
Чи може бути щось більш романтичні-
ше аніж наші літні сільські вулички. На
них кипить, вирує  все життя нашого
чарівного та дивовижного села.  Серед
буденної суєти є стільки чарівних момен-
тів, які залишаються в нашій  пам’яті на
довгі роки: приємні зустрічі, нові зна-
йомства, перші побачення. А ще більш
романтичніше спостерігати за цим жит-
тям за зручним столиком літ     н ь о     го кафе,
що зовсім недавно дивовижно доповнив
архітектуру с. Петропавлівська Борща-
гівка. Розташований на центральній
площі  села,  він  створив  ще  більшу  схо-
жість нашого села на  європейське
містечко. 

– Ìи багато подорожуємо, – говорить
власник кафе Ілля Головань, – і мені дуже
подобаються міста західної України та
європейські міста саме через те, що там
багато таких літніх кафе, де люди можуть
відпочити, поспілкуватися, насолодитися
кавою. Тому хотілося створити і в нашому
селі таке місце, де було б приємно прове-

сти час нашим односельчанам.
Таку новизну  вже позитивно оцінили

жителі нашого села, які призначають тут
зустрічі, спілкуються за келихом холодного
пива та просто відпочивають – в результаті
життя села, особливо в вечірню пору, знач-
но пожвавішало.

Äавати людям все необхідне для того,
щоб зробити їх життя кращим, – саме така
філософія ведення  бізнесу  Іллі Голованя,
котрий є також власником  відносно нового
закладу торгівлі в центрі села під назвою
«Ì'ясо» .  Саме тому в магазині і в кафе
постійно оновлюється асортимент товарів. І
регулюють ці зміни самі покупці, підказуючи
продавцям, щоб ще хотіли бачити на поли-
цях магазину. За зовсім короткий час свого
існування він має досить багато своїх клієн-
тів, які не лише  здійснюють покупки, а й
роблять  замовлення. 

– Ìені дуже подобається цей магазин, –
говорить пані Ніна, постійний покупець тор-
говельного закладу, – тут гарний асорти-

Історичні оповідіІсторичні оповіді

Петропавлівська-Борщагівка – село, що миле серцю як його мешканцям, так і гостям.
Охайні вулички, чистенькі хатки, квітчасті клумби, загадкове озеро, що манить вра-
нішньою красою та золотоверха церква, що височіє на високому пагорбі в центрі  села.
Здається, що стоїть вона тут віками, спостерігаючи за мешканцями села. Та чи так це ?

Петропавлівська земля здавна була благодатною. Тут з сивої давнини жили люди, що
ходили під Богом. Заснована ченцями та підпорядкована ще в далекому 1743 році Пет-
ропавлівському монастирю, вона стала прихистом для вільних та волелюбних українців,
які, щоб позбутися кріпацтва, тікали на нашу землю ченцям на допомогу. В руслі повно-
водної річки Нивки, що несла свої води до могучого Ірпеня, трудилися працелюбні
жителі: Äемиденки, Ìакаренки, Бебри, Êоваленки, Ìельниченки, Войтенки, Êостенки,
Ðибченки, Ëитвиненки, Äраби, Тритиниченки, Пазичі, Êодебські, Задорожні,
Êириленки, Ôедоренки. На ланах та полях з раннього ранку до пізньої ніченьки в
невтомній праці творили вони своє щастя,  з дня на день чекаючи світлої неділі, щоб
послухати службу Божу  та очиститись від гріхів мирських. Незважаючи на те, що у 1755
році на цій землі було лише 16 хат, тут  було збудовано  дерев’яну  церкву на честь пре-
подобного Симеона Стовпника під керівництвом ігумена Петропавлівського монастиря
Антонія Величковського. Зовсім скоро, після зведення церкви, Петропавлівка набула
статусу села(1781рік). Невід’ємною частиною життя наших предків була  глибока віра в

ДоДо ДняДня працівниківпрацівників торгіліторгілі

є душа в села, коли дзвонять в
ньому церковні дзвони…

Шановні працівникиШановні працівники
т о р г і в л і !т о р г і в л і !

 

Ïðîäîâæåííÿ íà 3 ñòîð.

Вітаю Вас з професійним святом – Днем пра-
цівників торгівлі.

Щодня Ви задовольняєте повсякденні потре-
би наших громадян. Від чіткої, організованої
та ефективної роботи закладів торгівлі, про-
фесіоналізму, тактовності і чуйності продавців залежить настрій і самопо-
чуття людей.

Впевнений, що Ви і надалі сприятимете зміцненню економічного потенціалу
сіл Петропавлівської Борщагівки та Чайки, підвищенню рівня обслуговування
населення та насиченню споживчого ринку високоякісними товарами.

Бажаю Вам, шановні працівники торгівлі, міцного здоров’я, щастя, комерцій-
ного успіху, ділової ініціативи, стабільності і впевненості у завтрашньому дні.

Олексій КОДЕБСЬКИЙ, 
Петропавлівсько-Борщагівський 

сільський голова
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Оòåць Кіíäðàò з æиòåлÿми ñåлà (шіñòäåñÿòі ðîки)

Дðуæíій кîлåкòиâ мàгàзиíу: Л.Гàðкàâåíкî, В. Юðчåíкî, Н.Шâиäлîâñькà

якіСть ОбСлугОВуВання –
єВрОпейСька

1025-річчя Хрещення Русі-України, яке ми

відзначаємо цього року на високому рівні, ще

раз переконує нас в переосмисленні своїх погля-

дів на такі важливі питання як Бог і людина,

Церква і Держава, віра і наука, культура і

побут, Всесвіт і навколишнє середовище та в

чому полягає сенс нашого життя, як вирішити

стрімкий процес глобалізації та що залишим

після себе.

Подія Хрещення Київської Русі звершилась

14 серпня 988 року Божого в місті Києві в Дні-

прових водах та набула світового значення.

Таким чином, язичницька країна постала христи-

янським центром та уособленням ідентичності

нашого народу, як ознаки християнської віри, як

потребу заміни поганства на моральні цінності,

європейський вибір та головне не чужинної релі-

гії, а релігії, яка вже існувала з часів проповіду-

вання самим апостолом Андрієм Первозванним

ще в першому столітті нашої ери на київських

пагорбах та розповсюдившись до Новгородських

земель. Значну роль відіграли у проповідуванні християнства такі особи, як Климент –

єпископ Римський, Кирил та Мефодій – учителі слов’янські. Князі Аскольд і Дір у 860

році прийняли хрещення та за вказівкою Аскольда збудований перший храм на честь свя-

тителя Миколая Чудотворця.

Щиро вітаю мешканців Петропавлівської Борщагівки зі святом! Бажаю міцного здо-

ров’я, благополуччя та Божої благодаті, миру та спокою в родинах.

Отець Отець ВОлОдимирВОлОдимир,,
настоятель храму Симеона Стовпниканастоятель храму Симеона Стовпника

Боже Благослови!

Ïðîäîâæåííÿ íà 4-5  ñòîð.
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З засідання виконкомуЗ засідання виконкому

23 липíÿ âіäбулîñÿ зàñіäàííÿ
âикîíкîму Ïåòðîпàâліâñькî-бîð-
щàгіâñькîї ñільñькîї ðàäи, â пîðÿäку
äåííîгî ÿкîгî гîлîâíим пиòàííÿм
булî піäбиòòÿ піäñумкіâ âикîíàííÿ
бюäæåòу ñільðàäи зà 1 піâðіччÿ
2013 ðîку. Окðім зàзíàчåíîгî
пиòàííÿ íà ðîзглÿä òàкîæ булî
âиíåñåíî âикîíàííÿ ðîзпîðÿäæåíь
гîлîâи Києâî-сâÿòîшиíñькîї ðàй-
äåðæàäміíіñòðàції, пðî пîгîäæåííÿ
міñцÿ ðîзòàшуâàííÿ îб’єкòіâ піä-
пðиємíицькîї äіÿльíîñòі, пðî гðî-

мàäñьку òà іíäиâіäуàльíу зàбуäîâу
íà òåðиòîðії íàñåлåíих пуíкòіâ ñіль-
ñькîї ðàäи òîщî.

Виступаючи перед учасниками засі-
дання, головний бухгалтер сільради
Ë.В.Ìартинюк проінформувала при-
сутніх про стан виконання намічених
показників нинішнього року. Вона
зокрема зазначила, що податкові над-
ходження склали в першому півріччі
майже 12 мільйонів 257 тисяч гривень,
що становить понад 128 відсотків до
запланованого рівня.  (Про повний ана-
ліз виконання планів по доходах як
загального фонду, так і спеціального
наш часопис повідомить читачів дещо
пізніше. – Рåä.)

