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Такого високого темпу будівельно-
монтажних робіт при високій їх якості
нині не знає, певне,  жоден населений
пункт України. Причому це стосується
не тільки обсягів житлового будівницт-
ва, а й   комфортності, зручного розта-
шування та архітектурної привабливо-
сті  житла,  яке, по суті, є престижним.

В останні дні липня в Петропавлівській
Борщагівці сталася подія, яка ще раз підт-
вердила курс сільської ради на здійснення
соціально-економічних перетворень: тут
введено в експлуатацію черговий багато-
поверховий будинок на 208 квартир. Й
учасниками цього свята стали як самі
винуватці урочистостей – новосели, так і
офіційні особи, будівельники, чий подару-
нок тепер вже петропавлівцям гідно оціни-
ли всі.

Утім, зазначений будинок – це вже третій
з часу початку робіт на житловому ком-
плексі “Празький квартал”. Його адреса –
Софіївський провулок, 19. Попередні
новобудови були введені в експлуатацію
наприкінці липня минулого року та в травні
нинішнього. Тож 3 будинки за 1 рік – це
свідчення високої ефективності роботи

будівельної компанії “Білдінг Дивелопмент
Компані”, яка добре зарекондувала себе в
будівництві житла.

Отже, новосілля. Його організатори до
цієї події готувалися старанно. Адже
близько півтисячі новоселів очікували на
цю подію з нетерпінням. Тож, щоб пораду-
вати учасників урочистостей, захід мав
бути яскравим, по-справжньому святко-
вим і пам’ятним.

...У призначений час на провулку Софі-
ївському зібралося багато люду. Радісні
обличчя, щасливі посмішки, гарний
настрій. Його створювали не тільки уста-
новлена поруч з красенем-будинком
яскраво прикрашена сцена, а й артисти,
переодягнені в казкових героїв, які органі-
зували для діточок змістовні ігри й розваги
тут-таки навкруг новозведеного дитячого
майданчика. І не просто описати оту без-
турботну радість, щасливі обличчя малят і
саму дійсно казку, яка, хоч і ненадовго,
прийшла до них цього неперевершеного
вечора. Аби відчути усю цю величну атмо-
сферу справді народного свята, нехай
воно влаштоване для мешканців тільки
одного будинку, осягнути його високий

ЕкологіяЕкологія

Ïåðлиíа Ïåтðîпаâліâськîї Бîðща-
гіâки – місцåâий стаâîк – є єäиíим
âîäíим басåйíîм íасåлåíîгî пуíкту.
Віí ðаäує багатьîх сâîєю íаäзâичай-
íîю кðасîю. Тут âіäпîчиâають і äîðîс-
лі, і äіти. Люблÿть пîðибалити люби-
тåлі цьîгî âиäу âіäпîчиíку. Напîâíю-
âаíий багатьма äæåðåлами, стаâîк
äає âитîк ðічці Ниâка, ÿка íå замåðзає
íаâіть âзимку.

Цієї весни сюди завітала навіть пара
лебедів. Але чи то не всіх порадував при-
літ цих диво-птахів, а чи не сподобалось
самим пернатим місце для майбутнього

поселення (про що писала наша газета –
пðим.ðåä.), вони тут не прижились. Тоді-
то й прийшла думка: а, можливо, ми люди
не все зробили для того, щоб екологія
цього чарівного куточка Петропавлівки
відповідала сучасним вимогам життя
довкілля, дотримання яких сприятиме
поліпшенню ситуації. Тож і звернулись ми
до депутата сільської ради Анатолія
Костенка з пропозицією відповісти на ряд
запитань, які стосуються зазна ченої
теми.
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ДуховністьДуховність

З туðбîтîю пðî благîустðій зîíи âіäпîчиíку пðацюâали íа субîтíику 
мåшкаíці Ïåтðîпаâліâськîї Бîðщагіâки Олåксаíäð Бабій, Микîла Бабій, 

Аíатîлій Кîстåíкî і Олåксаíäð Смîâæåíкî

Слîâî-âітаííÿ Олåксіÿ Кîäåбськîгî

Ïðåäстаâíик забуäîâíика К.М.Кукса
äåмîíстðує äîзâільíі äîкумåíти íа

ââåäåííÿ â åксплуатацію буäиíку

дарунок будівничих 
петропавлівцям

24 липня в селі Білогородка Києво-Святошинського району відбулася
важлива подія, приурочена до загальнодержавного ювілейного святкування
1025–ліття Хре щення Київської Русі. 

Коштом місцевого самоврядування та громади у селі споруджено пам’ятник
святому Рівноапостольному великому князю Володимиру.

На запрошення парафіяльного священика протиірея Василя Чупровського та
місцевої влади на урочисте відкриття монументу прибув Святійший Патріарх
Київський і всієї Руси-України
Філарет. У співслужінні
духовенства та громади
Святійший Патріарх освя -
тив пам’ятник князю Воло -
димиру та бла гословив
при сутніх.

Цього дня Патріар шими
від зна ками були наго ро -
джені меценати спо руд -
ження мо ну мен ту: сіль -
ський голова Абрам чук Ми -
ко ла Івано вич, голова
Києво-Свя то шинської ра -
йонної адміністрації Пак
Воло  димир Іванович та інші
до с тойники. Свято про до     -
вжили виступами місцеві
колективи.

у Білогородці освячено пам’ятник
князю володимиру

Ваша практична діяль-
ність – реальний внесок
в оновлення сіл Петро-
павлівська Борщагівка
та Чайки. Навіть за
скла дних економічних
умов ви шукаєте і знахо-
дите шляхи поліпшення
своєї діяльності, конку-
рентноздатності буді-
вельної продукції, зростання авто-
ритету бу дівельників. На наших
очах завдяки вашій працелюбності

і наполегливості ста -
ють невпізнаними
вулиці наших сіл.

Від усієї душі бажаю
вам і вашим сім’ям
миру, добра, благопо-
луччя, щедрих замов-
лень і належної оцінки
праці.

Олексій КОДЕБСЬКИЙ,
Петропавлівсько-Борщагівський

сільський голова

Вітання сільського головиВітання сільського голови

Щиро вітаю будівельниківЩиро вітаю будівельників
з з пропрофефессійним святом!ійним святом!

очистимо замулені
джерела

ЗВЕРНЕННЯ ДЕÏУТАТА ÏЕТРОÏАВЛІВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ АНАТОЛІЯ КОСТЕНКА ДО МЕШКАНЦІВ СЕЛА

Ïðîäîâæåííÿ íа 3 стîð.



2 ������� ���������������� ����������

Надзвичайна ситуаціяНадзвичайна ситуація

Надзвичайна пожежонебезпека простежу-
ється у деяких регіонах України.

