє
цілих 5 очок. Але, зрештою, "Чайка" має усі шанси у
боротьбі за чемпіонство. Тож бажаємо їм удачі та нових
перемог після перерви. 

ПіСЛя ПЕРШОгО КОЛа – ТРЕТі



ВітанняВітання

ВітанняВітання

гОЛОву ПЕТРОПавЛівСЬКО-БОРщагівСЬКОЇ РаДИ вЕТЕРаНівгОЛОву ПЕТРОПавЛівСЬКО-БОРщагівСЬКОЇ РаДИ вЕТЕРаНів
вЕЛИКОЇ віТчИзНяНОЇ віЙНИ, ШаНОвНОгО іваНа КаПіТОНОвИвЕЛИКОЇ віТчИзНяНОЇ віЙНИ, ШаНОвНОгО іваНа КаПіТОНОвИ--

ча ПЕТРИШИНа віТаємО з 90-РічНИм ЮвіЛЕєм!ча ПЕТРИШИНа віТаємО з 90-РічНИм ЮвіЛЕєм!
ННагороди і відзнаки не минули Вас в житті,агороди і відзнаки не минули Вас в житті,

З ювілеєм привітати хочемо нині  вас ми всі!З ювілеєм привітати хочемо нині  вас ми всі!
Шану скласти Вам уклінно за Ваш труд і серце добре,Шану скласти Вам уклінно за Ваш труд і серце добре,

За життя, прожите гідно, і за лад у Вашім домі.За життя, прожите гідно, і за лад у Вашім домі.
До ста літ живіть без смутку, хай радіє вся родина,До ста літ живіть без смутку, хай радіє вся родина,

У добрі й не без прибутку, наша мила Ви людина!У добрі й не без прибутку, наша мила Ви людина!

Виконком сільської ради 

віТаємО з ЮвіЛЕєм !
15 липня – фатія
Закінчували косовицю. Якщо з'яв-

лялися жовті листочки на деревах - на
ранню осінь і зиму.

18 липня – Кирила і афанасія
Якщо місяць яскравий, то на щед-

рий врожай.
20 липня – євдокії, єфросинії
Переважно дощовий день Як зібрав

сіно, то не страшна і Єфросина.
21 липня – Прокопа
Жнива. На Прокопа жита копа. На

Прокопа вже є на полі копа. Проків
нав'язав сім кіп. На Прокопа приготуй
плечі до снопа.

23 липня – антонія
Громове свято. Якщо гримить і

блискає, то десь у полі копи горять.
25 липня – Прокла
Вважається, що в цей день бувають

найрясніші роси. На Прокла все про-
мокло.

26 липня – гавриїла архангела
Якщо сильна злива з грозою, то на

дощову осінь.
29 липня – валентини
Цей день вважається святом "імен-

ного снопа".
31 липня – Івана Багатостраждаль-

ника
Цього дня жінки, яких залишили

чоловіки, відправляли в церкві службу
Божу.

Липень не тільки полудень літа, але
й року.

Як в липні ціп загупає, одразу капу-
ста звивається у головки.

Липень – вершина літа.
Поки зерно в липні в колоску – не

засиджуйся в холодку.
Хто в липні жари боїться, той взимку

немає чим погрітись.
У липні сонце йде на зиму, а літо на

спеку.
Липневий піт взимку гріє.
Липень казати звик – ловиться сом.
Жаркий липень, то грудень буде

морозний.
Хто працює в липні – працює на

себе.
На жаб є березень, на курчат –

липень.

ЛИПНЕвИЙ ПіТ взИмКу гРіє

віТаємО ДЕПуТаТа віТаємО ДЕПуТаТа 
ПЕТРОПавЛівСЬКО-БОРщагівСЬКОЇ СіЛЬСЬКОЇ РаДИПЕТРОПавЛівСЬКО-БОРщагівСЬКОЇ СіЛЬСЬКОЇ РаДИ

мИКОЛу ПЕТРОвИча чаЙКОвСЬКОгО!мИКОЛу ПЕТРОвИча чаЙКОвСЬКОгО!
В цей радісний день, в це ювілейне святоВ цей радісний день, в це ювілейне свято

Хай доля намітить Вам років багато,Хай доля намітить Вам років багато,
Відпустить здоров’я, щастя й добра,Відпустить здоров’я, щастя й добра,

Хай повниться ласкою рідная хата,Хай повниться ласкою рідная хата,
Багато в ній буде людського тепла.Багато в ній буде людського тепла.

Хай несуть тільки радість з собою роки,Хай несуть тільки радість з собою роки,
Хай збудуться бажання, мрії і думки,Хай збудуться бажання, мрії і думки,
Щоб радісний настрій у серці не гас,Щоб радісний настрій у серці не гас,

А щедра доля усміхалась не разА щедра доля усміхалась не раз..
Виконком сільської ради 

вОДія ПЕТРОПавЛівСЬКО-БОРщагівСЬКОЇ вОДія ПЕТРОПавЛівСЬКО-БОРщагівСЬКОЇ 
мЕДамБуЛаТОРіЇ мЕДамБуЛаТОРіЇ 

ПавЛа мИКОЛаЙОвИча НіНіКаЛО ПавЛа мИКОЛаЙОвИча НіНіКаЛО 
віТаємО з ЮвіЛЕєм !віТаємО з ЮвіЛЕєм !

