
наближається знаменна дата в істо-
рії України: 70-річчя визволення від
німецько-фашистських загарбників.
Ïро те, як розвиваплися події на тери-
торії Ïетропавлівської Борщагівки під
час великої вітчизняної війни, інфор-
мацію збирали наші пошуковці.

З початком Великої Вітчизняної війни
Петропавлівка разом із сусідніми селами
перетворилась з приміської в прифрон-
тову зону Києва.Цілодобо-
во працювали райвій-
ськкомісаріати, відправ-
ляючи на фронт резер -
вістів.

Село опинилося в другій
смузі оборони столиці
України. Її західної околиці
досягали довгочасні обо-
ронні споруди – ДОТи –
переднього краю оборони
міста, який проходив пра-
вим берегом річки Ірпінь.

Зберігся тільки один з
них – одноамбразурний
кулеметний ДОТ №420.

Після трагічного завер-
шення Київської оборон-
ної операції в село ввійш-
ли німецько–фашистські
загарбники.

За свідченням  письмен-
ника П.Ф.Ко стенка німці

з’явилися з боку Софійської  Борщагівки.
Вони були стомлені, брудні, голодні, від-
разу кинулися шукати молоко, яйця,
курей.

В Петропавлівці та навколишніх селах
почала діяти підпільна група під керів-
ництвом робітника київського заводу
«Арсенал» О.І.Степанова, яка налічувала
25 осіб. Вона здійснювала диверсії проти

подіяподія
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вітаємо з ювілеєм!вітаємо з ювілеєм!

ТИх дНІВ НЕ згаСНЕ
гЕрОїЧНа СЛаВа

Газета Петропавлiвсько–Борщагiвської сiльської ради

вітання сільського головивітання сільського голови

Олексію Кодебському – 65! Дата цікава тим, що визна-
чає діловий розквіт, високу громадську активність –
наполегливу і прагматичну, неабияке громадянське і
патріотичне піднесення. Словом, якщо процитувати
незабутнього Володимира Маяковського, то вже нині
можна “воплотится в пароходы, строчки и другие долгие
дела”. 

Утім, це нині підтверджується конкретними резу -
льтатами, багатьма справами, які в усіх нас на виду.
Оглянімося довкола і всюди побачимо стріли баштових
кранів, які, наче дороговкази, показують нам шлях у май-
бутнє. І воно, це майбутнє, створюється щодня, щогоди-
ни, щомиті.

Так, щомиті! Адже, скажімо спортсмени, вигравши
лише якусь соту долю секунди стають чемпіонами олім-
пійських ігр, світу, Європи... Що таке мить цілком можуть
підтвердити й наші земляки: учасниця Олімпійських Ігор
в Японії майстер спорту міжнародного класу лижниця
Віта Якимчук, чемпіон світу з кікбоксингу Олександр
Попов, чемпіонка світу з тайського боксу та кікбоксингу
Наталія Бірюк та багато інших. 

І якщо ми говоримо про спорт, то  відзначимо: цьому
напрямку діяльності Петропавлівсько-Борщагівський
сільський голова Олексій Кодебський приділяє багато
уваги. Бо для нього фізкультура і спорт – це здоровий
спосіб життя, здоров’я нинішнього підростаючого поко-
ління. Тож це означає, що завдяки саме такому підходу в
нашої громади – велике майбутнє.

І за прикладами далеко ходити не треба. Після ство-
рення належної бази для занять фізичною культурою і
спортом – сільського стадіону “Козак Арена”  і мініфут-
больного поля зі штучним погкриттям, тенісного корту,
спортивного і гімнастичного залів, результати не змуси-
ли на себе довго чекати: футбольна команда села –
“Чайка” спочатку стала чемпіоном району, а потім двічі

До 70-річчя визволення УкраїниДо 70-річчя визволення України

вЕлИчнИх лІТ
вИСОКИЙ злЕТ

Інші матеріали на 3 стор.

Ïродовження на 5 стор.
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Від щирого серця вітаємо вас із профе-
сійним святом, яке з любов’ю називають
Днем учителя!

Ваша професія – найблагородніша
серед інших, вона об’єднує людей щирих
помислів, сердець, почуттів і навіть самопо-
жертви. Ви прищеплюєте своїм вихован-
цям любов до знань, сієте в їх серцях зерно
прекрасного, світлого, вічного, відкриваєте
складний духовний світ буття, даєте мудрі
поради, які відтак для багатьох стають жит-
тєвим кредитом.

Знаємо, що кожен, хто обирає педагогіч-
ний фах, бере на себе відповідальність за
тих, кого вчить і виховує, разом з тим відпо-
відає за самого себе, свою професійну

підготовку, своє

право носити таке високе й почесне звання.
В умовах суперечливого сьогодення все це
дається непросто. Та радує те, що, незва-
жаючи ні на що, свій обов’язок ви виконуєте
гідно, завжди були і залишаєтесь головним
світочем у всебічному житті дитини, дарую-
чи їй тепло свого серця, скарби своїх знань.

Низький уклін вам, дорогі педагоги, за
професіоналізм, витримку, терпіння, за
любов до обраної справи, самовідданість і
багатство душі.

Хай засіяна невтомною працею осві-
тянська нива урожаїть новими талантами,
яскравими особистостями та визначними
перемогами й здобутками в житті, а слово
вчителя буде завжди святим і чистим на
землі.

Бажаємо вам міцного здоров’я, щирої
радості, безхмарних благословенних днів,
творчої наснаги, нових педагогічних звер-
шень заради рідного краю та незалежної

України!

Ïетропавлівсько-Борщагівський 
сільський голова 

Олексій КОДЕБСЬКИЙ

Шановні працівники освіти!

У першу неділю жовтня щороку  ми
відзначаємо День працівників освіти –
свято, яке звільняє від буденності й
допомагає осягнути найголовніше у
житті. Кожен з нас пригадує свого Вчи-
теля – того, котрий долучив до книги,
запалив іскорку знань, був старшим
другом і порадником, кому ми
зобов’язані своїми життєвими і профе-
сійними перемогами.

Вшанували освітянську працю і в Петро-
павлівсько–Борщагівській школі низкою
заходів. Вони розпочалися  ще на початку
тижня виставкою вітальних  стінгазет.  А у
четвер шкільний хол перетворився на
«Карооке на майдані» -  тут проходив захід:
«Подаруй вчителю пісню», де всі бажаючі
могли привітати своїх вчителів власно
виконаним  пісенним твором.  

Ну звичайно, найбільш насиченим днем
виявилася п’ятниця. У холі школи учні
зустрічали своїх вчителів квітами та при-
ємними сюрпризами.  Та найяскравіши-
мим подарунком виявився святковий кон-
церт, підготовлений юними талантами
школи  та педагогом–організатором
З.В.Фабро. 

Концерт відкрила учениця першого
класу Єлизавета Дубовик, що  майстерно
продекламувала вітальний вірш. 

Потім привітав вчителів з професійним
святом директор школи М.О.Татуревич,

Ïродовження на 4 стор.

ТОБІ, ВЧИТЕЛЮ, ВКЛОНЯЄМОСЯ  

Директор школи М.О.Татуревич 
нагороджує вчителя Т.О.Громадську

Діти біля могили невідомого воїна-льотчика, котрий
розбився на території нашого села



14-20 жовтня  оголошується реалізація європейського тижня  місцевої
демократії,  відповідно до закону України “Про місцеві державні адміністрації”,
Указу Президента України  від 27 вересня 2007 року № 922/2007 “ Про Європейський
тиждень  місцевої демократії”. З цією метою буде проведено Єдиний день інформу-
вання населення щодо європейських стандартів функціонування місцевого самовря-
дування, прав та можливостей громадян на участь в цьому процесі, тематичні засі-
дання громадських рад, дні відкритих дверей з можливістю участі населення тощо.  

відповідно до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благопо-
луччя населення” та Закону України “ Про місцеві державні адміністрації”, на підставі
рішення постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуа-
ції  при Київській обласній  державній адміністрації з метою попередження виникнення
епідемічних та епізоотичних ускладнень в Києво-Святошинському районі проводиться
щорічна планова суцільна дератизація. В Петропавлівській Борщагівці вона проводити-
меться 17 жовтня 2013 року.  
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З засідання виконкомуЗ засідання виконкому

вже третій рік на території Ïетро-
павлівської Борщагівки успішно
працює науково-виробнича фірма
“Медіасвіт”, головним змістом
діяльності якої є видання друкова-
ної продукції – газет, книг, брошур,
буклетів та ін., а також створення
кінофільмів тощо. Днями приємна
звістка надійшла з національного
бізнесрейтингу України: наше під-
приємтво зайняло 1 місце в
Київській області і 50 – в Україні.

Зазначимо, що загальна вируч-
ка найбільших компаній Украї-
ни за даними forbes.ua в
2012 році зросла на 16,2
%, у той час як економіка
країни – всього на 0,2 %. Про це
йдеться в щорічному рейтингу
Топ- 500 компаній Центрально-
Східної Європи, опублікованому
компанією «Делойт».