До переліку областей, що мають високий
рівень пожежної небезпеки, потрапила й
Київщина. 

У деяких регіонах України найближ-
чими днями утримуватиметься над-
звичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба
Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій.

"Протягом 1 половини серпня у пів-
нічних та західних районах Криму, у
Миколаївській, Херсонській, Запорізь-
кій, Донецькій, Закарпатській областях
переважатиме надзвичайний, 5 класу,
рівень пожежної небезпеки", - йдеться
у повідомленні.

У Дніпропетровській, Кіровоградсь-
кій, Черкаській та Київській областях -

також очікується високий (4 класу), а в окре-
мих районах - надзвичайний (5 класу) рівні
пожежної небезпеки. 

БУДЬТЕ ОБЕРЕжНІ!

ОфіційноОфіційно
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КультураКультура

ЗМІНИ В ÏЕНСІЙНОМУ
ЗАБЕЗÏЕЧЕННІ З 1 ЛИÏНЯ 2013 РОКУ

З 1 липня 2013 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії». Цим Законом
внесено зміни до деяких статей Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»(далі Закон №1058-IV) та Закону України«Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб» (далі Закон №2262-XII):

Назâа Закîíу і
статті, â ÿкі âíåсåíî

зміíи

Зміíи, ÿкі âіäбулисÿ 
з 1липíÿ 2013ð.

Нîðма, щî äіÿла äî
1липíÿ 2013ð.

Закон
№1058-IV
пункт 15
статті 11

Надана можливість включення до
страхового стажу періодів перебування
жінки у відпустці у зв’язку з вагітністю та
пологами й одержання у зв’язку з цим
допомоги по вагітності і пологах.

Раніше ціі періоди до стра-
хового стажу не зараховува-
лися.

Закон
№1058-IV
стаття 36

Проведення виплати пенсії у зв’язку з
втратою годувальника дітям між завер-
шенням навчання в одному із навчаль-
них закладів та вступом до іншого
навчального закладу або в період між
завершенням навчання за одним
освітньо-кваліфікаційним рівнем та про-
довженням навчання за іншим за умови,
що такий період не перевищує чотирьох
місяців.

Раніше в ці періоди пенсія у
зв’язку з втратою годувальни-
ка не виплачувалася.

Закон
№1058-IV
частина 1
статті 40

Можливість вилучення із підрахунку
періодів одержання допомоги по безро-
біттю в межах до 60 календарних місяців
страхового стажу та за умови, що періо-
ди одержання допомоги по безробіттю
з урахуванням будь-якого періоду стра-
хового стажу поспіль у сумі становлять
не більш як 10% тривалості страхового
стажу.

Проведення оптимізації
таким чином передбачено не
було

Закон
№1058-IV
частина 2
статті 40

Заробітна плата визначається за
формулою, в якій сума коефіцієнтів
заробітної плати за кожен місяць ділить-
ся на місяці, які враховано для визна-
чення страхового стажу.

Заробітна плата визначала-
ся за формулою, в якій сума
коефіцієнтів заробітної плати
за кожен місяць ділилася на
кількість місяців, за які розра-
ховано коефіцієнт заробітної
плати.

Закон
№1058-IV
Частина  2
статті 42:

З 1 березня кожного року на коефіці-
єнт, який відповідає не менш як 20%
показника зростання середньої заро-
бітної плати в Україні, порівняно з попе-
реднім роком, збільшуватиметься
заробітна плата, з якої призначено
(попередньо перераховано) пенсію.

Підвищення зарплати буде здійсню-
ватися незалежно від коефіцієнта підви-
щення пенсійних виплат у минулому
році.

З 1 березня кожного року на
коефіцієнт, який відповідав не
менш як 20% показника зро-
стання середньої заробітної
плати в Україні, порівняно з
попереднім роком, збільшува-
лася пенсія.

Підвищення пенсії залежало
від коефіцієнта підвищення
пенсійних виплат у минулому
році.

Закон
№2262-XII)
стаття 56

Під час перебування особи на повно-
му державному утриманні, їй виплачу-
ватиметься 25% пенсії. Інші 75% пенсії
перераховуватимуться відповідній уста-
нові (закладу) за особистою письмовою
заявою особи. Ці кошти зараховувате-
муться на банківські рахунки цих уста-
нов і будуть спрямовані виключно на
поліпшення умов проживання в них
зазначених осіб.

Особи, які перебували у від-
повідних установах на повно-
му державному утриманні,
одержували пенсію в розмірі
25%. Інша частина (75%) в ці
заклади не перераховувалася.

Дуже швидко пройшов фінал національно-
го відбору на конкурс дитяче євробачення.
Лишились позаду неймовірне емоційне та
фізичне напруження, місяці тренувань, репе-
тицій, активної підготовки до конкурсу. Минув
найважливіший і найвідповідальніший день
мого артистичного життя. День, коли спалах-
нули вогні на величезній сцені, яка приймала
фіналістів національного відбору дитячого
євробачення . Для мене він був наповнений з
одного боку неймовірним хвилюванням, а з
іншого – вірою в те, що виступ буде вдалим,
адже я багато і наполегливо працювала. Моя
віра примножувалась і тим, що я відчувала
величезну підтримку рідної Петропавлівської
Борщагівки! Вона надавала мені сили та
натхнення. Хвилювання, яке завжди відчува-
єш перед виходом на сцену повністю прой-
шло під час виступу. Для мене існували тільки
ті емоції, які я переживала в пісні та намага-
лась донести і передати глядачам. Думаю,
що це вдалось. 

Найбільше хвилювання було підчас оголо-
шення результатів. Спочатку очікування, а потім розчарування, коли не чуєш
свого прізвища серед п’ятірки переможців. Але зараз я не засмучуюсь, оскільки
знаю, що завдяки величезній підтримці мої вболівальників, я опинилась на
шостому місці, практично дихаючи в спини переможцям. Дякую всім вам за спо-
дівання, підтримку і віру в мене!!! Моя пісня була саме для вас. Отже, конкурс
лишився позаду а ми ідемо вперед і тільки вперед! Спасибі за підтримку!

Іâаííа ОРЛЮК

дякую за підтримку

НЕБЕЗÏЕКА ÏОжЕж ЗРОСТАє
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Святкуванню в Україні 1025-річчя хрещен-
ня Київської Русі було присвячено багато
заходів, які піднесли рівень нашої духовнос-
ті та збагатили внутрішній світ: квіткові вис-
тавки, хресні ходи, церковні передзвони… 

Також подією, вартою уваги, стало від-
криття виставки живописних творів худож-
ника Станіслава Феліціановича Лосіцького
«Святині православ’я», у Золотій  залі Укра-
їнського фонду культури. 