Члени виконкому також заслухали
інформацію секретаря виконкому
Ю.Ä.Ðодіної і обговорили розпоряд-
ження голови Êиєво-Святошинської
райдержадміністрації щодо утворення
координаційної ради з питань охорони
дитинства та підтримки сім’ї, а також
виконання плану заходів “Загально-
державної програми “Національний
план дій щодо реалізації Êонвенції ООН
про права дитини на період до 2016
року”. У прийнятому рішенні дані
питання прийнято до відома, а раду
опіки і піклування при виконкомі сіль-
ської ради зобов’язано забезпечити
виконання зазначеного плану заходів.

іíф. “тðибуíи”. 

ВИКОНаННя бЮДжету –
ОсНОВа ДОбРОбуту

ОфіційноОфіційно

25 липня 2013 року

26 липня 2013 р.(п'ятниця) о 18 год.30 хв26 липня 2013 р.(п'ятниця) о 18 год.30 хв. відбудеться уро. відбудеться уро--
чиста церемонія вручення ключів власникам новогочиста церемонія вручення ключів власникам нового
сучасного будинку на 208 квартир. сучасного будинку на 208 квартир. 

вже третій будинок жк "празький квартал" приймає своїхвже третій будинок жк "празький квартал" приймає своїх
меШканців!меШканців!

із нагоди свята забудовник запроШує всіх бажаючихіз нагоди свята забудовник запроШує всіх бажаючих
розділити з жителями комплексу радісну подію. окрімрозділити з жителями комплексу радісну подію. окрім
урочистої церемонії для гостей свята буде влаШтованийурочистої церемонії для гостей свята буде влаШтований
фурШет та виступ музикантів. а у фіналі всіх чекає святкофурШет та виступ музикантів. а у фіналі всіх чекає святко--
вий феєрверк. буде проводитись відео- і фотозйомка.вий феєрверк. буде проводитись відео- і фотозйомка.

захід відбудеться за адресою:захід відбудеться за адресою: києво – святоШинський р-києво – святоШинський р-
н., с. петропавлівська борщагівка, провулок софіївський,19н., с. петропавлівська борщагівка, провулок софіївський,19

На жИтЛОВОМу КОМÏЛеКсі
"ÏРазЬКИй КВаРтаЛ" –

зНОВу сВятО!

ОголошенняОголошення

Ðеалізовуючи завдання Президента України Віктора Януковича щодо створення
належних умов для розвитку сільських населених пунктів, сьогодні на території
сільської ради здійснюється чимало добрих справ, пов’язаних з вирішенням
питань освітлення вулиць, роботи шкіл і дитячих садків, благоустроєм територій,
ремонтом доріг, тощо.

На території населених пунктів Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради
Êиєво-Святошинського району Êиївської області щороку забезпечується вико-
нання Програми економічного, соціального та культурного розвитку.

За кошти місцевого бюджету введено в експлуатацію дитячий дошкільний
заклад на 75 місць, адміністративне приміщення виконкому, проводиться будів-
ництво, ремонт та реконструкція доріг і тротуарів, надано субвенцію на проведен-
ня заміни вікон, ремонт приміщення, заміну покрівлі в Петропавлівсько-
Борщ”гівській ЗОШ, утворено  комунальне підприємство “Благоустрій”, налагод-
жено вивіз сміття, придбано додатково автомобіль для вивозу сміття вартістю 611
тис.грн., упорядковуються вулиці і дитячі майданчики.

Збудовано сучасний стадіон зі штучним покриттям, обладнано двоє футбольних
полів, планується зведення комбінованого волейбольно-баскетбольного майдан-
чика.

Проводиться реконструкція приміщення Будинку дитячої творчості по вулиці
Êооперативна, 1 в селі Петропавлівська Борщагівка (кошторисна вартість
4852980 грн), розпочато будівництво дитячого дошкільного закладу на 150 місць
по вулиці Парковій, 34-а (кошторисна вартість 18494586 грн), розроблено і погод-
жено технічну документацію на добудову приміщення медамбулаторії по вулиці
Шкільній, 23 (кошторисна   вартість 10025359 грн.), проведено конкурсні торги на
здійснення цього будівництва.

Значна увага приділяється виконанню Закону України «Про регулювання місто-
будівної діяльності» Êеруючись «Положенням про порядок залучення, розрахунку і
використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради» від 27.12.2012 року, сільською радою укладено та
погоджено договори про пайову участь забудовників – 5 договорів на суму 740861
грн., які будуть використовуватися виключно для створення інженерно-транс-
портної та соціальної інфраструктури.

Ðозпочато будівництво багатоповерхової житлової забудови на житлових маси-
вах села Чайки, в селі Петропавлівська Борщагівка – Житлові комплекси «Щасли-
вий», «Пражський квартал», «Ëьвівський квартал», «Петропавлівський», «Аме-
тист», вводяться в експлуатацію індивідуальні житлові будинки.

Äля забезпечення зручності та доступності надання адміністративних, соціаль-
них та комунально-побутових послуг громадянам  на території населених пунктів
сільської ради працюють ТОВ «Побут», «Äім краси», салон-перукарня, відкрито
відділення банків. В приміщенні сільської ради розміщено ÊП «Благоустрій»,
Êиєво-Святошинський трудовий архів, Êиєво-Святошинський реєстраційний
центр нерухомого майна, відділення банку.

Великі сподівання виконком сільської ради пов’язує з удосконаленням законо-
давства щодо функціонування місцевого бюджету та територіальної громади,
проект якого винесено на обговорення. Хотілось би, щоб місцеві бюджети форму-
валися знизу, щоб органи місцевого самоврядування могли ними розпоряджа-
тись і використовувати їх для реальних потреб громади.

ВИКОНКОМ сіЛЬсЬКОЇ РаДИ

РефОРМуВаННя ОРГаНіВ
МісцеВОГО саМОВРяДуВаННя:

Реформи президента УкраїниРеформи президента України

Дîпîâіäàє  Л.Мàðòиíюк
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мент товару, все завжди свіже та якісне. А найголов-
ніше – мені подобається колектив магазину: завжди
привітний та чемний. Äуже хороші дівчата. 

Звичайно, магазин для жителів села, це не лише
місце, де можна здійснити покупки. Ìагазин слу-
жить і місцем спілкування, і місцем отримання
потрібної інформації. Тому найголовніше , щоб тут
чекали на кожного покупця хороші продавці та гарне
обслуговування, бо саме воно є вирішальним у
виборі покупців місця здійснення покупок. 

– Ëюдина завжди повертається туди де їй добре, –
підтверджує цю  думку власник магазину. – Тому ми
стараємося зробити так, щоб кожному покупцеві в
нас сподобалося.  Подбати про нього, наперед про-
думати, що йому буде необхідно, через деякий час.
Саме тому зовсім скоро у нас почне працювати
«шкільна ярмарка». Також є в планах утеплити кафе,
щоб навіть осіння прохолода не зашкодила нашим
гостям відпочивати.

Щиро вітаємо, колектив літнього кафе і магазину
«Ì'ясо» з їх професійним святом – Äнем працівників торгівлі.  Нехай позитивні емоції їх
покупців принесуть їм добробут та успіх. 

Ольгà заЇКа

25 липня 2013 року

Оäíим з íàйпîпулÿðíіших у Ïåòðî-
пàâліâñькій бîðщàгіâці зàклàäіâ âіäпî-
чиíку є ðåñòîðàí «сім-сім» - ñімåйíî-
зàміñький зàклàä, äå мîæíà пðиємíî
пðîâåñòи чàñ у хîðîшій кîмпàíії. туò
ñòâîðåíî íàйкðàщий з òîчки зîðу
îбñлугîâуâàííÿ âіäâіäуâàчіâ мікðîклі-
мàò, ÿкий ñпðиÿє ÿкіñíîму âіäпîчиíку,
íàлåæíій уâàзі з бîку îбñлугîâуючîгî
пåðñîíàлу, чіòкîñòі  â ðîбîòі й âиñîкій
ÿкîñòі пðигîòîâàíих ñòðàâ.   