У дослідженні, яке проводиться
шостий рік поспіль, аналізуються
компанії з 18 країн нашого регіону.
Сукупна виручка бізнесів, які опи-
нилися в рейтингу Топ- 500 за під-
сумками 2012 року - 724 млрд євро.
В України в дослідженні - 51 пред-
ставник з виручкою 87,2 млрд євро.

Серед українських компаній з Топ-
500 дев'ять знаходяться у державній

власності, 26 підконтрольні бізнесме-
нам з Центрально-Східної Європи (в
тому числі з України), і 16 – власникам
з інших країн. У нинішньому рейтингу
в першій десятці – чотири українські
компанії, у попередньому було три.
Зростання виручки українських ком-

паній (16,2 %) для регіону – майже
рекорд. У середньому по Цент-

рально-Східній Європі доходи
бізнесу збільшилися лише на 3,3
% - втричі менше, ніж роком

раніше (9,8 %). Краще, ніж
у «вихідців» з України,
тільки результати латвій-

ських компаній - 19% (у
рейтингу їх сім).

До речі, переможця рейтингу
відзначено нагородою й симво-

лікою.
“ Ви не тільки демонструєте

ваші конкурентні переваги, а й
покращуєте впізнаваність (статус)

Вашої торгової марки, ефективно
мотивуєте персонал Вашого підпри-
ємства до досягнення кращих
результатів у галузі, заявляєте про
себе як про надійного і перспектив-
ного партнера” – йдеться в офіційно-
му листі  національному бізнес -рей-
тингу.

Інф. “Трибуни”.

ÏЕТрОÏавлІвСЬКЕ ÏІДÏрИєМСТвО 
“МЕДІаСвІТ” – ÏЕрЕМОжЕцЬ 

ОБлаСнОГО рЕЙТИнГУ

Вересневе засідання виконкому Пет-
ропавлівсько-Борщагівської сільської
ради містило чимало актуальних питань,
обговоренню яких було приділено багато
уваги. І воно й зрозуміло: лідерові Украї-
ни в цьому питанні не личить діяти інак-
ше. Тому й обговорили зазначену тему
члени виконкому детально.

Крім того розглянуто роботу медамбу-
латорії загальної практики сімейної
медицини по наданню медичної допомо-
ги населенню села,  підсумки роботи із
зверненнями громадян за 9 місяців 2013
року, затвердження висновків ради опіки і піклування при виконавчому комітеті
Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради  тощо.

Та повернімося до питань благоустрою. Тут з метою проведення заходів,
спрямованих на поліпшення стану довкілля, упорядкування території наших
населених пунктів з 16 вересня оголошено осінній місячник благоустрою. З
цією метою створено штаб на чолі з заступником сільського голови з виконавчої
роботи Олександром Оболонським. Також затверджено заходи, в основі яких
організація депутатами, членами виконкому роботу служб, населення по впо-
рядкуванню житлових масивів, садиб та вулиць і прилеглої забудови, кладовищ
тощо. У прийнятій постанові керівників відповідних установ, підприємств та
організацій спрямовано на безумовне виконання намічених заходів.

Інші матеріали читайте  в наступному номері газети.
Інф. “Трибуни”

БлагоУстрій – основа
наШої кУльтУри  

офіційноофіційно

з метою попередження пожеж на об’єк-
тах і в населених пунктах району в осінньо-
зимовий період 2013-2014 рр., Головне
управління ДСнС України у Київській обла-
сті пропонує виконати наступні заходи:

1.Силами адміністрації об’єктів, відомчої
пожежної охорони, пожежно-технічних комісій,
добровільних пожежних дружин та інших гро-
мадських протипожежних формувань, органі-
зувати комісійні перевірки протипожежного
стану підвідомчих об’єктів. Вжити невідкладні
заходи по усуненню виявлених недоліків.
Особливу увагу приділити стану протипожеж-
ного захисту об’єктів, що забезпечують життє-
діяльність населення: підприємств паливно-
енергетичного комплексу, котелень, організа-
цій, закладів, будівель з масовим перебуван-
ням людей, зберігання та переробки сільсько-
господарської продукції, хлібозаводів, газо-
компресорних станцій, лікарень та інших.

2.Питання щодо покращення протипожеж-
ного стану об’єктів та підготовки їх до експлуа-
тації в осінньо-зимовий період розглянути на
засіданнях (нарадах) при керівництві підпри-
ємств, установ та організацій.

3.Наказами керівників об’єктів визначити
відповідальних осіб за протипожежний стан
будівель, приміщень, цехів та  дільниць.
Поокласти на них здійснення контролю за
дотриманням протипожежного режиму на
закріплених дільницях.

4.Відповідальним особам за пожежну безпе-
ку підприємств, установ та організацій, органі-
зувати проведення додаткових протипожеж-
них інструктажів. Особливу увагу приділити
працівникам, які зайняті на роботах з підвище-
ною пожежною безпекою, персоналу, що
обслуговує електроустановки, вентиляційне,
технологічне та інше інженерне обладнання.

5.Керівникам підприємств при підготовці
об’єктів до осінньо-зимового періоду, прове-
сти в справний стан електромережу та елек-
трообладнання, опалювальні установки, тех-
нологічне обладнання, системи внутрішнього
та зовнішнього протипожежного водопоста-
чання, установки автоматичної пожежної сиг-
налізації та пожежогасіння.

6. Заборонити використання саморобних
електронагрівальних приладів.

7.Шляхи евакуації привести у відповідність

до вимог норм та правил пожежної безпеки.
8. Приміщення будівель об'єктів забезпечи-

ти необхідною кількістю первинних засобів
пожежогасіння, провести технічне обслугову-
вання вогнегасників, пожежні щити укомплек-
тувати необхідним інвентарем.

9. 3 настанням холодної пори року обов'яз-
ково утеплити кришки люків колодязів пожеж-
них гідрантів системи зовнішнього протипо-
жежного водопостачання та встановити утеп-
лені ополонки розміром не менше 0,6 м х 0,6
м, дня забирання води з відкритих вододже-
рел, водонапірні башти обладнати пристроя-
ми для забору води пожежними автомобілями.

10. При наявності пожежної та пристосова-
ної дня цілей пожежогасіння техніки, організу-
вати цілодобове чергування членів добровіль-
ної, місцевої та відомчої пожежної охорони.
Укомплектувати техніку пожежно-технічним
обладнанням (несправну-відремонтувати) та
забезпечити паливо-мастильними матеріала-
ми.

11. Зобов'язати черговий персонал закладів
з нічним перебуванням людей (лікувальних
закладів, будинків інвалідів, пристарілих, шкіл-
інтернатів, гуртожитків та інших) щоденно
передавати інформацію про кількість людей,
що знаходяться у нічний час, в диспетчерську
службу місцевих аварійно-рятувальних підроз-
ділів ДСНС України у Київській області.

12. Органам місцевого самоврядування,
виконавчої влади, підприємствам, організа-
ціям, закладам вишукати можливість для
надання допомоги в ремонті пічного опалення
та електрогосподарства, особам, які опинили-
ся в складних життєвих умовах і потребують
соціальної підтримки.

13. Органам виконавчої влади та місцевого
самоврядування, житловим організаціям орга-
нізувати масове навчання населення за міс-
цем проживання правилам пожежної безпеки
в побуті та громадських місцях.

Вказані заходи включити в план підготовки
об'єктів до експлуатації у осінньо-зимовий
період 2013 - 2014 рр. та довести їх до підпо-
рядкованих підрозділів. Виписку з плану наді-
слати в районний відділ ГУ ДСНС України у
Київській області.

Голова адміністрації в.І.Ïак

ÏОÏЕрЕДИТИ ÏОжЕжІ лЕГшЕ...

ÏрОвЕДЕння ДЕраТИзацІї єврОÏЕЙСЬКИЙ ТИжДЕнЬ
МІСцЕвОї ДЕМОКраТІї
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ВЕЛИЧНИх ЛІТ ВИСОКИй зЛЕТ яСКравИЙ ÏрИКлаД 
СлУжІння люДяМ

вітаємо з ювілеєм!вітаємо з ювілеєм!

дитинства велич – назавжди
Іноді нам, дорослим, хочеться огля-

нутися назад, осмислити життєвий
шлях. І чомусь дуже часто ми повер-
таємось до дитинства. Бо саме звідти
стежина веде нас до дорослого життя.
але події дитинства не стираються в
пам’яті. вони лишилась в нас назав-
жди...

Олексій Кодебський був другою дити-
ною у родині. Сестра Валя народилась ще
до війни – у 1940 році. Ріс він, на радість
батькам, допитливим і слухняним.

Можливо туму, що старша сестричка
вчилась у школі, хлопчина після 5 років
навчився читати. Коли ж йому виповни-
лось рівно шість батько, Іван Пантелеймо-
нович, відвів сина у бібліотеку, яка знахо-
дилась на другому поверсі старої церкви,
що у центрі села (з церкви зняли куполи і
перетворили на клуб). Бібліотекар - Ніна
Сергіївна  підбирала постійному відвідува-
чу цікаві казочки та оповідання.

Хлопчик дуже хотів до школи. Після війни
по всій країні почався бум народжуваності.
Майже у кожній родині були довоєнні і
післявоєнні діти. Тому молодші класи були
переповнені.