Ця виставка відбулася за підтримки укра-
їнського фонду культури, Національної спіл-
ки художників України та Української пра-
вославної церкви та представила увазі  від-
відувачів справжні скарбниці українських
святинь. Великою честю для Петропавлів-
ської Борщагівки стало те , що на одному із
експонатів виставки, що носить назву
«Мирна весна»  був представлений  краєвид
нашого села.  Безхмарне синє небо, золоті
куполи величної церкви та вічний солдат,
що задумався над буденністю сьогодення -
сюжет цієї картини, що зачіпає найтонші
струни душі глядача.

Станіслав Феліціанович народився в селі
Чернігівське Красноярського краю та зго-
дом його родина переїхала до України.
Саме тут, на українській землі, він почав
малювати.  А в 1965 році він закінчив Львів-
ський лісотехнічний інститут та почав пра-
цювати в деревооробній галузі, піднявшись
по кар’єрній драбині з посади слюсаря до

директора фанерного заводу.  Нині він очо-
лює ТОВ «Агава – 2003», що розташований
на території села Петропавлівська Борща-
гівка. 

Навіть не всі колеги  знають про те, що
така високоповажна людина в деревооб-
робній  галузі  є членом національної спілки
художників України, лауреатом  міжнарод-
ної премії ім. Вініченка, член правління
Українського Фонду культури та безмежно
талановитим художником, який пропускає
кожну свою картину через душу.  Музою
великого художника на протязі багатьох
років є його чарівна дружина. Саме вона
підтримує його бажання малювати та нади-
хає його. Разом вони багато подорожують,
пізнаючи нові красиві місцини та пам’ятки
архітектури, які потім  народжуються на
полотні  та вражають своєю красою.  

На відкритті виставки побував і Петропав-
лівсько–Борщагівський сільський голова
О.І.Кодебський та особисто привітав худож-
ника з визначною подією – персональною
виставкою та побажав С.Ф.Лосіцькому

нових творчих злетів, а також подякував за
вагомий внесок у соціально–економічний
та культурний розвиток Петропавлівсько-
Борщагівської сільської ради, плідну працю
та активну громадську позицію. 

Ольга ЗАЇКА

МистецтвоМистецтво

духовність
у житті і на

полотні

Анатолій Петрович з готовністю відгук-
нувся на пропозицію. І ось що він розпо-
вів нашому кореспондентові.

– Перш за все, як депутат Петропав-
лівсько-Борщагівської сільської ради
хочу звернутися до редакції газети зпро-
ханням: висловити глибоку вдячність
жителям нашого населеного пункту за
високе розуміння важливості поліпшення
екологічної ситуації в селі Петропавлівсь-

ка Борщагівка. Хочу подякувати Олек-
сандрові Бабію, Миколі Бабію, Олександ-
рові Смовженку, які не лишилися осто-
ронь зазначених проблем. З їхньою
допомогою було наведено порядок у зоні
відпочинку нашого ставу. Вони допомог-
ли установити загороджувальний бар’єр,
по вулиці Матросова і Леніна, де автомо-
білі не тільки пошкодили трав’яне
покриття на березі, а й під’їжджали з
метою помиття автівок, забруднюючи
воду мазутом та мастилом. Тож ми добре
попрацювали: викопали ямки, установи-
ли 16 бетонних стовпчиків.

Користуючись нагодою, хочу звернути-
ся до всіх мешканців села, до гостей

щодо правил поведінки на нашому озері.
Частина невихованих людей, приходячи
відпочивати, залишають біля води сміття,
пластикові та скляні пляшки, різний
непотріб. Причому іноді кидають все це у
воду, незважаючи на те, що ми спеці-
ально встановили урни. І нам дуже при-
кро, що ставу завдається така шкода.

Тому звертаюсь до всіх, хто відпочиває
у нас: шановні петропавлівці, кияни, гості

нашого села! Нå лишайтå місцå âіäпî-
чиíку íåпðибðаíим, íå засмічуйтå
íаâкîлишíє сåðåäîâищå!

Крім того, не засмічуйте джерела, роз-
ташовані навколо ставка. Їх ми нарахува-
ли 6. Ми повинні очистити їх, щоб дже-
рельна вода освіжала наше озеро.
Маємо зробити це негайно, якщо ми
думаємо про майбутнє. Адже саме тут
відпочивати нашим дітям й онукам. Тож
очистивши замулені джерела, ми збере-
жемо довкілля чистим. А це – наше здо-
ров’я, наше благополуччя. Зрештою –
наше життя.

Михайлî ГРИЩЕНКО 

ЕкологіяЕкологія

Ось у цьîму кîлîäÿзі зíахîäитьсÿ äæåðåлî, закиäаíå сміттÿм!

Дæåðåльíу âîäу äуæå люблÿть пîпити â спåку...

Тîí â ðîбîті заäаâаâ äåпутат сільськîї ðаäи Аíатîлій Кîстåíкî

Ïîчатîк íа 1 стîð.

очистимо
замулені джерела
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10 серпня 10 серпня –– День будівельникаДень будівельника

зміст, зрозуміти важливість можна були
лише побувавши тут. Тому я глибоко
переконаний: цей день запам’ятається
новим петропавлівцям назавжди. 

Утім, значущості події надала й участь в
урочистостях багатьох офіційних осіб:
сільського голови Олексія Кодебського,
його заступника з виконавчої роботи
Олександра Оболонського, секретаря
сільської ради Любові Коваленко, архітек-
тора Тетяни Резванюк, представника
забудовника житлового комплексу
“Празький квартал” К.М.Кукси , директо-
ра інституту “Укрцівільсільбуд”
О.П.Чижевського, представників архітек-
тури області тощо.

Урочистості відкрив вітальним словом
представник забудовника Костянтин
Михайлович Кукса. Він, зокрема, від-
значив:

– Я хочу висловити велику вдячність
усім, хто сприяв тому, що ось цей кра-
сень-будинок зведено.  Ми раді від того,
що ви повірили нам і довірили це будів-
ництво. Виконавши взяті зобов’язання,
ми і надалі продовжуватимемо розпочату
справу, облагороджуючи Петропавлівсь-
ку Борщагівку новими будинками, жит-
лом європейського зразка. Відтепер тут
житимуть багато щасливих молодих
сімей. Бажаю вам щастя, здоров’я, Божо-
го благословіння і благополуччя!

А потім представник забудовника вру-
чив нагороди посадовим особам, хто
зробив найбільший внесок у зведення
цього будинку. Серед нагороджених
подяками голова Київської обласної дер-
жадміністрації А.Й.Присяжнюк, його пер-
ший заступник  О.В.Заєць, голова Києво-
Святошинської райдержадміністрації
В.І.Пак. 