– Переступивши поріг  ресторану, – роз-
повідає його директор Г.Г.Григорян, – ви
забуваєте про близькість міської суєти.
Більше трьохсот видів декоративних рос-
лин, пухнасті ялинки і вікові сосни занурю-
ють відвідувачів в атмосферу комфорту, а
дзюркотливі звуки гірського струмка ство-
рюють ефект перебування в одному з
чудових куточків природи. Гуляючи по
території, ви можете насолодитися вигля-
дом невеличкого оазису, в якому розпус-
каються лілії і поспостерігати за грою
декоративних золотих рибок, що насе-
ляють наш міні-ставок.

«Сім-Сім» – ресторан різноманітного від-
починку: на ваш вибір відкриті бесідочки і
літня тераса, зимовий зал і комфортабель-
ні будиночки з чудовими дизайнерськими
рішеннями. Судіть самі: в інтер'єрі голов-
ного залу ресторану «Сім-Сім» перева-
жають предмети старовини, вироби ручної
роботи, виконані в дусі вірменських тради-
цій. Стіни ресторану прикрашають старо-
винні вірменські народні інструменти, ком-
позиції з дерева, виноградна лоза, еле-
менти гранітного декору, які в поєднанні з
предметами побуту, символізують домаш-
ній затишок вірменської хати. Так само ви
можете побачити карту древньої Вірменії
періоду першого сторіччя до нашої ери і
ознайомитися з творчістю великих вір-
менських поетів, рукописи віршів яких
обрамлені в дубові рамочки. Гармонійно

поєднуються з інтер'єром ресторану дубо-
ві меблі: стільці з різьбленими спинками,
важкі добротні столи, барна стійка і
хостес–стенд, виконані в оригінальному
стилі.

Êрім головного залу ми можемо запро-
понувати відпочити в окремих будиночках
на 6-15 або 20 посадкових місць, інтер'єр
яких виконаний у вірменському стилі: стіни
пофарбовані, прикрашені старовинними
килимами й картинами, ляльками ручної
роботи, в'язаними предметами, старовин-
ним посудом. 12 будиночків так само
обладнані телевізорами з можливістю
прийому супутникового сигналу, телефо-
ном внутрішнього зв'язку для зручного
виклику офіціанта, столом і м'якими лавка-
ми. Все це в сукупності, створює атмосфе-
ру теплої, затишної домашньої обстанов-
ки. Будиночки дозволяють відвідувачам
відпочити в своїй теплій компанії без при-
сутності сторонніх людей.

Äля офіційних зустрічей або святкуван-
ня торжества, кожен бажаючий може ско-

ристатися послугами VIP-залу, розра-
хованого на прийом до двадцяти
гостей. Ì'які високі крісла і стіл з різь-
бленими ніжками, спеціальний посуд,
діючий камін – задовольнять запити
найвишуканіших відвідувачів. VIP- зал
так само обладнаний телевізором,
музичним центром, телефоном внутрі-
шнього зв'язку і кондиціонером.

Отже, якщо ви хочете потрапити в
казку – відкривайте двері ширше! І ви
відчуєте смаки Сходу! Причому – не
виїжджаючи за межі Петропавлівської
Борщагівки...

Власне, ще з 20 січня 2000 року цю
казку щоразу відвідують поціновувачі
вірменської чи узбецької кухні. Примі-
ром, це стосується древньої вірменської
печі – тонір. Виконана у формі глиняної
посудини, втопленої в землі, вона слугує
для приготування фірмових блюд рестора-
ну. Таких, зокрема, як знаменитий лаваш.

Не обійти увагою й тондир – стародавню
узбецьку піч, яка теж виготовлена з глини.
В ній випікається хліб, що носить назви
“Обинан” та “Патир”.

Проте не тільки смачними стравами сла-
виться “Сім-Сім”. Тут в теплий період року
на літньому майданчику ресторану працює
музичний колектив, в репертуарі якого є
композиції відомих блюзових і джазових
виконавців, класика, які доповнюють
загальну гармонію спокійного відпочинку.

Äо речі, цю атмосферу комфорту й
затишку створюють й мешканці Петропав-
лівської Борщагівки: повар Галина  Хри-
стевич й бармен Віталій Буга. Та й весь
колектив, в якому налічується понад 50
осіб, працює дружно й відповідально.

– В нас практично немає плинності кад-
рів, – доповнює загальну картину роботи
ресторану  адміністратор Тетяна Букша. – І

всі працюють уважно і чемно ставляться до
вівдвідувачів нашого закладу...

Тож, заходьте, вам тут завжди раді!        

Михàйлî ГРИЩеНКО

ДоДо ДняДня працівниківпрацівників торгіліторгілі

РестОРан ”сІм-сІм” –
ВІДпОчиВати пРиємнО УсІм 

Ïîчàòîк íà 1 ñòîð.

якіСть ОбСлугОВуВання – єВрОпейСька

Ïîñòійíий пîкупåць пàíі Ніíà

зà бàðíîю ñòійкîю Віòàлій бугà

буäиíîчîк íà 20 îñіб
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Бога та цілющу силу молитви, з якою ставала легшою терни-
ста життєва дорога.  Саме тому велика шана та повага була
до церкви. Також великою шаною та повагою  в жителів села
користувався священнослужитель.  Він знав усіх на селі, бо
сан змушував відвідувати кожну родину. Він був завжди
потрібним при народженні дитини, коли одружувалися та
при ритуальних дійствах. Він був поруч з людиною від народ-
ження до самої смерті.

Одразу після відкриття церква  взяла на себе ще одну
місію – просвітницьку. Тут була організована параôіяльна
школа.  У хаті дяка збиралися учні. Пізніше, у 1794 році, будів-
ля розташовувалася біля церкви з південного боку. А в дале-
кому 1843 році на базі параôіяльної школи міністерством
державних  маєтностей та його представником у Києві –
Київською палатою майна, була відкрита школа, де готували
писарів та інших клерків нижчого рівня. Завідував державною
школою місцевий священик – отець Максим Васильович
Крижановський. Це видатна особистість в історії села Петро-
павлівська Борщагівка. Він служив у храмі майже три десяти-
ліття і за сумлінну працю отримав від російського імператора
Миколи І «Височайшую благодарность» у 1855 році. Власне,
саме в цей рік школу перевели до Братьської Борщагівки, а
отець Максим, який мав власних восьмеро дітей, турбується
про відкриття нової – тепер церковно-параôіяльної школи.
Вона виникла на початку 60-х.  У 1864 році  отцю Максиму
Крижановському було вручено набедреник за сумлінне став-
лення до своїх пастирських та вчительських обов’язків. 

Саме при служінні цього  батюшки у 1849-1850 роках,
церкву Симеона Стовпника   капітально відремонтували за
рахунок державної скарбниці, яка виділила 1508 рублів, і
коштів параôіян. А зовсім скоро у  1861-1863 роках її

повністю реконструювали.
Після смерті отця Максима в Петропавлівці завершилася

ціла епоха. На його місце заступив інший представник дина-
стії Крижановських – Іосиô Григорович Крижановський, який
розпочав свою діяльність в 1871 році. Він прославився як
блискучий богослов і місіонер. У 1878 році служителем
храму та завідуючим школи став Микола Васильович
Пашковський. За його наставництва в церковній школі кіль-
кість учнів помітно зросла. 

З 1881 по 1892 роки священнослужителем був отець Мит-
роôан Миронович Акимович – син відомого на тогочасній
Київщині протоієрея і діяча початкової освіти. Саме за його
керівництва у 1886 році миряни спорудили нову будівлю для
шкільних занять. Не можна не пригадати і про отця Іларія
Косовського, що прибув до села  в 1892 році.  Саме він із бла-
гословення єпархіальної влади виконував ôункції ревізора
церковно-параôіяльних шкіл. За плідну пасторську та освіт-
ню діяльність священик мав чимало церковних відзнак, а
також викладав Закон Божий в одній з київських гімназій. В
школі також викладали члени його родини – зокрема донька
Марія. На початку XX ст. у школі було близько 60 -70 учнів.
Двокласна школа, в якій вивчався  Закон Божий, письмо,
ариôметику, читання, а також викладалася історія, стала
першим освітнім закладом  в нашому селі. 