І тут вийшов наказ: в перші класи зарахо-
вувати дітей, що на 1 вересня мають
повних 7 років.

Олексійко ж народився у жовтні...
І ось нарешті!
На вул. «Пересічній» у столиці, поблизу

метро “Берестейська”,  в магазині «Книга»,
було закуплено підручники, які гостро і
святково пахли друкарською фарбою, а в
«Пасажі» придбали шкільну форму та із
страшним скрипом – черевички.

Мама, Анастасія Петрівна, пошила мале-
сеньку торбиночку для чорнильниці –
непроливайки, яку на мотузочку прив’яза-
ла до ручки ранця і вже 30 серпня батько
повів малого перший раз у перукарню на
4-ту Просіку, там майбутнього школяра у
справжнього майстра було підстрижено і
напахучено «Шипром».

Наступного дня, 31серпня, всі речі
випрасувано, штанці підрублено. До ранця
все покладено. Дитину покупано і раніше
покладено спати...

1 вересня всі встали ще вдосвіта. Пере-
вірили ранець, чи нічого не забули. Мама,
святково одягнена (найкрасивіша у світі! )
нарізала букет темно-бордових жоржин.
Задовго до початку урочистостей вийшли

із дому.
Ура! Школяр!
Першою вчителькою в Олексія була

Олександра Олександрівна Шевель.
Вимоглива і сувора. Тоді в школі було 2
переповнених перших класи. Посадили
Олексійчика з Валюшею Ковінченко.

Десь через місяць тодішній директор
школи Радченко Іван Петрович добився,
щоб дозволили відкрити ще один клас.
Ділили дітей так, щоб з одного кутка ходи-
ли до одного класу.

Олейсійко був кріпеньким та на фізкуль-
турі в шерензі стояв передостаннім. Вчив-
ся легко “на відмінно” і “добре”. Діти дуже
старалися, бо в кінці року кращі з кращих
отримували нагородні книги, а на виборах
стояли в почесній варті біля виборчих
скриньок.

У п’ятому класі в
хлопчини класним
керівником була Люд-
мила Марківна Гесє-
лєва. Жила вона на 2-
й просіці – в приватно-
му будинку. Діти часто
ходили до неї у гості.
Вона мала зібрання
книг з мистецтвознав-
ства, які діти з вели-
кою цікавістю розгля-
дали, а ще вона водила
клас в музеї та театри.

Піонервожатою в школі працювала
Ольга Ананіївна Гладченко. Молоденька,
ще й сама дитина. Якось, повезла вона
учнів у Трипілля (Київського моря тоді ще
не було). Пливли на пароплаві. На 18 дітей
була одна двомісна палатка... 

Вирішили ночувати на березі. Поки
повечеряли, поспівали, порозмовляли,
вмостилися спати – настала глупа ніч.
Зморені, але щасливі діти, нарешті, посну-
ли...

Аж раптом почалася злива: грім, блис-
кавка  (ось тобі й ілюстрація до поезії Тара-
са Шевченка «Реве та стогне Дніпр широ-
кий», скільки первозданної сили, величі у
матінки природи!).  Діти зпросоння – хто
під човни, хто в палатку. Скільки туди наби-
лось дітей – важко сказати (куди тій рука-
вичці!). Мабуть це було у 5 класі. На уроці
російської мови щось набідокурили. У
Людмили Семенівни Шейман увірвався
терпець і шибеників було вигнано з класу.

Хлоп’ята виходять на ганок, а на думці тіль-
ки одне:

– Щоб ще таке утнути?!
А тут і думати не потрібно! – по сходам на

шкільний ганок заповзає здоровенний
вуж. Хлопці ховають його  за пазуху.
Бррр... 

Чемні та смирні повертаються до школи.
Стукають та просять пробачення. Вчитель-
ське серце розтає і Людмила Семенівна
милостиво дозволяє сісти.

Хлопці виймають чорнильницю, а з під
парти у дірку для непроливайки – засо-
вують вужа, якого під партою тримають за
хвіст. Здоровенний вуж спинається на
хвіст і його голова опиняється між голова-
ми дівчаток, що сидять на передній парті.
Вереск був такий, що почули і на селі. 

Після уроків розгнівана вчителька нака-
зала залишити портфелі. Це
означало, що за портфеля-
ми мали прийти батьки.
Батьки прийшли...

Всі діти села дуже чекали
храмове свято «Семена».
Хоч радянська влада і не
дуже приязно вітала церков-
ні свята, але вдіяти нічого не
могла. Традиція була в селі
давня та міцна. На «Голово-
сіки» 11 вересня гріх було

працювати і все петропав-
лівське доросле населення з візочками та
кошелями рушало на базар у Київ.

У кожному дворі у ночвах з водою плава-
ла жива риба, кололи свиней. Стояли
мішки з кавунами. Борщагівка готувалась,
як до місячної облоги. Все смачненьке стя-
гувалось до дворів. 

Продавали на базарі й довгі до 20 см
цукерки, обгорнуті яскравими папірцями,
та різнокольорові льодяники – півники чи
качечки на паличці.

Дома чекали гості, які приїздили із Києва
та навколишніх сіл з гостинцями. Святково
одягнені люди після літніх робіт та жнив
скучили за святами. У Петропавлівці хра-
мове свято проводилося вперше в районі.

Якщо було тепло, то столи накривали на
дворі. Гості гарно і багато співали, танцю-
вали під гармошку або патефон. Було
весело і святково. Храм!

До якогось свята у клубі готували кон-
цертну програму для односельців. Учні
поприходили у школу святково одягнені.

Дівчатка у бантах та білих фартушках,
хлопчики підстрижені та напрасовані. Всі
учні у начищених черевиках.

Олексійко маючи хороший голос і слух –
співав у хорі. Тритеніченко Надія Григорів-
на позабирала учнів з уроків, щоб прове-
сти генеральну репетицію. До виступу
було хвилин ще із 40. Стомлена вчителька
відпустила дітей перекусити у їдальні та
перепочити. Та хіба може збагнути розум
дорослої людини на що здатні учні, які тіль-
ки що на репетиції ледве стояли на
ногах...?

Вже хор виходить на сцену для виступу,
а «гвардії» нема...

І ось влітають – розпашілі, скуйовджені у
павутинні, у забрьоханих грязюкою чере-
виках, а соліст ще й кашкетом затуляє
дірку на колінах штанців, вранці так старан-
но вичищених і випрасуваних старшою
сестричкою Валею. Із залу здивовані очі
батьків.

І хто б міг подумати, що за 30 хвилин (10
пішло на їдальню) хлопчаки встигли збігати
на «Чайки», облазити там всі горища
напівзруйнованих складів, щоб зловити
диких голубів. Спіймали, звичайно, облиз-
ня. Результат же стояв перед односельця-
ми на сцені...

Хтось із шибеників впавшим голосом:
– О! Мама... Щось спина, теє ...чешеть-

ся....
Майже всі учні села заздрили дітям,  які

жили на «Чайках». Взимку їх привозили у
школу на санях, запряжених кіньми.
Закушкані, запорошені снігом, ніби з іншої
планети, вони заходили в школу, довго
обтрушували сніг з одягу, валянок і прино-
сили із собою запах сосен, снігу і вільного
степового вітру.

Діти дуже любили прийти у школу пер-
шими. Світло ще не горить. По коридорах
ехом віддаються кроки... В школі порожньо
і таємничо... У кожному класі чиїсь ласкаві
руки вже розтопили грубки. Дрова жарко і
загадково палахкотять у темних класах,
віддзеркалюючись у величезних вікнах... А
ти сидиш за партою і відчуваєш, як тепло
зігріває замерзлі пальці, а мрії летять
далеко, далеко у вічність...

ангеліна янІшЕвСЬКа,
жителька села 

Ïетропавлівська Борщагівка

У цей чудовий осінній день ми від
всього серця вітаємо Олексія Іванови-
ча, голову Петропавлівсько- Борща-
гівськоі сільської ради з 65 - річчям!
Понад 30 років він очолює сільську раду,
орденоносець, прекрасний чоловік,
батько та чудова людина. Хтось запи-
тає – це багато чи мало? Для когось
багато, а для когось мало. Якщо людина
любить життя, людей, справу якою зай-
мається, то 65- річчя – це не вік.

Багатьма подіями наповнене життя
Олексія Івановича, що є яскравим при-
кладом послідовності у всіх починаннях.
За роки служіння людям він пройшов
нелегкий шлях, але весь він присвяче-
ний нашому населеному пункту та його
мешканцям. Сьогодні наш ювіляр кори-
стується заслуженим авторитетом, має
визнання, повагу та продовжує працю-
вати для людей.

65 років – прекрасна дата, як говори-
ти про досвід і мудрість. У нього завжди
є чому вчитися, завжди можна отрима-
ти цінну пораду, а його приклад надихає
в роботі.

Дорогий Олексій Іванович! Прийміть
найщиріші побажання на Ваш ювілей!
Ви молодий душею, гарний, у Вас пре-
красна родина, мудрий і успішний у
справах, Вас люблять і поважають.
Щиро хочемо побажати, щоби так було
завжди, а тому насамперед бажаємо
Вам міцного здоров'я та довголіття. 