На сцену запрошується  Петропавлівсь-
ко-Борщагівський сільський голова Олек-
сій Кодебський.

– Шановні петропавлівці, шановні

гості! – звернувся до присут-
ніх Олексій Іванович. – Я не
випадково звернувся до вас
як до петропавлівців. Адже
нині ви стаєте мешканцями
нашого села. А воно відоме
тим, що має цікаву історію. У
вересні ми відзначаємо 516
річницю з дня заснування
Петропавлівської Борщагів-
ки. Тому ви, хто тут буде
жити, пишатиметеся селом,
яке динамічно розвиваєть-
ся, розбудовується. Так
само як і село Чайки, яке теж
входить до складу сільської
ради. Тут зростає кількість
населення. Мине 5-10 років і
на наших територіях проживатиме близь-
ко 80 тисяч населення. І це вже будуть не
села, а ціле містечко. 

Нині ви вселяєтесь і отримуватимете

позитивні емоції. Можливо в когось вини-
катимуть і проблеми. Тому будемо спіль-
но їх вирішувати. І якщо ми успішно спів-
працюватимемо, то село буде все краще і
краще.

Хочу наголосити на тому, що Петропав-
лівська Борщагівка вже третій рік поспіль
є кращим в Україні населеним пунктом з
питань благоустрою та правопорядку.
Але і мене, і сільську раду дуже радує те,
навколо все будується, кращає.Але най-
більше мене тішить те, що наші новосе-
ли – молоді люди. А це означає, що
народжуються діти. Тому розвивається і
наш населений пункт.

Хочу наголосити ще ось на чому. Ви
придбали житло не в місті, а в селі. А тут
фінансування суттєво відрізняється від
міського. Адже ми здійснюємо реалізацію
планів соціально-економічного розвитку в
основному за рахунок місцевого бюдже-
ту. І коли ви будете звертатися до сіль-
ської ради з тих чи інших питань маєте

врахувати це.
Хочу також зауважити, що і від вас зале-

жить певною мірою добробут, який ми
створюємо. Бо кошти виділяються насе-

леному пункту в залежності від кількості
зареєстрованих мешканців. Тобто і від
вас. І тоді  ми фінансуємо будівництво
об’єктів соціальної сфери.

Скажімо, ви заселились, зареєструва-
лись  і, зрозуміло, у вас з’являється
потреба віддати дитину в дитячий садок.
Ми врахували цю вашу потребу. І нині
зводиться новий дитсадок на 150 місць. І
в ньому виховуватимуться діти і “Празько-
го кварталу”.

Я думаю, що кожен з вас отримає задо-
волення від проживання тут, стане патріо-
том села, вашого житлового комплексу.
Буде добре, якщо кожен з вас посадить
тут своє дерево, посіє квіти. Так як це зро-
били мешканці житлового комплексу
“Чайка”. І тоді житимите в благоустроєно-
му місці – у красі, затишку й комфорті.
Бажаю вам міцного здоров’я, родинного
щастя, благополуччя!

Перед присутніми також виступили і
привітали новоселів головний архітектор
Київської області Н.Г.Бужинська, дирек-

тор НДІ “Укрцивільсільбуд”
О.П.Чижевський, заступник
сільського голови з виконав-
чої роботи О.І.Оболонський,
архітектор села Т.І.Резванюк
та інші. Вони побажали жите-
лям “Празького кварталу”
щастя, радості й успіхів  у
житті.

Після урочистостей щасливі
новосели отримали ключі від
новеньких квартир, а потім
відбувся розіграш призів й
подарунків новим жителям
Петропавлівської Борщагівки.
На завершення цього щасли-
вого вечора відбувся невели-
кий концерт, який радісно

вітали учасники пам’ятної події.

Михайлî ГРИЩЕНКО 

Вітаííÿ âіä äиðåктîðа іíституту
“Укðциâільсільбуä” О.Ï.Чиæåâськîгî

Ïðисутíіх âітає заступíик сільськîгî
гîлîâи з âикîíаâчîї ðîбîти 

Олåксаíäð Обîлîíський

Ïутіâка äî Ïðаги – такий пðиз 
âигðали íîâîсåли –сім’ÿ Кðамаðіâ 

Слîâî має аðхітåктîð сåла 
Тåтÿíа Рåзâаíюк

Ïîчатîк íа 1 стîð.

Щаслиâа âласíицÿ кâаðтиðи Іðиíа 

ДАРУНОК БУДІВНИЧИх ÏЕТРОÏАВЛІВЦЯМ
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АкціяАкція

Підприємствами Київської області у січні-червні 2013р. виконано будівельних робіт на суму 1044,8
млн.грн.

Індекс будівельної продукції у січні-червні п.р. порівняно з січнем-червнем 2012р. становив 88,5, у т.ч. у
будівництві будівель - 77,1%, інженерних споруд - 105,1%.

У січні-червні 2013р. проти відповідного періоду попереднього року відбулося зростання у будівництві
інженерних споруд на 5,1% та житлових будівель на 0,6%. Поряд з цим, відбулось скорочення у будівництві
будівель на 22,9%, у т.ч. нежитлових - на 30,8%.

За видами будівельної продукції у звітному періоді найбільше виконано робіт з будівництва будівель 530,2
млн.грн., частка яких складала 50,7% до загального обсягу по області. З них обсяги будівництва житлових
будівель склали 173,3 млн.грн., нежитлових - 356,9 млн.грн (16,6% та 34,1% до загального обсягу), роботи з
будівництва інженерних споруд - 514,6 млн.грн. або 49,3%.

Підприємствами 2 міст та 2 районів області виконано 55,7% загального обсягу будівництва (м.Бориспіль,
м.Бровари, Вишгородський та Києво-Святошинський райони).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 94,3% від загального обсягу викона-
них робіт, капітальний і поточний ремонти - 2,5% та 3,2% відповідно.

Іíф. “Тðибуíа”.

ЗА ЦІ ÏІВРОКУ КИЇВЩИНА
«НАБУДУВАЛА» НА 1044,8 МЛН. ГРН.

Цікавий фактЦікавий факт

10 серпня – День будівельника. Ця галузь виробництва є найрозвинутішою в нашій країні. Адже зведення
житла, промислових, комунальних і побутових підприємств, об’єктів соціальної сфери нині здійснюється
повсюдно. Особливо великого значення питанню будівництва надається в Петропавлівській Борщагівці. А спри-
яє реалізації наміченого один з найбільших торговельних закладів району з продажу будівельних матеріалів
гіпермаркет “Епіцентр”, який вже 4 рік забезпечує споживачів якісними товарами. Нині тут проводяться акції
“Шкільний ярмарок” і “Утеплюй фасад покрівлю”. Кожен покупець, взявши участь в акціях, зможе не тільки
придбати необхідний товар, а й виграти цінний приз.  