В 1906 році до села прибув останній дореволюційний свя-
щеннослужитель Петро Іванович Цариковський. До прийнят-
тя сану він сім років служив сільським вчителем. Не маючи
власних дітей, отець Петро повністю віддав себе пасторській
та освітній роботі. На початку двадцятого століття кількість
дворів у селі зросла до 262, а число жителів – до 1675 осіб.
Незважаючи на те, що церква Симеона Стовпника
ремонтувалась, добудовувалась, обновлявся настінний
живопис, іконостас, вона постаріла. Технічний стан церкви
був незадовільний. А головне – вона не вміщувала усіх
параôіян. Тому постало питання про будівництво нового
храму. За результатами конкурсу на зведення нового храму
підряд на будівництво було видано селянину-самоуку з
містечка Димер Київського повіту Петру Темку, який мав
добрі рекомендації після побудови церков у селах Сваром'я
×ернігівської губернії та Борки Київського повіту. Саме отець
Петро Цариковський організував будівництво, яке підтрима-
ла громада. Кошти на забудову 7400 рублів виділила
громада, як і цеглу, дрова, вапно. Цікавим є той ôакт, що на
будівництво з кожного двору  прниносили відро яєць. Саме
шкарлупу з яєць домішували в цемент для міцності стін будів-
лі.  В пам’яті старожилів ще живуть спогади про ті події, коли
вони жили в приємному очікуванні появи нового храму, який
спорудили до сить швидко – за один рік.

В 1909 році, згідно з проектом і кошторисом архі тектора ª.
ªрма кова, на основі типових проектів середини минулого
століття в селі Петропавлівська Борщагівка на високому
пагорбі, в центрі села, біля ставу та головної дороги
зависочіла  церква, яка вміщала до 800 мирян. Хрестово-
купольна споруда з гранчастою апсидою мала три входи –
центральний і два бокових. Стіни церкви були викладені з
цегли й тиньковані. На художній образ ôасадів церкви
вплинули модні на той час прийоми псевдоруського стилю в
архітектурі, а також ремісничі традиції місцевих мулярів-
майстрів. Ôасади виконані в еклек ти чних ôормах "нео -
руського" стилю, а оздоблення завер шення стін церкви,

поребрика еле -
ментів декору взяті
з дерев'яного зод -
чества. Усередині
церкву тиньковано
й виконано розпис.

Близько храму,
розташовувалася

хата батюшки Цариковського, там, де нині є вулиця Шкільна.
А позаду, на нинішньому шкільному подвір’ї,
розташовувалася параôіяльна школа  та дякова хата.
Навпроти  хати священослужителя, через  Шлях, як колись
називали вулицю Леніна, розташовувалося   батюшкине гос-
подарство. 

А далі розпочалися найстрашніші сторінки в житті українсь-
кого народу: революція, розкуркулення, голод, війна... Саме
тоді, коли підтримка Господа  була так необхідна нашим
жителям – її в них забрали.

Комуністична партія, що прийшла до влади, розробляла
стратегію і тактику антирелігійної роботи, передбачала
участь у ній державних органів, школи, культосвітніх органі-
зацій, державної преси тощо, що явно суперечило проголо-
шеної державою свободи совісті. Власне, партія здійснюва-
ла на загальнодержавному рівні заходи, які вели до повного
знищення церкви як соціального інституту. Їх можна назвати
атеїзацією суспільства. 

В тридцяті роки двадцятого століття люди пережили суворі
випробування і, можна сказати, що храм розділив долю своїх
прихожан. Храм  преподобного Симеона Стовпника було зні-
вечено  в 1932 році, коли така ж доля спіткала десятки інших
храмів міст і сіл України. Перед знищенням певний час вико-
ристовувалась як склад електростанції.  Той страшний день,
коли з церкви знімалися  хрести, старі мешканці пронесли в
пам’яті назавжди.  Житель нашого села Олександр Шиянов
пам’ятає розповідь свого прадіда  про ту подію:  «Зібралося
люду біля церкви сила-силенна. Двоє полізли збивати хре-
сти, а всі знизу молилися, щоб не піднялася рука в них на свя-
тиню. Та дарма, хрести  було збито ….»  Прикро, що в тій
ганебній справі взяли участь місцеві жителі.

« А церква гарна була, – пригадує  житель Андрій, – і як в
них рука піднялася трощити  ту святиню?!»  

Ще більшою зневагою до церкви стало те, що пізніше там
було розміщено клуб, спортзал і котельню (1932). Ðозібрано
бані, дзвіницю, художнє оôормлення стін. Із часом
облаштований новий дах, прибудовані металеві сходи,
зроблено нові отвори в стінах, зрізано частину пагорба, на
якому височіла церква, знищено огорожу подвір'я – зовсім
знівечено пам’ятку архітектури. Церква повністю втратила
свій первісний вигляд.

Певний час матері та бабусі не пускали молодь до
колишнього храму на веселощі. Та новий час, нові погляди
брали своє. Згодом комсомольська молодь звикла до ново-
го призначення споруди. Тут проводилися колгоспні збори,
сільські концерти та вечірні дискотеки. І тільки шепіт бабусь:
«Ой,не боїтеся ви Бога» нагадував  молоді про те, що тут
колись була світла радість богослужіння. Хтось пропускав це
мимо вух, а хтось переживав. А декому навіть видіння явля-
лися. За переказами місцевих жителів саме таке видіння
побачила жителька села Тетяна, що проживала по вулиці
Пушкіна.  Повертаючись з нічної зміни напередодні свята
Покрови Божої Матері, дійшовши до сільського клубу, Тетяна
оторопіла. Зверху над дахом виднівся образ Божої Матері,
що покривала всю споруду світлом. ×ерез багато років Тетя-
на дослівно могла повторити те, що почула тієї ночі з вуст
Богородиці: «Знову  Храм  на цьому місці буде, лиш  очи-
ститься місце від осквернення вогнем, довго палати буде.»
Як дійшла додому Тетяна не пам’ятає, а вдома розповіла все
матері, а та наказала нікому не розказувати, щоб бодай не
загриміла до будинку душевнохворих.  Так і пронесла крізь
все життя цю таємницю, розповівши про неї в глибокій ста-
рості пані Тетяна. Три роки не дожила вона до тієї події, коли
дійсно палав клуб (колишній храм).

З закриттям церкви духовне життя на селі  не перестало
існувати, як того хотіла радянська влада. Всю власність свя-
щеннослужителя Петра Цариковського було відібрано, а він
сам з родиною був змушений жити на квартирі в родині

Костенків, по вулиці Калініна. Туди і приходили до нього він-
чатися, хрестити дітей, сповідатися – звичайно це все було
таємно, наскільки це було можливо. Як пригадує П.М.Аôана-
сенко, мешканець села, що ця таємність не завжди була
таємною.  Коли він зробив пропозицію руки і серця своїй
обраниці, вона погодилась. Але однією її умовою було те, що
потрібно повінчатися. «Як? Я ж комуніст!», – обурився Павло
Микитович, котрий щойно вступив до лав комуністичної пар-
тії, щиро вірячи в лозунг, що чим більше буде комуністів, тим
швидше настане світлий час комунізму. Та дівчина стояла на
своєму. Врешті-решт кохання виявилось сильнішим, аніж
віра в комунізм і він погодився повінчатися. А на другий день
про це вже було відомо партійному керівництву. За такий
вчинок його було відраховано з лав комуністичної партії. 

Вагомий внесок в розбудову  духовного життя села внесла
звичайна самотня жителька нашого села Наталія Костенко,
що проживала по вулиці Леніна, 89. Будучи самотньою та
глибоко віруючою людиною, вона подарувала свою хатину
церкві, а сама доживала віку разом з монахинями в кімнатці
позаду хатини.  Саме в ту хатину і  почали сходитися по вечо-
рах мешканці на молитву, а згодом там було встановлено
хрест і куполи та перебудовано стару будівлю.  В тому примі-
щенні розташовувалася церква до 2011 року. Декілька разів
вже після війни комуністами збиралися підписи мешканців
села, що до закриття будинку. Та їх так і не назбирали. Місце-
ві жителі не підтримали цієї ініціативи.

В 1957 році священнослужитель Петро Цариковський
помер і був похоронений на сільському кладовищі. Стежка до
його могили не заростає і донині. Сюди приходять миряни
відвідати могилу священнослужителя, а деколи отримати
відповіді на вічні духовні питання. Як
стверджують жителі після такого візиту
стає легше на душі.

На місце батюшки Цариковського
прийшов батюшка Кіндрат, що пригаду-
ється жителям, як добрий та щедрий.
Повернувшись зі  заслання після репре-
сування, він допомагав бідним роди-

нам, віддаючи усе, що приносили на панахиди людям.
«В нього завжди були в кишенях цукерки для дітей, які в

повоєнні роки були жадні не тільки  на солодощі, а й на кусок
хліба, – пригадує мешканка села Г.А.Кодебська,– о, як же ми
його любили!» 

Він прослужив священослужителем в нашому селі 22
роки, допомагаючи усім нужденним. Кому ділом, кому сло-
вом, а в основному молитвою.