А ще – великої любові, яка завжди
нас робить щасливішими, а світ добрі-
шим!

З повагою депутати 
Петропавлівсько-Борщагівської 

сільської ради

подіяподіявітаннявітання

навряд чи хтось міг подумати кілька
років тому про те, що Ïетропавлівська
Борщагівка, а точніше наш сільський
голова Олексій Кодебський може увійти
не тільки до книги рекордів України, а й
Гіннеса й при цьому установити світовий
рекорд!

Йдеться про роботу на виборній посаді на
термін понад 30 років. Подію місцева грома-
да відзначила в День села. Спеціально з цією
метою на свято прибув член національної
комісії з установлення рекордів України,
видавець Книги рекордів України майстер
спорту відомий спортивний коментатор
Валентин Щербачов. Привітавши Олексія
Івановича з видатним досягненням, він вру-
чив йому відповідний сертифікат.

– Цей рекорд, – отримуючи з рук відомого
спортсмена документ важливої ваги, сказав
сільський голова, – це заслуга всієї громади,
вас, шановні односельці! І я вдячний за таку
довіру і її виправдаю...

Інф. “Трибуни”.

СвІТОвИЙ
рЕКОрД ОлЕКСІя

КОДЕБСЬКОГОпоспіль – срібним призером обласної
першості. А нині вже увійшла до четвірки
найкращих команд в розіграші кубка ама-
торів України.

Від старших не відстають і діти: в мину-
лому році команда школярів виборола 3
місце серед одноліток країни. І це підсу-
мок системної роботи, якою постійно опі-
кується сільський голова Олексій
Кодебський. І в результаті аж 5
команд школярів різного віку є чіт-
ким прикладом для наслідування
ровесниками. 

Я умисно звернув увагу читачів
саме на розвиток фізкультури і
спорту. Бо саме вони не тільки від-
вертають молодь від негативного
впливу вулиці, а й виховують силу
волі, волю до перемог, смак до
яких дуже потрібен в житті кожному.

Утім, певне, і в самого Олексія Івано-
вича смак до перемог став міцною
основою. Адже визнання Петро-
павлівської Борщагівки як найкра-
щого населеного пункту в Україні,
який визнано на республіканському
рівні тричі поспіль, якраз і є чітким
підтвердженням названої сентенції.  

Проте, головне в ній не сам результат, а
зміст конкретно здійсненої роботи, кро-
піткої, наполегливої і виснажливої. Але,
якщо любиш своє село, прагнеш зробити
його кращим, а тим більше найкращим,
О.І.Кодебський не жаліє ні сил, ні здо-
ров’я, ні особистого часу. Бо ним давно
володіє любов до односельців, щире
прагнення  зробити життя людей кращим,
поліпшуючи їх добробут, допомагаючи і
словом, і ділом щоденно. Тому ці риси
характеру великою мірою й сприяли тому,

що шана до нашого сільського голови,
повага є глибокою, широко визнаною і
закономірною. Тому вже четвертий деся-
ток літ довіряють очолювати наш орган
місцевого самоврядування.

У цій статті ми не випадково не перера-
ховуємо усіх тих нагород, якими відзначе-
но трудовий шлях, громадську діяльність і
звитяги Петропавлівсько-Борщагівського
сільського голови. Їх багато. Але всі вони

є взірцем для наслідування у будь-
яких справах. Бо якщо служиш
людям, то й люди відплатять тим
же. І, насамперед, довірою. А що
може бути вищим ніж довіра
людей?!!

На завершення хочу навести
слова голови Київської облдержад-

міністрації Анатолія Присяжнюка
щодо діяльності Олексія Кодебсь-

кого на посаді сільського голови:
“Примітно, що Петропавлівська Бор-

щагівка  попри складну економічну
ситуацію нині залишається на

плаву, йде правильним курсом,
динамічно розвивається  й нале-

жить до найкращих сіл району...
Звісно, що насамперед це відбува-

ється завдяки очільнику села, його
голови Олексія Кодебського. На цій поса-
ді йому довелося пережити доволі складні
часи. Однак односельчани жодного разу
не пошкодували про свій вибір. Упродовж
понад 30 років утримувати лідерство – це
велика особиста заслуга, це, можна ска-
зати, героїзм”.

хочемо привітати Олексія Івановича
зі знаменною датою в житті й побажа-
ти міцного здоров’я, благополуччя і
наснаги в подальших перемогах й
досягненнях.

редакція “Трибуни”. 

Ïочаток на 1 стор.
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Нещодавно своєю Постановою Кабінет
міністрів України затвердив механізм
здешевлення вартості іпотечних креди-
тів, тим самим почавши втілення однієї з
президентських соціальних ініціатив з
реалізації програми «Доступне житло».
Про основні подробиці програми розпо-
відає працівник сільської ради Любов
Андріївна Костенко.

– Передусім зазначу, що будь - яку ініціа-
тиву при бажанні можна пов’язати з електо-
ральною симпатією, адже вибори у нашій
державі - явище чи не щорічне. Тому з упев-
неністю можу сказати, що соціальна ініціати-
ва Глави держави - не просто розмови на
порожньому місці, вона вже втілюється в
життя.

Так, головне управління капітального
будівництва Київської облдержадміністрації
визнано головним розпорядником коштів
нижчого рівня за програмою здешевлення
вартості іпотечних кредитів для забезпечен-
ня доступним житлом. Відповідно до неї на
поточний рік на Київську область держбюд-
жетом передбачено З,5 млн. гривень.

Для отримання часткової компенсації
потенційному кандидату в поліпшенні жит-
лових умов потрібно бути платоспромож-
ним, адже придбання житла - це не просто
інвестиція, а й фінансова відповідальність.
Банківські установи не вимагають в заставу
іншого житла, а громадянин сплачує лише 3
% річних в гривні за кредитом - інші 13%

буде компенсувати держава.
Зручність для Позичальника полягає ще і в

тому, що наразі діє “єдине вікно”, де грома-
дянин у будь-якому куточку Київщини може
звернутись до місцевої банківської устано-
ви, яка наразі визначена та працює за даною
програмою для отримання всієї необхідної
інформації, як про саму програму, так і про
можливість участі у ній, надавши при цьому
відомості про доходи для попередньої оцін-
ки визначення платоспроможності. Кредити,
за якими буде здійснюватись, відшкодуван-
ня частини процентів, будуть надаватись
лише у гривнях і терміном до 15 років з
моменту укладення кредитного договору.
Процентна ставка на момент видачі кредиту
не перевищуватиме 16% річних, а обов'язко-
вий внесок позичальника - не перевищує
25% вартості житла.

Розмір першого внеску може бути змен-
шено у разі надання додаткової застави за
кредитним договором відповідно до внутрі-
шніх правил банку. Програма також перед-
бачає укладення договорів поруки з кожним
дієздатним членом сім'ї на якого розрахову-
ється, часткова компенсація процентів та
який проживатиме разом з позичальником.
Позичальник може укладати договори пору-
ки також з іншими поручителями та надава-
ти додаткову заставу за кредитним догово-
ром. Остаточне рішення про надання пози-
чальнику кредиту для придбання житла при-
ймає лише банк відповідно до своїх внутрі-
шніх правил. У даній програмі беруть участь
такі банки як АТ «Ощадбанк». ПАТ «Укргаз-
банк», ПАТ «Укрексімбанк».

Нормативна площа житла до 1 січня 2013
р. визначається виходячи з розрахунку 40 кв.
метрів загальної площі на одинокого грома-
дянина чи сім’ю з двох осіб та кв. метрів на
кожного наступного члена сім’ї, але не більш
як 76 кв. метрів, а для індивідуальних житло-
вих будинків - не більш як 94 кв. метрів.Роз-
рахункова вартість житла встановлюється з
урахуванням місця проживання громадян.
5000 гривень за 1 кв. метр - для міст Київсь-
кої області, обласних центрів. Для населених
пунктів, які розташовані на відстані від 5 до
15 кілометрів від меж м. Києва, розрахунко-
ва вартість житла може бути збільшена на 10

відсотків.
Для населених пунктів, які розташовані у

5-кілометровій зоні віл меж м. Києва розра-
хункова вартість житла визначається у роз-
мірі, встановленом  для цього міста, а саме -
7000 гривень за 1 кв. метр. Допускається
перевищення нормативної площі та розра-
хункової вартості житла не більш як на 25 від-
сотків.

Вартість загальної площі житла, що пере-
вищує нормативи) площу та/або розрахун-
кову вартість, сплачується позичальником
відповідно до УМОВ договору про придбан-
ня житла (укладеного між позичальником і
відчужувачем житла з метою будівництва
(реконструкції) житла або придбання житла
в об'єктах незавершеного будівництва) за
рахунок власних коштів без нарахування
часткової компенсації проценті.

Максимальна вартість квадратного метра
на об’єкти, які розташовані у 5 кілометровій
зоні від м. Києва становить -8700 гривень,
15-кілометровій зоні від м. Києва становить -
6 850 гривень. Для інших населених пунктів
Київської області від 4 000 - 6 250 гривень за
квадратний метр.