Нещодавно свій золотий
ювілей відсвяткувала  меш-
канка нашого села Катерина
Яківна Литвиненко.  75 соняч-
них  літ – дорогоцінний скарб
цієї шанованої жінки. 

Світанок її життя був холодним,
голодним та важким. На її долю
випало розділити участь важкого
трудового дитинства дітей війни. 

Незважаючи на те, що їй було
всього три роки як розпочалися
жахіття війни, страшні картинки
залишилися в її пам’яті понині.
Вона  пам’ятає, як батька про-
воджали на війну, як до хати при-
йшли жити німці та як один
німець постійно дивився на її кра-
сиву маму. Одного дня він помі-
тив, що мама зарізала гуску, а на
столі її не було (мати занесла її
партизанам до лісу, де був і бать-
ко).   На другий день німці спали-
ли їхню маленьку хатину.   А мати
лишилася сама  з двома дітьми
на чорному попелищі. О, як же
було важко! А далі  були сутужні,
голодні повоєнні роки. 

Під час голодного  1947 року
батько їздив на заробітки на
Західну Україну, що дало можли-
вість їм залишитися живими.
Навіть тепер на схилі років, ідучи
повз  нужденних голодних людей,
Катерина Яківна  шукає в кишені
чим може поділитися з ними,
пригадуючи відчуття голоду,
пережите нею. Спогади, мов
потік річки, стрімко переносять її
у ті роки, коли  пухли її ноженята,
як духмяно пахла хлібина, яку
тато так вчасно  передав  сусідом
з далекого заходу, і як їй хотілося
з’їсти її всесеньку  самій, не доче-
кавшись мами з поля. Та їй
маленькій не дозволило це зро-
бити доросле відчуття совісті та
відповідальності  за близьких. 

Роки дитинства Катерини Яків-
ни пройшли у важкому труді, до
якого батьки змушені були
залучати  дітей, що зранку до ночі
пропадали в полях. Домашнє
господарство повністю лягало на
малі плечі дітей. В сірих дитячих
спогадах звичайно є і яскраві
моменти, що гріють душу цієї
жінки понині. І найяскравішим та

найприємнішим спогадом дитин-
ства  є зустрічі батькових друзів-
фронтовиків, що збиралися за їх
великим столом. Вони допомага-
ли Каті вирішувати складні мате-
матичні завдання та розповідали
про своє фронтове життя. З якою
цікавістю слухали діти ці розпові-
ді! А ще в їхню хатину приходили
вчителі, яким тато читав свої
вірші та уривки своєї книги.
Нажаль, світ не побачив тієї опо-
віді воєнного життя рядового
Якова, але поетичні стрічки роз-
носилися листоношами всього
Сквирського району в кожнісіньку
хату разом з районною газетою.  

Катерина Яківна завжди пиша-
лася своїми батьками.  І мама, і
тато були  великими трударями,
що привчили її змалечку до праці,
а в спадок від тата взяла ще зва-
женість та винахідливість у всіх
життєвих ситуаціях.  

Поряд з хатиною родини Каті в
с.Михайлівка  Сквирського рай-
ону розташовувався фельд-
шерсько-акушерський пункт,
який Каті подобалось відвідувати
разом з сусідкою, яка там працю-
вала.  Атмосфера медичної уста-
нови зародила в Каті велику мрію

стати медиком.  Саме ця мрія
привела її до міста Києва навча-
тися в медичному  училищі.  

Навчаючись  в стінах цього
закладу в неї випадково зав’яза-
лось листування з жителем Пет-
ропавлівської Борщагівки Пет-
ром Литвиненком, що служив на
той час в лавах Радянської Армії.
Після тривалого листування
вони одружилися і для Катерини
Яківни рідне  село чоловіка,  Пет-
ропавлівська Борщагівка,  стало
батьківщиною.  

Одразу після закінчення
навчання в училищі Катерина
Яківна пішла працювати до
Жовтневої лікарні в м. Києві. Там
вона працювала близько п’ят-
надцяти років. Замужнє життя
подарувало цій жінці велике
щастя – материнство.  Вона
подарувала світу  двох діток,
котрі  стали сенсом її життя,
давали сили та підтримку в важкі
хвилини та наповнювали життя
світлом.

Далі всі свої роки Катерина
Яківна постійно бажала бути з
ними поряд . Саме тому в 1967
році перейшла працювати в наше
село медсестрою дитячого
садочка, що щойно відкрився.
Переступивши поріг цього закла-
ду, вона навіть не уявляла, що
присвятить роботі з петропав-
лівськими дітками 22 роки своєї
біографії.  Пропрацювавши два
сезони  на цій посаді   Катерині
Яківні запропонували очолити
дитячий заклад. 

Це рішення далося їй нелегко.
На одній чаші терезів була улюб-
лена робота медика, на іншій
чаші – близькість до дому,  до
діток, а це означало, що кращий
їм догляд. І, звичайно, це перева-
жило. Вона зробила вибір і ніколи
більш не шкодувала, хоча робота
була не з легких.  Дитячий заклад
був відкритий в приміщенні, що
будувався для робітничої  їдальні,
і мав зовсім  не те призначення.
Це створювало ряд труднощів, які
доповнювалися відсутністю цент-
ралізованого водопостачання та
опалення.   Саме тому робочий
день працівників садочка  почи-

нався задовго до того, як прихо-
дили дітки, і закінчувався не від-
разу,  як їх забирали. Зранку
необхідно було б наносити води і
для блоку харчування і для пран-
ня і  для інших потреб. А  пізно
ввечері  весь персонал залишав-
ся для заготівлі дров. 

Поряд з усіма  труднощами
Катерина Яківна  пригадує  бага-
то приємностей в роботі.  Перш
за все це  дружній молодий
колектив, на який завжди  можна
було розраховувати.  З ним вона
пройшла через роки:  виростив-
ши не одне покоління мешканців

села, які її шанують. І тепер, коли
її вихованці  чемно вітаються  при
зустрічі та поступаються місцем в
маршрутці, їй дуже радісно.  В
цих дорослих обличчях, деколи з
посивілими скронями вона не
завжди впізнає тих Миколиків,
Наташ,Свет, Васів, яких приводи-
ли мами до дитсадка декілька
десятків років тому, але душу

наповнює радість та тепло за те,
що пам’ятають її вихованці.
Отже – залишила вона добрий
слід в дитячих долях. 