Ювілей – це не просто свято,Ювілей – це не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,Це здобутки всіх років в житті,

То ж хай у Вас їх ще буде багато,То ж хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі !Щоб здійснилися задуми всі !

Щастя хай щомиті сприяєЩастя хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,Мати успіх, достаток й добро,

Серце радість й любов зігріває,Серце радість й любов зігріває,
Друзі й рідні дарують тепло!Друзі й рідні дарують тепло!

Колектив медамбулаторії,
Виконком сільської ради 

віД щИРОгО СЕРця віТаємО  з ЮвіЛЕєм,
ЛЮДмИЛу гРИгОРівНу БузівСЬКу!

Рідна матусю, рідненька ви ненько,
Вас з ювілеєм вітаєм, серденько.
Хай у цей день, веселий і багатий,
Щастя й добро завітають до хати!
Щоб у достатку, здоров’ї довіку

Многії літа прожити без ліку.
І у вінок привітань, як зерно до зернини,

Низький вам уклін від всієї родини!
З любов’ю та повагою 

дочка Аня та син Дмитро

 з ПЕРШИм ДНЕм НаРОДЖЕННя 
віТаємО 

аРіНОчКу цИгаНЮК!
Люба Аріночко!
Сонечко ясне,

Ти, наче квітка, ніжна, прекрасна!
Хай золоті твої мрії здійсняться,

Хай синій птах принесе тобі щастя.
Хай твоє серденько завжди радіє,

Хай в ньому квітнуть добро і надія!
Щоби усмішка твоя не згасала,

Щоби удача тебе обіймала.
Люблячі батьки, дідусь та бабуся, 

хрещені Свєта та Вадим

Народні святаНародні свята
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Михайло ГРИЩЕНКО

Дизайн та верстка 
Павла ГРИЩЕНКА 

  З ДНЕМ НАрОДЖЕННя 
ВІТАєМО ІННУ ЦигАНюК!

Тобі, наша люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,

Щоб завжди здоров’я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –

Сімейного затишку й мирного неба.
Люблячі батьки, коханий чоловік,

сестра Свєта  та Вадим 

  аНДРія Та ДаШу ТРИТИНИчЕНКО
від щирого серця вітаємо з радістю в родині –

народженням та хрещенням
ДОНЕчКИ СОфіЙКИ!

Хай росте здоровим ваше немовлятко,
Хай його охороняють з неба ангелятка,
Хай Господь зішле дитині добру долю,

Здоров’ячка міцненького, сонечка ясненького!
Хай росте всім вам на втіху,

В домі буде море сміху!
З любов’ю прадідусь Борис та прабабуся Женя,

батьки, рідні, друзі.

СЕКРЕТаРя СіЛЬСЬКОЇ РаДИ    
ЛЮБОв мИКОЛаЇвНу  КОваЛЕНКО 
віТаємО з ДНЕм НаРОДЖЕННя!
Дозвольте Вас нам привітати,

Душею зичим не старіть,

Минулих днів не помічати,

А з кожним роком молодіть.

У радощах земних купайтесь,

Радійте доброті людей,

І,якщо можна, постарайтесь,

Зустріть столітній ювілей!
Виконком 

сільської ради 

� ���� ����������!

ОголошенняОголошення

в продуктовий магазин, що знахо-
диться за адресою: вул. Шкільна 10,
потрібен продавець.

Бажаючим звертатися 
за телефоном:

067-259-98-02 Юля

віТаємО з ЮвіЛЕєм ЛаРИСу  ЙОСИПівНу  БОРИСЕНКО!віТаємО з ЮвіЛЕєм ЛаРИСу  ЙОСИПівНу  БОРИСЕНКО!
Бажаєм  здоров’я  від чистих джерел,Бажаєм  здоров’я  від чистих джерел,

Щоб радісно й довго жилось на земліЩоб радісно й довго жилось на землі
І горя не знали ніколи.І горя не знали ніколи.

Хай миром, веселістю повниться хата,Хай миром, веселістю повниться хата,
Хай буде сім’я вся весела й багата.Хай буде сім’я вся весела й багата.
Хай радісні будуть усі Ваші крокиХай радісні будуть усі Ваші кроки

І чуються вісті хороші щороку.І чуються вісті хороші щороку.
Наснага і щедрість у серці хай квітне,Наснага і щедрість у серці хай квітне,

Поки ювілей не настане столітній.Поки ювілей не настане столітній.

з любов’ю  та повагою сім’я з любов’ю  та повагою сім’я 
Разпутних та сім’я  зоруРазпутних та сім’я  зору