Максимальний розмір кредиту, за яким
може бути надана часткова компенсація
процентів, визначається шляхом множення
нормативної площі житла на його розрахун-
кову вартість. Вартість загальної площі
житла, що перевищує нормативну площу,
сплачується позичальником за рахунок

власних коштів.
За ходом будівництва об’єктів, які беруть

участь у програмі буде здійснюватись конт-
роль місцевими органами влади.

Наразі ми маємо такі об’єкти у мм. Вишне-
ве, Біла Церква, Вишгород. Ірпінь, смт.Воло-
дарка та Глеваха, с.Фурси. Проте це не оста-
точний перелік, кількість об’єктів які будуть
брати участь у програмі буде постійно збіль-
шуватись це будуть мм. Буча, Бориспіль,
Васильків,Бровари, с.Чайка та Чубинське,.

Отримання позичальником часткової ком-
пенсації процентів відбувається у наступний
спосіб - між розпорядником бюджетних
коштів нижчого рівня (одержувачем бюджет-
них коштів), банком і позичальником уклада-
ється договір про надання часткової компен-
сації процентів при цьому громадянин пови-
нен подати для отримання часткової ком-
пенсації наступні документи:

– заяву про надання часткової компенсації
процентів; (заповнюється при поданні доку-
ментів)

– копію паспорта;
– копію реєстраційного номера облікової

картки платника подагкіи відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про
це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті);

– довідку про склад сім'ї;
– копію свідоцтва про шлюб (за наявності);
– копію свідоцтва про народження дитини

(дітей) (за наявності);
– документи про доходи позичальника та

членів його сім’ї за останні шість місяців.
документи, які підтверджують, що пози-

чальник є таким, яким потребує поліпшення
житлових умов.

– Зазначену інформацію можна знайти на
офіційному сайті Київської обласної держав-
ної адміністрації http://www.kyiv-obl.gov.ua/ в
рубриці «Соціальна Ініціатива Президента
України: Доступне Житло». 

Іпотечний центр в м. Києві та Київській
області Державної спеціалізованої
фінансової установи «Державний фонд
сприяння молодіжному житловому
будівництву», м.Київ, еул. Максима Кри-
воноса 2-а, з корпус. Тел..249-36-95.

ДОСТУÏнЕ жИТлО  – рЕалЬнІСТЬ
соціальна ініціатива президента Українисоціальна ініціатива президента України подіяподія

котрий  в своїй промові подякував вчи-
телям за самовіддану працю, завдяки
якій Петропавлівсько–Борщагівська
школа  є однією із кращих в  районі та
області. Також Микола Олександрович
привітав  зі святом вчителів–пенсіоне-
рів, зазначивши,  що нинішні високі рей-
тинги  школи не були б можливі без фун-
даментальної праці вчителів-поперед-
ників.

Директором школи були вручена гра-
мота районного відділу освіти  за сум-
лінну  педагогічну працю  та активну гро-
мадську позицію вчителю початкових
класів  Т.О.Громадській. Також грамоту
за відмінну організацію роботи в при-
шкільному таборі «Зорецвіт»  було
вручено  начальнику табору, вчителю
початкових класів Л.П.Шведі. А днем

пізніше на районному святкуванні Дня
вчителя керівництвом району були наго-
роджені Грамотами за сумлінну працю
Л.М.Гуленко, викладач географії  та
І.В.Поліщук – вчитель російської мови та
світової літератури.

Продовжили святкові  вітання хор дру-
гокласників «Мальвочки» та «Козацькі
Мальви» під керівництвом А.М. Гребеня.
Про учительську долю розповіли учні  3
–Б класу під керівництвом І.М.Головань.
А про власне шкільне життя повідали
члени гуртка «Юні організатори дозвіл-
ля» під керівництвом Т.О. Громадської,
учні других та шостих класів. Яскравим

та цікавим видалося вітання учнів 7-А
класу, яке завершилося виконанням
пісні «Намалюю» Віолетою Литвиненко.
Під ніжні ноти та чарівний голос співачки
проходила захоплююча процедура
народження художнього твору, автором
якого стала талановита  юна художниця
Марина Козир. Вдалим доповненням до
вокальних номерів  Іри Мамикіної та Бог-
дани Ліхаманової стали хореографічні
виступи ансамблю «Серпантин» під
керівництвом З.В.Фабро. Цікавою вида-
лася сценка «Виховання по телефону»
Валерії Балабат. Привітав вчителів і
учень музичної школи Олександр
Пастух, виконавши італійську пісню під
власний акомпанемент на синтезаторі .
Ведучими свята стали Іванна Орлюк,
Ангеліна Пархонюк та Аліна Галаган, які

наприкінець свята подарували також
запальну пісню у власному виконанні
«Ой сусідко,  сусідко».

Приємний сюрприз приготувала для
своїх колег Т.П.Пономаренко, вчитель
хімії  та керівник гуртку «Юні фотоамато-
ри» продемонструвавши фото слайд
про багатогранне  життя вчителів в сті-
нах нашої школи.

Тож, ще раз вітаємо шановних вчите-
лів зі святом та схиляємо голови перед
мудрістю освітянина – учителя, вихова-
теля, викладача, майстра, зусиллями
якого твориться майбутнє нашого краю. 

Щиросердно бажаємо вам
міцного здоров’я, щастя, благополуччя,
великих творчих успіхів і невичерпної
наснаги.

Ольга заїКа

ТОБІ, ВЧИТЕЛЮ, ВКЛОНЯЄМОСЯ  
Ïочаток на 1 стор.

ведучі свята: ангеліна Ïархонюк, Іванна Орлюк, аліна Галаган

віолета литвиненко 
виконує пісню “намалюю”

Ірина Мамикіна дарує пісню

вітає вчителів Олександр Ïастух

єлизавета Дубовик декламує вірш
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ворога, постачала зброю Київсь-
кому партизанському загону ім.
Леніна, визволяла з полону
радянських воїнів та переправляла
їх до загону. Окупація тривала до
успішного завершення Київської
наступальної операції.

3-го листопада 1943 року розпо-
чався наступ основних сил 1-го
Українського фронту на Київ.

Війська 38-ї армії та 5-го гвар-
дійського танкового корпусу
завдали головний удар по ворогу з
Лютізького плацдарму, прорвавши
його оборону на глибину до 12 км.

4 листопада в прорив були вве-
дені 3-я гвардійська танкова армія,
1-а окрема Чехословацька брига-
да та 1-й гвардійський  кавалерій-
ський корпус.

В результаті тяжких боїв 6-й та 7-
й гвардійські танкові корпуси до 16
години 5 листопада зайняли с.
Біличі, а через дві години визволи-
ли Святошин, осідлавши Жито-
мирське шосе. До кінця дня 71-а
механізована бригада 9-го мех-
корпусу 3-ї танкової армії підійшла
до села Петропавлівська Борща-
гівка.

5 листопада 1943 року.
З повідомлення Радінформбю-

ро:
«В районі Києва наші війська,

долаючи опір та контратаки про-
тивника, продовжували вести
уперті бої з розширення плацдар-
му на правому березі Дніпра. Під
час боїв наші війська просунулись
вперед та оволоділи сильно укріп-
леними опорними пунктами про-
тивника Литвинівка, Тарасівщина,

Гаврилівка,  Воронківка, Раківка,
Синяк, Мостище, Берковець, Біли-
чі, Святошин, Петропавлівська
Борщагівка, Пріорка і перерізали
шосе Київ – Житомир…»

Перший  танк  пішов  праворуч на
переїзд, в  обхід  сільської  греблі
через р. Борщагівку, оскільки
гребля добре прострілювалась
німцями, і, вірогідно, була заміно-
вана. Місцеві жителі намагалися

зупинити танк, однак екіпаж їх не
зрозумів, і, в результаті, машина
підірвалась.

Одного з танкістів, який висунув-
ся по пояс з люка, вибуховою хви-
лею викинуло назовні, інші члени
екіпажу загинули. Всі вони були
поховані в братській могилі в цент-
рі села.

Люди пам’ятають: якось після
війни цей танкіст приїхав в село і
побував на місці свого порятунку.
Більше його не бачили.

На початку листопада на село
впав підбитий німецьким кулемет-
ником з даху церкви радянський
літак (очевидно з 2-ї повітряної
армії 1-го Українського фронту).

Пілот загинув. Його поховали на
старому сільському кладовищі.

Слідом за  танкістами 50-й стрі-
лецький корпус 38-ї армії звільнив
Микільську та Софійську Борща-
гівки, а 21-й стрілецький корпус –
Петропавлівську Борщагівку. Це
відбулося 6 листопада.

За роки війни на фронт пішло
понад 700 жителів села, з яких 312
не повернулось.

Краєзнавець 
в.І. Дзівалтовський

СÏОГаД ÏрО вІДÏОчИнОК 
До 70-річчя визволення УкраїниДо 70-річчя визволення України

ТИх дНІВ НЕ згаСНЕ 
гЕрОїЧНа СЛаВа
Ïочаток на 1 стор.