Працюючи в садочку,  Катерина
Яківна отримала ще і педагогічну
освіту.  Вона вдячна долі, що з
нею працювали такі  досвідчені
педагоги-дошкільники, як
Л.В.Демиденко, В.І. Орлюк та
Р.Л.Горошко. Саме вони  показу-
вали на практиці всі ті ази педаго-
гіки, яку Катерина Яківна вивчала
теоретично.  Та й медична освіта
часто ставала в нагоді при роботі
з дітьми. 

Одразу після того, як вона зай-
няла посаду завідуючої, садочок
почав працювати повний
навчальний рік. До цього робота
садочка здійснювалася лише
сезонно, в той час, коли люди
працювали в полі. Згодом було
проведено воду та опалення. 

У вирішенні  господарських та
педагогічних турбот садочка
стрімко летіли роки . Безоглядно
мов малі пташенята  з гніздечка
вилітали випускники дитячого
садочка.  Катерина Яківна з
великою  цікавістю спостерігала
за їх подальшими долями:
випроводжала їх на шкільних
випусках, зустрічала в садочку їх
діток, раділа їх радостями та гор-
дилася успіхами.  

Поряд з випускниками вирос-
ли і власні діти. Дочка Людмила
стала першою медалісткою Пет-
ропавлівської школи, і нині , як і
син Геннадій, є гордістю Катери-
ни Яківни.    Діти стали реалізова-
ними особистостями,  кожен має
власну справу,  створили сім’ї та
подарували  Катерині Яківні чет-
веро внуків та двох правнуків. 

Попрацювавши два десятки
років з малечою, довгий час
Катерині Яківні не вистачало
щебету дитячих голосочків та в
цьому їй допомогли діти та онуки,
які  забрали на себе всю бабуси-
ну увагу. Саме їм віддає вона
себе до останку та надихається
їхніми успіхами та радостями.

Ольга ЗАЇКА
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Та власне в цій хатині завжди
жила пісня, бо її господарка, що
виросла під батьківську мелодію
скрипки, віддала себе служінню

музики, докладаючи всі
сили, щоб донести її
красу до кожного: і мало-
го і великого. Надія Геор-
гіївна Тритиніченко бага-
то років  викладала співи
та музику в Петропав-
лівсько–Борщаговській
школі. Її донині пам’я -
тають учні як добру,
душевну та  щедру люди-
ну. 

Пригадують її добрим
словом і колеги. Саме
вона була організатором
шкільного хору, який на
протязі довгих років дару-
вав пісню мешканцям
нашого села.  Роки праці
в школі, наповнені акор-
дами, нотами та ніжними
мелодіями, пронеслися
швидко,  залишивши по
собі вереницю приємних
спогадів та легкий смуток
за піснею. 

Цього ж вечора на
гостину до цієї поважної

жінки завітали шановані гості:
члени творчого ансамблю
«Барви», що є не просто співочим
колективом, а являється

невід’ємною часткою села,
духовною частинкою душі кожно-
го сільського  мешканця. Саме
тому вони радо відгукнулися на
побажання Надії Георгіївни  почу-
ти їх та насолодитися чотириго-
лоссям виконавців.  Надія Георгі-
ївна постійно слідкує за творчістю
цього колективу на шпальтах
газети «Трибуна», тому що вони
рідні їй по духу люди. Нині ж за
цим щедрим столом господарів

звучали пісні, які співочий колек-
тив виконує на  сценах села, рай-
ону та області.  

Цікавим та змістовним стало
також спілкування  Надії Георгіїв-
ни з Анатолієм Гребенем, ниніш-
нім керівником музичного колек-
тиву. Вони обмінювалися досві-
дом, а наприкінці зустрічі Надія
Георгіївна подарувала йому всю
свою музичну літературу, зібрану
за роки плідної праці.  

Пісня за піснею… Слово за сло-
вом… Так непомітно збіг до краю
вечір, оспіваний піснею, що   за -
ли шив  в душі Надії Георгіївни
велику радість спілкування та
вдячність колективу та, особливо,
організатору цієї зустрічі Олені
Іванівні Михайловській, в минуло-
му її учениці, що відгукнулися на її
запрошення та подарували
стіль ки приємних емоцій.

Ольга ЗАЇКАНаäіÿ Гåîðгіїâíа Тðитиíічåíкî
â мîлîäі ðîки

Рîäиíа Тðитиíічåíкіâ щиðî пðиймає гîстåй 

Одного літнього вечора в будинку
по вулиці Пушкіна через відчинені
вікна, куди  з цікавістю зазирала
вечірня прохолода, лилася українсь-
ка пісня. Задумливо стояли висо-
ченькі сосни  древнього лісу, десь
далеко шуміло Житомирське шосе,
поволі ховалося за високими будин-
ками села Чайки стомлене сонце, а в
цій хатині розливалася душевна
пісня, що наповнювала серця при-
сутніх великою радістю. Тут було
свято! Свято музики та пісні.

ВЕЧІР ОСÏІВАНИЙ ÏІСНЕЮ
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МОРСЬКИЙ ВІДÏОЧИНОК

Здоров’я – одна  з найваж-
ливіших цінностей людства ,
тому йому надається найбіль-
ша увага, особливо коли це
стосується діток. І самим кра-
щим періодом оздоровлення
є, звичайно, літня пора року. 

Саме тому Київською облас-
ною державною адміністрацією
та службою у справах дітей та
сім'ї здійснюється ефективна
діяльність щодо організації оздо-

ровлення та відпочинку дітей
Київщини. Так, станом на 29
липня 2013 року в області охоп-
лені оздоровленням та відпочин-
ком 85 319 дітей, що становить
49,8% від загальної кількості
дитячого населення шкільного
віку. Оздоровленням охоплені 28
112 дітей, відпочинком - 57 207, з
них: 2249 (70,5%) дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування; 1441 (33,7%) дітей-
інвалідів; 12296 (50,5%) дітей з
багатодітних та малозабезпече-
них сімей.За рахунок обласного
бюджету на оздоровлення та від-
починок закуплено 1727 путівок.
Відпочили та оздоровилися за
закуплені путівки 1258 дітей.

Цікавим та захоплюючим був
літній відпочинок дітей  в «Олівії»,
що розташовується в м.Очаків.
Більше, як 300 діток з багатодіт-
них сімей, сиріт напівсиріт, а
також обдарованих дітей від-
почивали 21 день біля моря та
нещодавно повернулися . Серед
відпочиваючих було близько
двадцяти дітей з Петропавлівсь-
кої Борщагівки з керівником

групи Н.М.Підлісняк. 
Сонце, морське повітря, теп-

лий пісок та безмежне лагідне
море, що зустрічало наших діток
пустотливими хвилями, створило
нашим відпочиваючим чудовий
настрій. Паралельно з морським
відпочинком організаторами
було влаштовано багато цікавих
заходів, які залишаться в пам’яті
дітей приємними спогадами.