В 1987 році митрополит Ôіларет перевів в наше рідне село
Петропавлівську Борщагівку служити у церкві батюшку
Симеона Аôанасенка. Він народився в глибоко віруючій сім’ї
священника. Батька звали Іван Семенович Пустотін. Мама –
Аôанасенко Тетяна Ігнатівна. До і після війни батько – Іван
Семенович служив священиком у Вознесенській церкві на
Байковому кладовищі, а мама виховувала чотирьох дітей.
Пізніше батько був репресований, а мати пішла до монасти-
ря.  Отець Симеон зростав в монастирі, де наповнювався
духом Божим. До 1961 року служив у Лаврі, допоки її не
закрили як музей. А в 1972 році, отець Симеон  служив у
храмі в м. Березань, аж допоки його не перевели в наше
село. На цей час він вже закінчив духовну семінарію. Вагомий
внесок в духовне життя села зробив цей священнослужи-
тель, а нині його роботу продовжує син його Володимир, що
замінив батька та став настоятелем церкви.

Велика повага до отця Симеона оселилася в душах прихо-
жан одразу як він появився в нашому селі. Певно не випадко-
во Господь послав в церкву преподобного Симеона Стовп-
ника  священнослужителя, що носить його ім’я, поклавши на
його плечі місію відновлення справедливості та повернення
селу його святині. Ðазом  з приходом отця Симеона  в церкві
зявилася ще одна людина, про яку не можливо не пригадати
– жінка-регент  Ольга, що була дружиною отця Симеона.
Вона вражала всіх прихожан своєю душевною красою,
чистотою помислів.  Всі прихожани любили її і поважали за
ставлення до людей і за її співучий голос. Вони прожили в
парі з отцем Симеоном 37 років, давши життя чотирьом
дітям, які  також посвятили себе справі Божій.  Горе від її
втрати з отцем Симеоном розділили його прихожани.

Лише прийшовши до нашого села в отця Симеона одразу
ж зародилася мрія повернути будівлю сільського клубу церк-
ві. Та як?  За вікном були 80-ті роки. Нове підростаюче поко-
ління людей зростало без віри, без Бога, без церкви. Для них
нове призначення цієї будівлі було більш кориснішим та важ-
ливішим.  Та так  лише здавалося на перший погляд. Це
стало відомо з наступних подій. На прохання отця Симеона
та підтримки сільських депутатів рішення про передачу будів-
лі було винесено на реôерендум. 

1991 рік став визначальним в історії України. Саме 1 грудня
1991 року відбувся реôерендум про проголошення України
незалежною. На тому ж реôерендумі в нашому селі народом
приймалося ще одне важливе рішення про повернення пра-
вославній  церкві  приміщення будинку культури.  “За” прого-
лосували 3159  із 3895  виборців. Це був вражаючий резуль-
тат, що говорив про те, що сімдесят років антирелігійної ком-
панії не змогли стерти в душах місцевих жителів віри, якою
жили століттями їх предки. 

А 12 листопада 1993 року відбулася передача споруди
клубу у власність церкви та ôактично церква переїхала аж в
2011 році. А далі почалося оôормлення документів  для
переоôормлення  прав власності та на нове та реставрацію,

що затягнулися на довгі роки. Навіть будучи у власності церк-
ви, в приміщення ще використовувалося не за призначен-
ням: тут проходили дискотеки,  нічні п’янки. Край цьому
питанню поклала небачена до цього часу по своїй масштаб-
ності пожежа, яка відбулася в 2003 році. Як і говорила Бого-
родиця у видінні жительки села Тетяни, що очистився храм
від гріхів вогнем і горітиме довго. Так і було насправді. Пер-
шого дня пожежа була настільки сильною, що люди, які жили
поруч, ховалися в погреби. А потім, лише від’їхали пожежни-
ки, а церква загорається знову – так декілька днів поспіль. 

Скільки порогів оббив отець Симеон , щоб знайти кошти
для зведення храму, важко перерахувати. Іноді здавалося,
що цю важку проблему не подолати. Та тепер він був не один.
Поміччю та опорою батька став син Володимир, який є нині
настоятелем храму.  Ðазом вони знайшли тих людей,  які
долучилися до зведення храму: Ð.Б.Тальський,   Ю.І.Іванов,
С.М.Мартюк та безліч  інших імен, які іноді навіть залишалися
невідомими. Долучилася до відбудови храму і сільська гро-
мада під керівництвом О.І.Кодебського, чиє прізвище, як і в
далекому 1755 році, при зведенні першої церкви, є в списку
активістів громади.  

В 2006 році за клопотаннями сільської ради та народних
депутатів будівлю  храму  Симеона Стовпника було віднесено
до пам’яток архітектури місцевого значення. А  в  2010 році
розпочалося будівництво нового храму. 

Проект нового храму був розроблений  ідентично тій будів-
лі, що будувалася на початку століття. Так само за рік, як і в
далекому 1909р.,  в селі Петропавлівська Борщагівка на
високому пагорбі в центрі села піднеслася  церква, що кра-

сою своєю вражає кожного перехожого. 
На свято Трійці в 2011році була відправ-

лене перше святкове богослужіння в ново-
му храмі.  Отець Симеон 30 травня 2012
року  був нагороджений правом носіння
другого хреста з прикрасами. Це найвища
нагорода у священстві. Вручав йому цю
нагороду митрополит Володимир Київсь-
кий і всієї України. Ця нагорода стала допов-
ненням ряду нагород, які отримав отець
Симеон за служіння Богові і людям. Та,
певно, найбільша нагорода для сього сиво-
волосого священика та його сина – отця
Володимира – це кількість його прихожан,
які вміщує простора будівля нового храму.
Храму який стоїть на пагорбі,  де три століт-
тя тому була зведена перша дерев’яна
церква на честь преподобного Симеона
Стовпника, де молилися жителі Петропав-
лівської Борщагівки за добробут і щастя
своїх нащадків. 

Нині храм на честь преподобного Симео-
на Стовпника, що розташувався в селі Пет-
ропавлівська Борщагівка, є одним із кращих
храмів України та є окрасою села . Сюди
хочеться приходити знову і знову. Тут гос-
подня благодать допомагає кожній людині у
зміцненні віри, знаходженні істинного шляху
у житті та надає спокій стражденній душі. 

Ольга Заїка

25 липня 2013 року

Отець кіндрат  (1968 р.)

Отець Симеон

Початок на 1 стор.

ª äóøà â ñåëà, êîëè äçâîíÿòü â íüîìó öåðêîâí³ äçâîíè…

Вигляд будівлі після пожежі 2003 рік Храм Симеона Стовпника – сучасний вигляд:  рік 2013

Похорони отця  Петра Цариковського 1954 рік

Історичні оповіді Історичні оповіді 
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– іâàííà, âіòàю òåбå з âихîäîм äî
фіíàлу íàціîíàльíîгî âіäбîðу кîí-
куðñу «Диòÿчå Єâðîбàчåííÿ». цå
òâій пåðший ñåðйîзíий міæíàðîä-
íий кîíкуðñ, чи були й іíші?

– Я не так давно почала займатися
сольним вокалом, до цього співала в
вокально естрадному ансамблі "Заба-
ва". Успішно брала участь у конкурсі
"Артпремія" в 2011 році, телевізійному
фестивалі "TV start" в Туреччині і «Чор-
номорських іграх» у 2012 році. Але
“Äитяче ªвробачення” я вважаю най-
більшим творчим досягненням, адже
фінальні виступи конкурсу побачить вся
ªвропа!

– які âðàæåííÿ у òåбå âіä піâфіíà-
лу?

– Перед виступом дуже хвилювалася,
оскільки рішення про участь з'явилося
за пару днів до конкурсу. Ìій педагог,
Ìихайло Толмачов, запропонував
подати документи всього за п'ять днів
до відбору! Ìи вибрали пісню, зробили

запис, подали документи і дізналися,
що я пройшла далі! А через пару днів
пісня «Чекаю» прозвучала у півфіналі, в
ефірі Першого Національного каналу.

– я òàк ðîзумію, щî ðішåííÿ пðî
учàñòь булî ðàпòîâим. Чи мîæíà
ñкàзàòи, щî òи âипàäкîâà гîñòÿ íà
цьîму кîíкуðñі?

– Äумаю, що в житті все завжди від-
бувається вчасно. І всі випадковості
відбуваються тоді, коли вони необхідні.
Ìені здається, саме в цей момент мені
потрібен цей конкурс, адже він дає
поштовх для творчого зростання, само-
вдосконалення, активної роботи. Я
дуже серйозно ставлюсь до ªвроба-
чення.