Ми, петропавлівці, вміємо
працювати. а чи вміємо ми
відпочивати? на це питання
дає відповідь жителька Ïет-
ропавлівської Борщагівки
лариса Конишева. 

Хочу  поділитися враженнями
від відпочинку у Криму. Так воно
вже вийшло, що захотілося спо-
кою, тиші і краси. Не довго роз-
думуючи, відкрила сайти в
інтернеті і вибрала Гаспру –
селище  міського типу в
Ялтинському  регіоні Криму, що
розташоване 12 км західніше
Ялти. Це один з найкрасивіших
курортів Південного Берегу
Криму і найтепліших в Україні.

Вперше Гаспра згадується в
російській літературі мандрівни-
ком і натуралістом  академіком
П.С.Палласом, який залишив
цікаві замітки про свою подорож
по Криму в 1793-1794 роках.
Основними  видами  діяльності
місцевого  населення  було  зем-
леробство, виноградарство,
вирощування  тютюну. До кінця
19 століття Гаспра являла
собою невеличке кримсько-
татарське селище поштової
станції Місхор, а вже в 2012 році
кількість населення нараховува-
ло 11300 осіб.

Гаспра характеризується суб-
середземноморським кліматом.
Літо тут дуже тепле при середній
температурі липня +24 С. Зима
м’яка, середня температура
лютого +4 С.

За радянської влади тут був
організований і діяв санаторій
для дітей, хворих на бронхіальну
астму, хронічну пневмонію та
інші. Крім того, були створені
будинки відпочинку та пансіона-
ти. Сезон роботи санаторно-
курортнитх закладів – цілий рік,
купальний сезон продовжується
з червня по жовтень. Саме у
жовтні я відпочивала в санаторії
«Україна». Це білокам’яний
палац – витвір московського
архітектора Б.Ф.Єфимовича,
має міжнародне визнання.

«Білосніжний античний храм
на фоні синього моря і Ай-Петрі,
оточений романтичним садом
теплих кипарисів»,- так змалю-
вав санаторій “Україна” англій-
ський письменник Джеймс Олд-

рідж у романі «Полонений чужої
країни». 

Сучасний палац, центральний
вхід до якого прикрашений
скульптурами, дивиться у дале-
чінь. Із повернених на південь
вікон спального корпусу відкри-
вається краєвид на безкрає
море та живописні околиці.
Чудовий молодий парк, площею
17 га, який сходить амфітеатром
до моря. Звідси видно фанта-
стичний візерунок зубчатих вер-
хівок Ай-Петрі(1233м над
поверхнею моря).  Санаторій
«Україна» здравниця для ліку-
вання хворих із захворювання-
ми органів дихання та не тубер-
кульозної етіомології. Саме з
цією метою  дерева у парку по
груповані таким чином, щоб
людина вдихала  самі їй потрібрі
пахощі. Крім того, у санаторії
багата лікувально-діагностична
база. Тут можна провести най-
різноманітніші дослідження,
отримати будь-яку консульта-
цію.

Придбавши путівку у санато-
рію або одержавши її на підпри-
ємстві відпочиваючий має
право на масаж, спелеологію(це
коли в спеціальній кімнаті вди-
хають спеціальний розчин), аро-
мотерапію та інші процедури,
приписані лікарем санаторію  у
відповідності до ваших потреб.
Крім того, Ви маєте право без-
коштовно користуватися басей-
ном, тренажерним залом та
виконувати фізичні вправи на
березі моря під керівництвом
досвідчених фахівців. 

Чистий  пляж прекрасне
голубе небо над головою, свіже
чисте повітря створюють чудо-
вий настрій. Пляжні топчани(до
речі для відпочиваючих безкош-
товно) розставлені таким чином
щоб відпочиваючий міг, лежачи
милуватися пейзажами  неба і
моря, а також дуже зручно почи-
тати цікаву книгу. Жодного разу
у мене не боліла голова, дихати
було легко і приємно.              

Їдальня санаторію нагадує
ресторан. В ній працює мережа
«швецький стіл», це коли виби-
раєш із запропонованих тобі
страв те, що тобі до смаку. Спо-
чатку хочеться всього спробува-

ти, покуштувати, але згодом
розумієш, що треба робити пра-
вильний вибір.  

Можна скористатися послуга-
ми бібліотеки, де можна вибра-
ти потрібну книгу. Бібліотека
постійно поновлюється книгами
відпочиваючими – купив, прочи-
тав, подарував, як на мене, то
дуже правильно.   Отже, бібліо-
тека і картинна галерея співіс-
нують в одному приміщенні і це
дуже зручно. Деякі екскурсії від-
відала і я. Першою  з них була
«Фороська церква». Це храм,
який стоїть над прірвою. Він має
дуже цікаву історію, а місцеві
жителі їздять дивитися на церк-
ву вночі, коли гори зливаються із
сутінками, а Фороська церква
височить, виблискуючи купола-
ми, і здається, що вона пливе
високо в небі, наближаючись до
Бога. Храми Ялти-унікальні.
Майже всі вони мають відно-
шення до царської сім’ї. Але
найбільше задоволення я одер-
жала на кінній прогулянці  -
«Царськими стежками». Це
стежки, якими каталися наші
царі – Олександр 1 та     Микола
2. Спуски та під’йоми, деякі
ділянки проходять над прірвою –
дуже  символічно, як саме
життя, як доля наших царів та і
нас з вами.  Не зважаючи на те,
що я вперше сиділа верхи на
коні, я спокійно проїхала майже
5 км. Теплий клімат, чисте гірсь-
ке повітря, м’яка і дуже смачна
вода відновили мої сили і здо-
ров’я.                               

Запам’яталась мені сестра-
господарка Любов Іванівна.
Здавалось би – виконуй свою
роботу і цього досить, але їй
цікаво все -  і твій побут і твої
побажання і робота її підлеглих -
чи немає нарікань на них, чи всі
задоволені наданими послуга-
ми. І коли з’ясувалося, що все
добре, ми стали добрими  прия-
тельками. Коли я від’їзжала
додому, Любов Іванівна подару-
вала мені тарілочку із зображен-
ням санаторію «Україна». Кож-
ного ранку, споглядаючи на це
прекрасне зображення я згадую
свій прекрасний відпочинок.                                                    

Конишева л.С.

Вже традиційно 30 вересня в Україні
відзначається Всеукраїнський День біб-
ліотек. Це свято свідчить про глибоку
повагу народу до своєї духовної спадщи-
ни, освіти, науки і культури, а також про
визнання історичної ролі бібліотеки в
житті суспільства. Сьогодні книгозбірні –
це інформаційні, культурні, освітні закла-
ди, які роблять вагомий внесок у розви-
ток українського державотворення,
сприяють розбудові громадянського сус-
пільства. 

В селі Петропавлівська Борщагівка є два
таких осередки  духовності та культури – це
шкільна бібліотека та сільська.  Очолюють їх
справжні помічники та порадники на шляху
до вершин знань і мудрості бібліотекарі  Л.І.
Пурик та О.П. Шманчук – вірні збирачі духов-
них скарбів, провідники у світ нового і непі-
знаного. 

У вік інформаційного буму, коли будь-яку інформацію
можна миттєво дістати з інтернету, традиційна  сільська
бібліотека не втрачає своїх читачів. Сюди приходять не
тільки за книгами, сюди йдуть за живим спілкуванням,
тишею та хвилюючим відчуттям очікування цікавого. Тут
завжди запитають у відвідувача, що він хоче почитати, які
теми йому цікаві, особисто підведуть до полки та обов’яз-

ково щось порекомендують – на таке всесвітня мережа не
здатна. Саме тому кожного дня бібліотека радо відкриває
свої двері для всіх охочих і відразу наповнюється щебетом
дитячих голосочків.  Можливо не всі відвідувачі читають,
але вони заходять поспілкуватися між собою, полистати
цікаві енциклопедії та книги. Діляться з бібліотекарем про
свої щоденні враження та турботи. Ось саме в цьому сенс
праці бібліотекаря – в умінні  розуміти, ділити з читачем

його турботу – допомогти йому порадою.
Ось не так давно одна дівчинка принесла в

сільську бібліотеку свої оповідання, які написа-
ла під час літніх канікул. Дівчатка з 5-Б класу:
Олександра Мельниченко, Тетяна Бондар (5-
Б) та Анастасія Лисунова  з 5- А класу, органі-
зували  в сільській бібліотеці виставку власних
виробів під назвою «Умілі руки».  Деякі діти у
стінах бібліотеки виконують домашні завдан-
ня. Активними відвідувачами бібліотеки є учні:
Аня Москаленко(4-В),Наташа Турчин(4-А),
Антон Божаковський(4-А), Вероніка  та Настя
Ведерей, Оксана Степанченко(3-Б), Таня Пер-
вакова (3-Б),  Катя Пономаренко(3-Б), Олек-
сандра Геращенко(3-Б), Софія Скляр (3-Б), та
інші. З задоволенням в бібліотеці читають
книги Дж.К. Ролінг « Гарі Потер» Саша Лизунов
та Саша Чорний, учні  6-А класу. 