Діти здійснили екскурсійну

подорож катером  по Кінбурській
стрілці, що залишила незабутні
враження. Цікавою стала екскур-
сія по самій косі. Також під час
відпочинку діти мали можливість
займатися спортом, брати участь
в спортивних змаганнях  з футбо-

лу, з піонерболу,   пляжболу,
шахів. До речі, саме наша коман-
да посіла ІІ місце з піонерболу. 

Цікавими були також такі захо-
ди: «Міс та Містер Ольвія», «Дюй-
мовочка», «Супер-дівчинка та
супер-хлопчик»,  де  обирали
найспритніших, найвигадливіших
і найцікавіших дітей дитячого
табору.   Дітям  неймовірно спо-
добалися «Веселі старти»,
«Музичний дайджест», «Бій ініціа-
тивних племен» – ігри, в яких
необхідно було показати не лише
винахідливість , але й пригадати
правила дорожнього руху, знан-
ня історії України, показати вмін-
ня складати паперові фігурки по
техніці «Оригамі», відгадувати
загадки, пригадати народні казки
та пісні. 

Відпочинок  вдався на славу.
Дітки не зогледілися, як прийшов
час пакувати валізи, прощатися з
морем,  новими друзями  та літ-
нім відпочинком.  Вже в потязі,
що мчав додому, кожен з них від-
чув легкий смуток за домівкою та
батьками. Та й батьки з нетерпін-
ням чекали своїх діток на пероні
Київського вокзалу  і кожна хви-
лина очікування здавалася вічні-
стю. І коли, нарешті, засмаглі,
оздоровлені вони спустилися на
перон, радості від зустрічі  не

було меж.
Тож, літня програма відпочинку

принесла дітям масу задоволен-
ня та залишила  приємні спогади
в житті кожної дитини.

Наталіÿ ÏІДЛІСНЯК

КанікулиКанікули

На Київщині відбувся Чемпіо-
нат  світу «U.I.M. F1 POWERBOAT
GRAND PRIX» 2013 року - яскраві
перегони  на моторних човнах.
Цей непересічний  захід до впо-
доби мешканцям Київщини та
гостям міста. І проходив він у
мальовничому місті - на набе-
режній Київського моря. Третій
рік поспіль його відвідує велика
кількість любителів швидкості і
адреналіну спортивних змагань,
а також відпочинку на воді та біля
неї. 

Київщина вже втретє поспіль
приймала етап чемпіонату світу
з гонок на моторних човнах фор-
мула-1 на воді, а також  змаган-
ня на кубок Президента України.
Перегони відбулися за ініціативи
голови Київської облдержадмі-
ністрації Анатолія Присяжнюка
та за підтримки Президента Вік-
тора Януковича.

- Цього року змагання форму-
ла -1  на воді співпали з відзна-
ченням 1025-річчя Хрещення
Русі, тому ми розуміли, що гості,
які приїдуть до столиці зможуть
відвідати одну з найяскравіших
спортивних подій, яка проходить
на Вишгородщині, - наголосив
Анатолій Присяжнюк.

У турнірі брали участь 9
команд з 14 країн світу. Першого
дня спортсмени змагалися у
кваліфікаційних заїздах, які
визначили черговість виступу на
головних перегонах. Наступного

дня відбулися, власне, самі зма-
гання, переможцем яких став
представник команди Китаю
Філіп Чаппі. Другу і третю схо-
динки посіли пілоти команд
Катару - Шон Торенте і Алекс
Карелла. У неділю, 28 червня,
відбулися змагання на кубок
Президента України. Тут пере-
могу святкував Семі Селіо, пред-
ставник Італійської команди.   

Побували на перегонах і меш-
канці села  Петропавлівська
Борщагівка.  А  загалом за три
дні змагань Вишгород відвідали
близько шістьдесяти тисяч гля-
дачів з різних куточків України.

Також на перегони завітали гості
й з інших країн. Біля телеекранів
за цією спортивною подією спо-
стерігали близько 250 мільйонів
глядачів по всьому світу - зма-
гання транслювалися на  понад
сто країн.

Учасники та міжнародні про-
моутери змагань відзначили
високий рівень організації та
проведення українського етапу
чемпіонату світу формула 1 на
воді. Вже втретє ми бачимо
успішну підготовку змагань у
Вишгороді тут прекрасні водо-
йми, чудові люди, організатори
створили всі необхідні умови,
або спортсмени почувалися
комфортно. 

- Вже втрете ми бачимо
успішну підготовку змагань у
Вишгороді. Тут прекрасні водо-
йми, чудові люди. Організатори
чемпіонату створили всі умови,
аби учасники почувалися ком-
фортно, - зазначив Ніколо де
Сан Жермано, головний промо-
утер F1H2O. - Особливі слова
вдячності Анатолію Присяжнюку,
адже саме за його ініціативи та
підтримки перегони відбувають-
ся в Україні.

Окрім самих змагань органі-
затори подбали і про насичену
культурних програму. У п'ятницю
на вишгородській набережній
виступив популярний гурт
D'BLACK та відбулося яскраве
байкар -шоу Harley Davidson, а

також відбувся  чемпіонат світу
«Богатирські ігри». Богатирі з 13
країн світу тягали сани вагою у
півтонни, перекидали 300-кіло-
грамові шини та присідали з
автомобілями на плечах.

До речі, престижні перегони
F1H2O незабаром можуть стати
не єдиними водними змагання-
ми світового рівня, які відбу-
ваються на Київщині. Як повідо-
мив губернатор Анатолій При-
сяжнюк, наразі ведуться пере-
мовини щодо проведення на
теренах області міжнародного
фестивалю з аквабайку.  

Іíф. «Тðибуíа»

"ФОРМУЛА 1"
НА ВОДІ

Аíатîлій Ïðисÿæíюк âітає пåðåмîæціâ



ВітанняВітання СканвордСканворд

У чеській, польській та словенській мовах восьмий
місяць року відповідно іменується "серпан", "серпень",
"великі серпан". В першій половині місяця закінчувалися
жнива, пасічники вдруге качали мед: "Спас (19 серпня)
свіжий медець припас". Останньому снопу на жнивах при-
діляли значної уваги. Його прикрашали перевеслом з пол-
ьових квітів та стрічками, проносили по селі, ховали в
комору і на Різдво заносили а хату на покуть. За народни-
ми прикметами та жниця, яка в'язала останній сніп, наро-
дить дитину протягом року.

Якщо ластівки в серпні висиджують другий виводок, то
осінь скоро не настане.

9 сåðпíÿ - Ïаíтåлåймîíа
Пали копа. Намагались не працювати, особливо звози-

ти снопи з поля. На Закарпатті з цього дня починали брати
білі коноплі.