– ти буäåш змàгàòиñÿ äî кіíцÿ, чи
òåбå зàäîâîльíÿє âæå ñàм âихіä у
фіíàл кîíкуðñу?

– Вихід у фінал для мене, звичайно,
велика подія, але я буду боротися за
перемогу і далі. Цього року дуже сильні
виконавці і це добре. Приємно змагати-
ся з гідними суперниками. На даний
момент я не замислююся над тим, чи
виграю, але активно працюю над номе-
ром, репетирую і сподіваюся показати
високий рівень у прямому ефірі. Вва-
жаю, що моя пісня достойна представ-
ляти Україну у європейському фіналі!

– ти âикîíуєш íіæíу ліðичíу
піñíю. Нàñкільки âîíà є близькîю
äлÿ òåбå?

– Пісня «Чекаю» була написана у спі-
вавторстві з композитором Андрієм

Ìарусичем. Ìожу сказати, що я не
виконую, а переживаю її кожного разу
від першої і до останньої ноти, від пер-
шого і до останнього слова. Ìені зда-
ється, в цій пісні настільки нерозривно
поєднались текст і музика, що вони для
мене вже не існують одне без одного.

– Чи зміíиâñÿ òâîє æиòòÿ піñлÿ піâ-
фіíàлу?

– Безумовно. Я стала значно більше
займатися, стала більш вимогливою до
себе. Êрім відпрацювання номеру на
репетиціях, я беру участь у концертах і
навіть вже почала давати автографи
(ñмієòьñÿ). Ніколи не думала, що це
так складно. Але одночасно і приємно.
Загалом, вважаю, що дитяче ªвроба-
чення – це для мене новий творчий
етап.

– ти ñòåæиш зà кîíкуðñîм?
– Постійно. І за дитячим, і за дорос-

лим. Ìинулого року вболівала за вис-
туп Анастасії Петрик і була рада її пере-
мозі і в національному відборі, і в євро-
пейському. А цього року переживала за
Злату Огнєвіч. Ìені дуже подобається її
творчість, вона дуже гідно представила
Україну на дорослому ªвробаченні.
Сподіваюся і дитячий фінал теж буде
вдалим для нас!

Дÿкую зà âіäпîâіäі. тâîðчîї íàñíà-
ги òîбі, ñили і пåðåмîги у кîíкуðñі!

іíòåðâ’ю піäгîòуâàлà 
Нàòàліÿ КЛіМОВа.
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На Чайці ÏРОйШОВ МіжНаРОДНИй
фестИВаЛЬ Global GatherinG

Freedom music
Êиївський аеродром "Чайка" 13 липня

2013 року в сьомий раз приймав най-
більший в країні open-air фестиваль
Global Gathering Freedom Music. Щороку
захід збирає не менше 20 000 шану-
вальників електронної музики з різних
куточків України. Організатори фесту в
черговий раз привезли до української
столиці не тільки світових зірок, але і
заряд драйву та позитивних емоцій, які
не мають ціни.

Успіх фестивалю вже цілком перед-
бачуваний. Адже тільки тут на чотирьох
величезних сценах виступили гіганти
клубної музики, що представляють різні
країни і музичні напрямки. Цього року
своєю присутністю український фести-
валь порадували такі зірки зі світовим

ім'ям, як британське тріо Above &
Beyond, відомий шведський ді-джей
Steve Angello, а також голландська ді-
джей Fedde Le Grand - цього року всі три
виконавці, оголошені хедлайнерами
фестивалю, також виступлять W & W,
Sender, Paul Thomas і безліч інших.
Вокальний лайв-перфоманс вперше
представлений для українців німецьким
дуетом Cosmic Gate спільно з Emma
Hewitt. Êрім відомих виконавців, свої

сети представили і молоді українські ді-
джеї. Гостей фестивалю чекав не менш,
ніж 16-годинний клубний марафон під
відкритим небом в режимі нон-стоп. Тут
на одну ніч зібралися воєдино практич-
но всі напрямки денс-музики: від техно і
трансу до хауса і драм енд бейс.

Приємним бонусом до музичних
подарунків організаторів став цілий ряд
всіляких розваг, представлених на тери-
торії фестивалю. Наприклад, на аеро-
дромі, який відкрився для відвідувачів
Global Gathering вже в 14:00, можна було
постояти за пультом, спробувавши себе
в якості ді-джея, сфотографуватися з
деякими музикантами, познайомитися
з організаторами, розслабитися в міс-
цевій лаундж-зоні, придбати сувеніри,
випробувати атракціони, ігрові зони і
звичайно ж - весело провести час за
спілкуванням з такими ж любителями
музики.

Нагадаємо, що батьківщиною Global
Gathering Freedom Music є Великобри-
танія, де він вперше пройшов у 2000
році. Шалений успіх дебютного фести-
валю дозволив заходу розширити гео-
графію проведення. Сьогодні open-air
проходить на трьох континентах, у вось-
ми найбільших містах різних країн,
серед яких пощастило опинитися і укра-
їнській столиці. Традиційно події пере-
дує видовищний автопробіг Follow Me
To Global Gathering, здійснюваний коло-
ною з яскравих авто, прикрашених пра-
порами і символікою фестивалю. Цього
року київський пробіг пройшов 6 липня.
За час існування фесту на його сценах
встигли виступити практично всі най-
більші світові зірки електронної музики.
Так, у різні роки на Global Gathering з'яв-
лялися Prodigy, Daft Punk, Chemical
Brothers, David Guetta, Tiesto, Paul van
Dyk та інші.

У Êиєві фестиваль вперше відбувся у
2007 році і з тих пір в його рамках Украї-
ну відвідали David Guetta, Armin van
Buuren, Tiesto, Above & Beyond, Gareth
Emery, Basement Jaxx, Fede le Grand,
Markus Schulz, Richie Hawtin і безліч
інших.

іíф.”тðибуíи“.

Скоро, 2 серпня, в ефірі Першого
Національного каналу ми побачимо
фінал національного відбору конкур-
су дитяче Євробачення. Учасниця
фіналу Іванна Орлюк дала інтерв'ю, в
якому розповіла про свою підготовку
до виступу.

мистецтвомистецтво

нОВий РекОРД
РибОлОВа

Нà Ïåòðîпàâліâñькîму ñільñькîму ñòàâку
зàфікñîâàíî ðåкîðäíий âилîâ. Нà миíулîму
òиæíі щàñлиâîму ðибàлці пîòðàпиâ íà гàчîк
ñîм âàгîю 10 кілîгðàміâ.

тîæ, шàíîâíі ðибàлки, íå âòðàчàйòå чàñу –
гàйäà íà ñòàâîк, äå íà âàñ чåкàє âäàлий улîâ
òà мîæлиâіñòь пîбиòи цåй ðåкîðä.



Рîäиíà – цå íàйгîлîâíішå,
щî є â íàшîму æиòòі. більшіñòь
люäåй мðіюòь мàòи щàñлиâу
ñім’ю. і ключ äî ñімåйíîгî
щàñòÿ шукàє кîæåí  ñàмîñòій-
íî, чåðåз æиòòєâі  âипðîбуâàí-
íÿ. зâичàйíî, ÿк і  â кîæíîму із
ðåцåпòіâ , â ðåцåпòі  щàñòÿ є
ñâîї ñòàлі іíгðåäієíòи: âзàємî-
ðîзуміííÿ, пîâàгà, любîâ…  тà
кîæíà ñімåйíà пàðà âíîñиòь
ñâîю ðîäзиíку â ñòîñуíки.
сàмå цÿ ðîäзиíкà äîпîмàгàє
äîлàòи, ÿк у мîðñькîму плà-
âàííі, буðі, шòîðми, уíикàòи
піäâîäíих кàмåíіâ.  і äуæå âàæ-
лиâî, щîб âäàлиíі зàâæäи
âиäíілàñÿ мåòà, äî ÿкîї пðàгíå
кîæíà ñім'ÿ. а щå кðàщå,  щîб
цÿ мåòà булà ñпільíîю – îäíà
íà äâîх.  цå є ñâîєðіäíим ñим-
âîлîм міцíîї ðîäиíи. цå є ñåк-
ðåòîм щàñлиâîгî пîäðуæíь-
îгî æиòòÿ ðîäиíи Ïîпîâих,
зàñлуæåíих òðåíåðіâ ñпîðòу з
лиæíих гîíîк, ÿкà äàлà їм ñилу
блàгîпîлучíî äîплиâòи äî
гàâàíі піä íàзâîю «Міцíà
ñім'ÿ». 