Для кращої орієнтації в книжковому фонді
для читачів–дітей всіх вікових категорій відкри-

то тематичні полки: «Книги про все на світі», «Дивосвіт
української казки», «Права дитини», «У світі пригод», «Ска-
жемо шкідливим звичкам: «Ні»  та інші.

Тож,  хвилюватися з приводу того, що бібліотека немає
майбутнього – зайве. Тут, завжди є охочі доторкнутися до
цікавого та поринути у світ незвіданого.

Ольга заїКа

ОдИН дЕНЬ з жИТТя БІБЛІОТЕКИ

листи читачівлисти читачів

   
  

  
    

    
  

    
    
    

    
    

   

   
  
   

   

   
    

  
     

     
 
  

   

    
  

    
  

   
   
    

    

    
 

   
     

 
 

Ïетропавлівські пошуковці з краєзнавцем вя’чеславом Дзівалтовським



6 ТРИБУНА ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ

освітаосвіта

жИВОПИС – ЇЇ ПОКЛИКАННя

9 жовтня 2013 року

люди селалюди села

40 рОКІв СаМОвІДДанОї ÏрацІ
Ми блудимо мілярдами доріг,

Свій слід лишаючи в чужих життях.

Хтось досягає не підборканих вершин,

Хтось випадає на високих швидкостях.

з цими словами важко не погодити-
ся. життєва стежина кожної людини
часто схожа на лабіринт. І буває, що ми
неодноразово збиваємося з цілі, з пра-
вильного шляху, а іноді так і не знахо-
димо того життєвого  завдання, заради
якого нам було дане це життя. Та все-
таки є такі люди, що знайшли свій пра-
вильний шлях, своє призначення і від-
дали йому десятки років, незважаючи
на труднощі та скрути.

Саме такою людиною є Зінаїда Петрівна
Зінченко, патронажна сестра Петропав-
лівської Борщагівки, що на протязі сорока
років віддає себе своїй професії. 

Вона прийшла у село в далекому 1973
році. На той час за її плечима було навчан-
ня в медичному училищі, досвід роботи
медсестрою в далекому Казахстані та
нелегка праця на швидкій допомозі у місті
Вишневому. 

Роботу медика у нашому селі, в той

далекий час можна прирівняти до велико-
го подвигу. В маленькій дерев’яній будівлі,
що розташовувалася в центрі села, було
відведено дві кімнати під медичний заклад.
В одній проходив прийом лікаря, розміщу-
валася маніпуляційна, кип’ятилися шприці,
здійснювалися перев’язки, а інша була
вщент  заповнена  хворими. Та ще важче
було в другу половину дня, коли потрібно
було йти на село. Без телефонів, без авто
по сільських вулицях, багнюка яких  іноді не
дозволяла навіть перейти дорогу, йшла
вона спасати дітей.  Важкість роботи
доповнювали актуальні на той час  дитячі
хвороби: кір, вітрянка, краснуха, гострі
респіраторні вірусні інфекції. 

А як часто солодкий сон медсестри роз-
бивався грюкотом в шибку – десь у якійсь
хатині захворіла дитина. І знову – на ноги,
вдягали часто ще не висушені чоботи, яких
іноді вистачало лише на місяць, а в думках
роїлися думки: «Тільки б встигнути допо-
могти.» Ще досі по спині іде холодок, як
пригадує Зінаїда Петрівна той випадок,
коли несла дитину на носилках від вулиці
Щорса до окружної дороги, де чекала
районна швидка, яка через багнюку не

могла заїхати в село. На вулиці хлистав
дощ,  дівчинка горіла, температура не зби-
валася і кожна хвилина прирівнювалася до
життя.  

Та вони встигли. І через роки Зінаїда
Петрівна здійснювала планові щеплення
маленькому хлопчику, маму якого в ту

дощову ніч встигли врятувати.
Не одне покоління петропавлівців вирос-

ло на очах цієї жінки. Деякі люди, яких
Зінаїда Петрівна пам’ятає ще дітьми, нині
вже дідусі та бабусі і їхніх онуків вона  теж
відвідує. Та й сама Зінаїда Петрівна давно
вже бабуся, бо має двох онуків – старшу
Анастасію та молодшого Романа. У вихо-
ванні внуків приймала безпосередню
участь, давала  цінні поради молодим
батькам та і нині це робить, за що їй дуже
вдячні. Син пішов стопами матері і став
лікарем, бо закінчив у Санкт-Петербурзі
військо-медичну академію. Зараз працює
хірургом та навчає інтернів.

Цієї осені ця чудова людина святкує свій
трудовий ювілей. Сорок років вона слу-
жить людям за клятвою Гіпократа. Ця юві-
лейна дата не залишилася непомітною. На
святкуванні Дня села  головою районної
ради Володимиром Луцюком була вручена
подяка за сумлінну та довгу працю Зінаїді
Петрівні Зінченко. Тож, мешканці села Пет-
ропавлівська Борщагівка також при-
єднуються до вітань  та зичать Зінаїді Пет-
рівні довгих та світлих років.   

Ольга заїКа

Вже більше тижня в актовій залі сіль-
ської ради діє виставка живопису, яка
розпочала свою роботу на День села.
Незважаючи на  похмурий вересень за
вікном, тут грають яскравими барвами
шедеври живопису, які  б гідно себе
почували навіть на міжнародних худож-
ніх виставках.  Барвисті квіти, натюр-
морти, чарівні морські пейзажі, краєви-
ди нашого рідного села та далекі чужі
міста.  Всі ці картини  особливі не лише
своїми сюжетами та високим рівнем
виконання, а ще й тим, що   написані
вони жителями нашого села. 

На стінах актової зали сільської ради

зручно розташувалися полотна: Ані та
Оксани Альміз, Марини Козир, Каріни Ква-
терчук, Марії Барановської, Анастасії
Ліщенко, Софії Мельник, Алли Єременко,
Іванни Орлюк, Юлії Мацвейко,Тетяни
Чижевської, Анни Ліщенко, Марини
Яновської, Дарини Копейкіної.  Всіх цих
художників поєднує не лише земля, на якій
вони проживають та від якої черпають
наснагу, а ще й їх учитель та наставник  -
керівник  художньої студії «Живопис», що
працює на базі Петропавлівсько-Борща-
гівської  загальноосвітньої  школи - Анжела
Ярославівна Вакуленко.  Це  та творча осо-
бистість, яка навчає своїх учнів  переноси-
ти на полотно свої емоції, свій характер,
своє ставлення до світу. Саме під її керів-

ництвом ці талановиті митці творять нову
реальність. Зупиняючи час, залишають на
своїх полотнах  картинки дійсності, що
іноді непомітні іншим. А за барвами  сюже-
ту ховають свої емоції та настрій. 

Чим пояснюється така велика  кількість
талановитих художників я вирішила дізна-
тись, завітавши на  заняття до Анжели Яро-
славівни.

В маленькій класній кімнаті, що  не

завжди вміщує всіх охочих малювати,
пахне фарбою. Тут зручно розташовують-
ся  і учні початкової школи, і старшокласни-
ки, і навіть мами, які з вдоволенням малю-
ють з дітками разом.  Під час процесу
малювання дорослі спілкуються з дітьми
на хвилюючі їх теми.  Таке спілкування
потрібне та корисне дітям.  Кімнату напов-
нює гармонійний спокій  та якесь хвилюю-
че очікування народження нових картин.
Різний вік художників, різні сюжети, різне
бачення світу  спільне лише трудолюбство,
посидючість та закоханість у мистецтво. 

– Розвинути в собі потрібні навички та

навчитися малювати може кожний,  –
впевнено  говорить Анжела Ярославівна, -
головне у цій справі наполегливість,
бажання та віра себе. 

Свою ж жагу до малювання Анжела
пам’ятає з самого малечку. Навіть тоді,
коли приходили гості, вона йшла в свою
кімнату та перемальовувала з журналів
фото тваринок та пейзажні картинки. Ще з
дитячого садочку її роботи брали участь у
виставках. Тому коли наближалася черго-
ва виставка, то під час тихого часу, коли всі
дітки спали, маленька дівчинка малювала
дитячі малюнки.

Звичайно, питання з якою професією
поєднати своє майбутнє, не стояло для
Анжели Ярославівни – вона обрала профе-
сію викладача образотворчого мистецтва
та етичного виховання. З 2005 року цей
творчий вчитель працює в Петропавлівь-
ко-Борщагівській  школі.  Відразу при-
йшовши в школу,вона організувала гурток

тістопластики, а згодом і студію живопису,
яка діє вже понад сім років. Бажаючих зро-
стити в собі художника завжди багато.  Юні
художники є постійними переможцями
районних та обласних конкурсів та олімпі-
ад по художньому мистецтву. Також гурток
«Живопис» має  багато талановитих
випускників. Це Марія Барановська, Ліза
Ковалевська, яка  продовжила себе як
художника  в інституті архітектури та
дизайну.  Ще однією талановитою випуск-
ницею є Каріна  Кватерчук.  Ще навчаю-
чись в дев’ятому класі, вона вже малювала
картини на замовлення. А після закінчення
школи своє захоплення перетворила в
професію, вступивши в  університет  архі-
тектури та дизайну.   Нині на заняттях вона
малює нові сучасні дизайни  квартир та
будинків, а після навчання приходить до
класу, де пахне фарба та під керівництвом
Анжели Ярославівни  Вакуленко  народжу-
ється живопис. 