12 сåðпíÿ - Сили
Жито, посіяне на Силу, родить сильно. Віками перевіре-

но: найкращий день для сівби озимих.
14 сåðпíÿ – Макîâіÿ і пåðшîгî Спаса (мåäîâîгî)
Проводи літа. Качали мед. Збирали цибулю і мак. Свя-

тили букетик з лікарських рослин (мак, чорнобривці,
васильки). З Маковія починається двотижневий піст - Спа-

сівка.
15 сåðпíÿ – Стåфаíа.
Який сіновал, такий буде і вересень.
16 сåðпíÿ – Аíтîíа
За цим днем прогнозували погоду в жовтні. Антон на

жовтень дивиться.
19 сåðпíÿ – Спас ÿблучíий Дðугий Спас. Ïðåîбðа-

æåííÿ Гîспîäíє
Одне з найбільших хліборобських свят. Свято врожаю.

Несли до церкви на посвяту овочі, фрукти, гриби, мед,
хліб. Прийшов Спас - бери рукавиці про запас. Спас - усь-
ому час. Прийшов Спас - пішло літо від нас. Добра анто-
нівка – до доброго року. (Хліб вродить).

21 сåðпíÿ – Омåлÿíа
За цим днем завбачували січень.

23 сåðпíÿ – Лаâðåíтіÿ
Якщо у ставках вода тиха, то й осінь буде спокійною, а

зима без завірюх.
25 сåðпíÿ – Фîтіÿ
День свята вогню в гуцулів.
27 сåðпíÿ – Фåîäîсіÿ
Якщо буря цього дня, то на непогодній вересень.
28 сåðпíÿ – Успåííÿ Бîгîðîäиці і пåðша Ïðåчиста
Початок молодого бабиного літа. Кінець Спасівки. Сіяли

озимі в усіх природних зонах України. Після свята дівчата
чекали старостів. Оглядини, заручини. "Старости на Пре-
чисту, в хаті чисто: "Як прийде Пречиста – стана дівка
речиста".

29 сåðпíÿ – Тðåтій Спас
Після свята Успення. Відліт ластівок. Перша Пречиста

жито засіває, а друга - помагає. Після Успення прийшло –
сонце на осінь пішло. Відліт в цей день журавлів віщує
ранню зиму.

До серпня рослина зріє, а після нього в'яне.

У серпні серпи гріють, а вода холодить.

У серпні хліборобові три роботи - косити, орати і сіяти.

Як у серпні дбаємо, так зимою маємо.

Грозовий серпень - на довгу і теплу осінь.

Що в серпні звезеш до комори, то взимку внесеш до хати.

Про серпень такі прислів'я мовлять народи світу:

В серпні південний вітер землю сушить, а хліб - губить.

(Португалія)

Хто в серпні байдикує - взимку голодує. (Литва)

В серпні одна турбота - скінчити польові роботи (Росія)

Хочеш в серпні мати диню - уклонись грядці. (Азербайджан)

у серпні спина мліє, а зерно спієу серпні спина мліє, а зерно спіє
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ЛЮДМИЛУ БОРИСОВНУ ШÏАЧЕНКО,
Ïîзäðаâлÿåм с Дíåм ðîæäåíиÿ!
Люäмила âсå â тåбå милî! 
Ты îтðаæåíьå íаäåæä и äîбðîты:
Ïîбуæäåíьå к сâåтлîму, уâаæåíьÿ к äðугîму,
Ïîíимаíьå îшибîк, ðазäаâаíьå улыбîк . 
И âсå этî –ты!
В сâîåм äîмå - ты пîмîщь,
â сâîих äåтÿх – ты ðаäîсть,
В кîллåктиâå - ты личíîсть,
а пåðåä Бîгîм ты – сâÿтîсть!
Тâîå имÿ Люäмила,
âсå буäåт милî! 
На лицî ты кðасиâа
ты äîстîйíа любâи!!!
От  коллектива  ООО «Допомога-1»

Вітаємî з 55-ðіччÿм
Гðаäâîль Вîлîäимиðа Бîðисîâича

хай у æитті тâîїм заâæäи
Літî, а ÿкщî îсіíь тî тільки зîлîтиста

Нåхай у гîсті їäуть заâæäи äіти 
хай сміх і ðаäість íа пîäâіð’ї íå стиха!

Нåхай ðÿсíі äîщі íåсуть äлÿ тåбå зäîðîâ’ÿ,
пðîміííÿ сîíÿчíå тîðкає за âуста.

хай äіти і îíуки зігðіють тåбå любîâ’ю,
Баæає’м äîâгî і щаслиâîгî æиттÿ!

З пîâагîю сімї
ÏАÏРОЦЬКИх 

та БЕРНАЦЬКИх

ВітаємО З юВілЕєм!

Народний календарНародний календар

Сåðпíю íалåæить îсîблиâа ðîль â ðîці, бî
пðîтÿгîм ðîку хлібîðîб пðацюâаâ íа îстаííій
місÿць літа. хлібîðîб пðацюâаâ зðаíку і äî пізíь-
îгî âåчîðа, а пåðåпîчиíкîм були сâÿта, ÿкими і
ðåгулюâали пðацю з âіäпîчиíкîм. Назâа місÿцÿ
пîхîäить âіä зíаðÿääÿ, ÿким æали зåðíîâі.

ОголошенняОголошення

***
– Ти з глузду з'їхала! – Кpичить

батько на дочку, поглянь навколо!
Кpани течуть, штукатуpка
сиплеться, телевізоp баpахлить,
холодильник гpіє, а ти зібралась
заміж за інженеpа!

***
Директор будівельної компанії

викликає до себе електрика:
–Чому вас вчора не було на роботі?
– Так вчора було свято– День

залізничника.
– А яке ви маєте відношення до

залізниці?
–Ну як же, моє прізвище Шлагбаум.

***
Приходить в квартиру сан -

технік. З ним – молодий учень.
Сантехнік розкладає валізку з
інструментами і ... стриб в унітаз!
Через хвилину висовує звідти
руку: "Викрутку"! Ну, учень бере
викрутку, подає йому. Через
хвилину: "Ключ на 12"! Учень
подає. Через пару хвилин: "Ключ
на 15"! Через хвилин п'ять
вилазить із задоволеним ви -
глядом: "Вчися, салага! А то так і
будеш все життя ключі подавати"!

Будівельники сміютьсяБудівельники сміються

В шкільну їдальню 

запрошується працівник.

Подробиці за телефоном:

098-400-44-87

Досвідчений 
зварювальник

пропонує
свої послуги.
Роботу виконує 

швидко та якісно.
Подробиці за телефоном:
093-690-00-47