Їх сімейна історія розпочалася
задовго до їх знайомства. А саме
тоді, коли вони знайшли справу
свого життя, яка і  об’єднала їх дві
долі в одну.  В сімдесятих роках
країну під назвою СÐСÐ, що кану-
ла в історію, повністю накрила
спортивна хвиля. Ôізкультурні
гуртки, секції, змагання – цим
жила вся країна.  Впоравшись  з

домашніми справами, і малий, і
великий біг на стадіон, де кипіло,
вирувало життя, як в гравців, так і
у вболівальників. Саме на стадіо-
ні шукали жінки своїх чоловіків, а
матусі – дітей. Ôутбол, хокей,
лижні гонки – найпопулярніші
види спорту того часу.

– Ëижами займалися багато
хто з нашого двору, – пригадує
Володимир Васильович. – На той
час для кожного із нас був один
вибір: або до спортсменів, або до
шпани. Ìені пощастило, що коли
мені хотілося до шпани, на мене
чекав тренер, якого я не міг під-
вести.

Володимир Васильович наро-
дився в далекому  Свердловську,
місті , що потім перейменували а
ªкатеринбург, хоча в його пам’яті
він так і залишився  його рідним
Свердловськом. Не зважаючи на
те, що він народився в Ðосії, його
коріння українські. На Україні
жили його рідні, сюди він щоліта
приїжджав з бабусею в гості,
саме тут виросла його майбутня
дружина.  

Займатися лижами він почав
досить рано. І цей вид спорту
повністю захопив  його. Він не
зогледівся, як виграв місцеві

змагання, потім районні,
обласні, всеросійські та
був  запрошений на пер-
шість Союзу. Саме там
на першості країни він
вперше зустрів Тетяну
Шпаченко, жительку
села Петропавлівська
Борщагівка, що також
займалася в лижній сек-
ції з раннього дитинства.
Ставши переможцем ряд
змагань, вона потрапила
в збірну України, честь
якої і захищала на пер-
шості Союзу. Вони жили
в сусідніх кімнатах. Одно-
го вечора декілька раз
зіграли компанією в
карти, а потім на кожного
чекало його місто, його
друзі, нові змагання та
нові перемоги. Ця зустріч
і це знайомство можливо
стерлося з їх пам’яті,
якби доля не звела їх
знову в Êиївському фіз-
культурному інституті. 

– О, та я тебе знаю, –
сказав Володимир, поба-
чивши Тетяну серед абітурієн-
тів. – Ìи з тобою в карти грали... 

Тож після цієї зустрічі вони
навіть ще не зрозуміли, що не
випадково зустрічаються. Äалі
були роки навчання та постійні
виснажливі тренування, збори,
змагання. Закінчивши інститут,
Тетяна Василівна була направле-

на працювати до
нашого району трене-
ром з лижних  гонок.
Володимир Василь-
ович  поїхав працюва-
ти тренером  до м.
Êонотопу.  Зустрів-
шись через рік,  на
чергових змаганнях
вони зрозуміли, що
значать один для
одного більше ніж
просто товариші.
Після цієї зустрічі
Володимир вирішив
приїхати до нашого
села. Ця подорож
запам’яталася йому
на довгі роки.

Зійшовши на заліз-
ничній станції «Борща-
гівка» холодного,
морозного ранку,
Володимир вирішив,
що до зустрічі з коха-
ною залишилися ліче-
ні хвилини.  Та не так

сталося, як гадалося.  Від станції
до нашого села через кучугури та
перемети юнак змушений  був
добиратися, ще довго-предовго.
Спочатку він розумів, що станція і

село – це зовсім різне. Потім його
помилково  направили в с. Софі-
ївську Борщагівку.  І через три
години подорожі, замерзлий “на
кістку”  Володимир,  добрався
все-таки до центру Петропав-
лівської Борщагівки, а потім до
хатини по засніженій вулиці
Жовтнева, де проживала його
Таня. Найбільша прикрість цієї
подорожі полягала в тому, що він
розминувся з дівчиною всього на
хвилин 15 – вона поїхала на чер-
гові змагання. Та це не зломило
юнака: він наздогнав  її в аеро-
порту. Таких цікавих ситуацій в
сімейному архіві  родини  Попо-
вих дуже багато. 

Зовсім скоро  вони створили
сім’ю, зігравши гучне весілля в
нашому селі. Пройшовши деякі
труднощі на професійному тере-
ні, ними  було прийняте рішення,
що повинні працювати разом,
створивши міцний тренерський
тандем. Отак і розпочався новий
етап їх життя, що приніс їм звання
заслужених тренерів України з
лижних гонок. Ëижна секція в
с.Петропавлівська Борщагівка ,
лижна секція  в м. Ірпені, спор-
тивні збори, змагання – сімейне
життя повністю підкорювалося
спортивному розпорядку трене-
рів та це робило сімейні відноси-
ни ще більш тіснішими. В  1980
році в родини появилася донечка
Іринка, а згодом  і молодший син
Олександр.  Äіти зростали у
справжньому спортивному дусі.
Ðазом  з вихованцями спортив-
них секцій ходили на  пробіжки,

відвідували тренування,
змагання.  Äочка Іра з
трьох років займалася
фігурним катанням, а
згодом перейшла у
лижну секцію.  І має
багато нагород: була
членом національної
збірної України   та чем-
піонкою України з лиж-
них гонок. Син Олек-
сандр, що є чемпіоном
світу з кікбоксингу,
якому присвятив себе з
десяти років. 

Наприкінці вісімдеся-
тих років та на початку
дев’яностих в нашому
селі завдяки цій родині
кипіло спортивне життя.
В пожовклих фото-
альбомах жителів нашо-
го села є  багато дитя-
чих знімків зі спортив-
них змагань на сільсько-
му озері, в лісі, на
районних та обласних
спортивних змаганнях.
А  в деяких жителів села

є ще й багато грамот та
медалей. Це вихованці родини
Попових – І.Ëашков,
Ì.Артюхов, О.Шум, З.Ôабро,
ª.Äмитрієв. Та, безперечно, най-
більше нагород у жительки нашо-
го села Віти Якимчук, що стала
членом збірної України та трира-
зовою  учасницею олім-
пійських ігор, а також гор-
дістю Петропавлівської
Борщагівки. 

Певний час родина
Попових працювала в м.
Харків в спортивному
ліцеї. Їх тренерська діяль-
ність в іншому місті вияви-
лася напрочуд продуктив-
ною.  

На початку минулого
року вони знову поверну-
лися до нашого села, де їх
радісно зустріли як меш-
канці  Петропавлівки,  так і
сільське керівництво. На
базі нашої школи відразу
була відкрита секція лиж-
них гонок, куди з радістю
потягнулися учні.  Після
шкільного дня у них роз-
починається  нова сторін-
ка життя, сповнена спор-
тивним романтизмом,
безмежною кількістю лісо-
вого повітря  та   при-
ємною процедурою чаю-
вання,  яке іноді триває
досить довго.  Вони не можуть
розпрощатися, їм тут добре , на
них тут чекають  тренери, які в
деяких моментах стають рідніши-
ми за близьких людей. На кінець

зими малі лижники вже брали
участь в обласних змаганнях, де
показали напрочуд гарний
результат. Це завдяки  безмеж-
ному ентузіазму та любові до
своєї справи їх тренерів Володи-
мира та Тетяни Попових. 

Вже понад тридцять років
родина Попових живе щасливим
подружнім життям, реалізовуючи
себе як на теренах спортивних
арен, так і в родині.  Вони – люб-
ляче подружжя, чудові батьки, що
дали гідне виховання своїм дітям,
а також безмежно люблячі дідусь
та бабуся.   

Їх внучка, одинадцятирічна
Ëіза, є улюбленицею всієї роди-
ни.  Ця  маленька принцеса має
чарівний  голос, займається
музикою та вокалом та є дуже
творчою особистістю.  Також
творчою  особистістю в родині є
дочка – Ірина Володимирівна, що
пише картини, займається техні-
ками батік та декупажом, розпи-
сує дерев’яні та скляні  вироби. 

По принципу: «Хто як не я»,
живе син Олександр. Він переко-
наний, що коли не подобається
щось в нашому житті, то можна
багато змінити самому.   Саме
тому він займається тренерською
діяльністю на базі Петропавлівсь-
ко–Борщагівської  середньої
школи  причому не на комерцій-
ній основі, даючи всім бажаючим

можливість спробувати себе в
спорті.  І таким чином зменшує
кількість молодих людей, які не
можуть реалізувати себе, через
брак коштів. Також його спорт-
смени приймають активну участь
в громадському житті села.
Організовують суботники, приби-
рають ліс, що є прикладом для
молоді.  Хоча секція працює зов-
сім не тривалий час, вона також
має вже своїх переможців як
районних змагань, так і обласних.  

Життя прожити – не поле
перейти, – говорить народна
мудрість. З нею не можна не
погодитися.  Та ще більшою цінні-
стю прожитих років є люди, в
житті яких ти залишаєш  добрий
слід своєї діяльності. Саме такі
люди живуть в цій сім’ї. Це не
лише діти, батьки, а й уся родина.
Це і сотні їх учнів, яким вони пода-
рували прагнення до перемог,
для яких стали підтримкою в
житті, друзями та навіть батька-
ми. Тож нехай і надалі життя
наших земляків наповнюється
славними ділами, зітканими з
великих і малих перемог. Насна-
ги,  вам шановні, в подальшій
вашій праці та в родинному житті.

Ольгà заЇКа
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люди селалюди села

таЇНстВа ЩасЛИВОГО ÏОДРужНЬОГО жИття

Визíàчíà пîäіÿ: пîчàòîк ñòàíîâлåííÿ ðîäиíи

Рîäиíà Ïîпîâих: бàòьки Вîлîäимиð, тåòÿíà, äîчкà іðиíà, ñиí Олåкñàíäð



ВітанняВітання смачного!смачного!

Найкращі рецептиНайкращі рецепти

Хðуñòкі ñîлîíі îгіðки
тîбі зíàäîбиòьñÿ: огірки-5 кг, кріп (палиці і парасольки) - 5 шт., час-

ник - 10 зуб.,листя хрону - 8 шт., листя смородини - 20 шт., сіль, лавро-
вий лист - 8 шт., перець червоний, перець чорний.

як пðигîòуâàòи:
Вимий і зріж попки огірків. Поклади в каструлю для замочування. Туди

ж відправ кріп, часник, листя смородини і залий розсолом.
На 1 літр води 2 столові ложки солі і постав під гніт на 2 доби.
Потім спеції позбудься, розсіл проціди, огірки промий.
Візьми стерилізовані банки, уклади огірки і нові спеції, додай лавро-

вий лист і перець. Ðозсіл прокип'яти і залий гарячим у банки. Закрий
банки.

сîлîíі пîміäîðи
тîбі зíàäîбиòьñÿ:10 кг помідорів,100-200 г зелені кропу,50 г коре-

ня хрону,100 г листя чорної смородини,100 г листя хрону, 20-30 г час-
нику,10-15 г червоного гострого перцю,10 л води,500-700 г солі.

як пðигîòуâàòи:
Всю зелень і помідори ретельно промити в проточній воді. На дно

банок уклади половину кропу, перцю, часнику, листя смородини, листя
і кореня хрону.

Наповни банки помідорами і уклади зелень, що залишилася. Приго-
туй розсіл з 10 літрів води і 500-700 грамів солі. Залий банки холодним
розсолом так, щоб помідори були повністю їм покриті. Накрий банки
кришками і залиш при кімнатній температурі на 2-3 дні, після чого при-

бери в прохолодне місце.

Приємно зимовим вечором відкрити баночку з хрусткими огірочками і перчиками, яскраво-
червоними помідорами і кабачками і насолодитися їх смаком. Консервовані овочі зберігають
у собі не тільки вітаміни, але і теплі спогади про літо, його запах. І безперечно, консерви, при-
готовлені своїми руками, у сто крат смачніше покупних. А тому - дерзайте, робіть свої власні
заготівлі!

сàä.  Плодові дерева в серпні закінчують свій ріст і всі
сили перемикають на визрівання плодів. Щоб вони добре
перенесли зиму, їх слід підгодувати фосфорно-калійними
добривами. Прикореневу поросль і бур'яни під кронами як
і раніше потрібно ретельно видаляти. У посушливу погоду
необхідний полив, але не занадто рясний для літніх сортів,
інакше це може викликати опадання плодів. 

Під  рясно плодоносні гілки обов'язково встановлюють
підпори. Ìіж опорою і гілкою бажано покласти товсту ган-
чірку або картон, щоб зменшити тертя й травмування
кори. Обпадаючі плоди потрібно збирати і в залежності від
їх стану переробляти або видаляти з дільниці. 

Через два тижні після збору плодів у ранніх сортів
яблунь і груш починається активний ріст коренів. У цей
період вони потребують підгодівлі органікою: на квадрат-
ний метр в пристовбурних колах вносять 4-5 кг перегною і
30-40 г аммофоскі. 

Êущі смородини та агрусу потрібно оглянути і вирізати
хворі або старі гілки. Внести підгодівлю, як і під дерева, і
замульчувати грунт. 

Протягом серпня збирають плоди обліпихи, тому що
пізніше вони стануть занадто м'якими і будуть травмува-

тися і м'ятися під час збору. 
На початку місяця потрібно вирізати дощенту слабкі

пагони малини, якщо ви не зробили це відразу після пло-
доношення. Це запобіжить поширенню хвороб і посприяє
кращому росту молодих пагонів. Ближче до кінця місяця
можна прищипнути верхівки однорічних пагонів, щоб при-
зупинити їх ріст і прискорити визрівання. Êорисно буде
внесення перепрілої органіки у вигляді мульчі шаром у 5-7
см. 

У винограднику рихлять верхній шар грунту і підгодо-

вують рослини розчином органіки. На плодоносних бато-
гах видаляють верхівки, залишаючи 4-5 листків над остан-
нім гроном. 

Якщо хтось практикує викошування суниці після плодо-
ношення і не встиг скосити її в липні, то зробити це потріб-
но на самому початку серпня, щоб до зими встигла відро-
сти досить сильне листя. Бур'яни в міжряддях видаляють,
розпушують грунт і вносять підгодівлю, використовуючи
суперфосфат або деревну золу. Äруга половина серпня -
оптимальний час для  розмноження садової суниці.
Посаджені в ці терміни молоді розетки встигають відмінно
вкоренитися і в наступному році дадуть непоганий уро-
жай. 

Гîðîä. У серпні, як і раніше, продовжують доглядати за
овочевими культурами, займаючись прополкою і підгодів-
лями. Але вже і перший урожай на підході! 

Томати, солодкий перець і баклажани починають рясне
плодоношення. Всі ці культури на початку місяця ще підго-
довують органікою або мінеральними добривами. У серп-
ні зачатки квіткових кистей у томатів потрібно видалити,
залишивши над верхньою сформованої кисті тільки два
листи. Цей прийом дозволяє прискорити визрівання  пло-
дів, що зав’язалися, до настання стійких холодів. 

Перці і баклажани рихлять і регулярно рясно поли-
вають, збираючи врожай через 3-5 днів. Огірки для про-
довження термінів плодоносіння потрібно підгодовувати і
поливати, знімаючи плоди через 2-3 дні. 

Цибулю після пожовтіння і вилягання пера прибирають
для досушки в сухе, добре провітрюване місце. Але якщо
стоїть суха тепла погода, то добре залишити його на кіль-
ка днів прямо на грядці.

сеРпень сеРпень –– Дача саД гОРОДДача саД гОРОД
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тðåòиíичåíкî  улиòу сåðгіїâíу
Вàм íиíі - âіñімäåñÿò п'ÿòь!

Гàðíий âік і гіäíий,
Хîчåмî Вàм щàñòÿ пîбàæàòи,

тàкîгî, щîб хîòілîñÿ пàм'ÿòàòи!
Нåхàй âіäðàäà зігðіâàє äушу,

у ñåðці òðіумфує äîбðîòà,
Нåхàй ÿñкðàâå ñхîäиòь â íåбі ñîíцå,

й  äîðîгà äîâгà ñòåлиòьñÿ æиòòÿ.

З любов’ю та повагою син Григорій,
дочка Галя та їхні родини.

з величним ювілеєм!

календар дачникакалендар дачника

Ось і підходить до кінця липень. А на порозі – вже
серпень. Дні стають все коротшими, ночі прохолод-
нішими. Недарма серпень в народі називають
«заходом літа». Сади та городи радують урожаєм,
тільки встигай збирати і переробляти. Але рослини
як і раніше потребують нашої турботи і догляду,
якщо ми хочемо отримати від них відповідну відда-
чу і в майбутньому році. 

ОголошенняОголошення

ОголошенняОголошення

ОГОЛОШеННяОГОЛОШеННя
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