Ольга заїка

р.S.в актовій залі сільської ради
виставка живопису буде продовжувати
діяти до кінця жовтня та завершиться
аукціоном-продажем. Тому запро-
шуються всі любителі живопису відві-
дати експозицію та полюбуватися кар-
тинами. Ті ж, хто бажає придбати кар-
тини, зробивши дітям приємне, можуть
взяти  участь в аукціоні. 

“ніжні троянди” автор Оксана альміз

“Ïетропавліська церква”
автор анна ліщенко

анжела вакуленко – керівник 
гуртка “живопис”

Картина анни ліщенко

“Корабельна гавань” Каріна Кватерчук “Орхідеї” Каріна Кватерчук
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літературна сторінкалітературна сторінка

Гарна своїми берегами влітку річечка нивка. То поважно несе свої негли-
бокі води видолинками та гаями, то раптом загарячкує, захлюпоче й побі-
жить між пагорбками. То знову притишить хід й тільки ледь шепоче з чуба-
тими травами, що схилились над нею або віттям верб, що спадає срібними
косами й п’є з неї прохолодну воду, що з сотень джерел.

вона, немов молода дівчина в свято, заквітчана, заклечана йде з гулянок
одна-однісінька, без подруг, до свого батька Ірпеня додому.

Йде...То майже зупиниться й залюбується аж синьо-жовтими від цвіту
луками, зеленоокими ковбанями з лататтям та маківками, вільшаниками,
що як молодий гінкий ліс. То поспішає. раз-пораз оглядається навколо,
наче злякалась. закружляє, запетляє в’юном між кущами, буцімто втікає
від парубка.

Там, де вона перетинає села, до неї тягнуться широкими й вузькими сму-
гами городи, що впираються в високі запашні трави. відокремлені один від
одного високими пір’їстими обніжками, що як зелені поясочки.

невеличкі ставки, що живляться нею, біліють птицею, іскрять, мигтять
сріблом-рибою, що випліскує в повітря косячками, бо втікає від хижої щуки.
Трохи далі, за старим житомирським шляхом, простяглися на добрий деся-
ток кілометрів луки, що називаються Дігтярнею та Метлахою. вони прохо-
дять разом з річкою через старий сосновий ліс і утворюють в ньому широку
та довгу просіку з травами попідруки. І так аж до самісінького Ірпеня.

а взимку, як закутається нивка в кучугури снігу, немов у пухнасту ковдру,
й де-не-де визирне й знову сховається, як снігурочка весела, жартівлива.

Старі люди розповідають, що років двісті тому не дзвеніла тут коса коса-
ря, не стовбичив на березі рибалка, вільно плавала й літала дика птиця. а
вночі до людини, яка потрапляла сюди в якихось справах, з пагорбків, вкри-

тих непрохідними кущами, дубняком, долинало таке виття вовків, від
якого аж в грудях хололо.

Павло Костенко, письменник 

ТвОрчІСТЬ ÏЕТрОÏавлІвцІв на ÏІДнЕСЕннІ
Одним з глибинних напрямків людської діяльності є творчість. вона не тільки утверджує самобутність кожної людини, не тільки допомагає самореалізації, а й підно-

сить духовність. Тому редакція газети “Трибуна Ïетропавлівської Борщагівки” постійно тримає у полі зору не тільки творчі здобутки знаних в селі та за його межами
літераторів, а й широко підтримує початківців. Бо рясно посіяні зерна творчості, в чому ми глибоко переконані, дадуть такі ж повсюдні сходи. І це великою мірою сприя-
тиме  піднесенню авторитету нашого населеного пункту, його рейтингу  як села всестороннє розвиненого й сучасного.

власне, воно вже й нині таким є. адже імена Ïавла Костенка, Галини Михайлець, надії Серьогіної та інших творчих особистостей якраз і створили високу славу Ïетро-
павлівці. Ïроте, дбаючи про майбутнє, редакція прагне виявити гідну зміну відомим у громаді майстрам художнього слова.  

Êðàñà îñåí³
Непомітно осінь наступає – 
В зелені гаптує кольори.
Лагідно природа засинає,
Косий промінь лащиться згори.
Пташечки гуртуються у вирій –
В іншій  край летять – на чужину.
Як не змерзнуть в перельоті крила,
Навесні в гніздечка повернуть.
Кружляє листопад  у танці
Під живу фантазію землі.
Щедра осінь  з листя і багрянцю
Стелить килим подрузі–весні.

Надія СерьоГіНА

Óêðà¿íà ìîÿ
Україна моя, це ж бо маленька Я.
Україна моя, це мій тато мама і Я.
Україна моя, це наша домівка і Я.
Україна моя, це мій брат,сестра і Я.
Україна моя, це мій садік-няня і Я.
Україна моя, це єсть школа моя і Я.
Україна моя, це Учителька моя і Я
Україна моя – це ти, мій друже і Я.
Україна моя, мої дороги Країни і Я. 
Україна моя, пороги мого життя і Я. 
Україна моя, це ліса-озера-поля і Я. 
Україна моя, це народ України і Я.
Україна моя, заводи, фабрики,це Я.
Україна моя, хліб поля колише,це Я.  
Україна моя на фермах корівки і Я. 
Україна моя–сусіди,галас дітей і Я
Україна моя, це навкруг красота і Я. 
Україна Народилась Незалежна, це Я. 
Україна мужня сильна духом, це Ти і Я. 
Україну Бог народив в наше імя,Ти і Я.

Ольга БЕЙ

Îñ³íí³é ñí³ã
Запорошить сліди білий сніг, що вкрива 
Борщагівку.
Вітер лютий зірве із тополі останній листок.
Він полине туди, де несе сухолист річка
Нивка.
Де б напитись тепла, хоч останній ковток?

Над ставком затремтять голим гіллям сумні
верболози.
Й б’ється хвиля  об човен, що самотньо в
осиці стоїть.
Й на пожовклій траві підмерзлі росяні сльози
Укриває  осінній непроханий сніг.

Сніг зітре з краєвиду осінню палітру,
І на ранок зима намалює біле буття.
Я під  снігом загублю ще одну осінь,
До якої не знайду  я  вже вороття. 

***
Вона заспівала пісню,
І в очі йому дивилась.
Про смуток душі дівочий 
Мелодія ніжна лилась.
А він все дививсь крізь неї
На верби та верболози,
На став у задумі тихий
Й не бачив дівочі сльози.
У літній вечір казковий,
Як зорям небо вклонилось,
Затихла у вербах пісня 
Журба лиш в душі лишилась.

Ольга заїКа

Ãðóøà
Вітер розхитав у саду грушу.
На зелену росяну траву
Із вершечка впала стигла груша –
Я її хутенько підійму.
Підніму, зрадію це ж остання
Задержалась чудом на гіллі!
Нагадає груша про чекання
Сонечка останнього в імлі.
Нагадає ця доспіла груша 
Про страждання відгуки сумні…
Хай же сонечко зігріє душу 
Вбитого кохання у війні.

Çîëîòà îñ³íü
Та повіяло холодом з поля,
Хмари сонце закрили,
Ліс затих, якось дивно довкола
І дощі зачастили.
Пожовтіла трава на полянах –
Рясні роси повсюди,
І давно вже суниці останні
Позбирали тут люди.
Вже й ожини нема,
Опустіли кущі.
Незабаром зима.
Йдуть холодні дощі,
І ніхто вже в ліси не спішить.
Листя густо на землю спадає,
Під ногами ледь, ледь шелестить,
Все кругом спочиває.
Пролетіло щасливе літо
Небо хмарками вкрите,
Вже у вирій летять  журавлі,
Залишать усе на землі,
На кущах на деревах немає роси
І земля білим інеєм вкрита,
Вже немає тієї краси,
Що була весною і літом.
І струмочок затих,
Лиш шепоче немовби зітхає,
Уже й сонце не гріє
І промінчиків золотих не пускає.
На узліссі  ростуть ще гриби.
Притаїлися клени та дуби,
Листя скинули долі
І лишилися голі.
Стають все коротшими дні…
Задощило, не ступиш ні кроку.
Тільки сосни лишились одні
Зеленіти від року до року.

Галина МихАйЛеЦь

Áàðâèñòà îñ³íü
Барвиста осінь до нас завітала,
Дощем окропила стежки.
Листя пожовкле з дерев позмітала,
І  стихли у гаю пташки.

Та сонце ще світить ласкаво,
І клин журавлиний летить.
Кругом павутиння  снується,
І бабине літо шумить.

Соковиті плоди достигають,
Поля опустілі  стоять.
У вирій птахи відлітають,
І звірі у лісі вже сплять.

Змінилось  повітря зненацька –
І люди вдягнули куртки.
Тихо так  стало довкола:
Готуються всі до зими.

Світлана  КалМИКОва

***
«Життя прожити - це не море перейти» 
Читаю в книзі приказок й прислів’їв.
Вас вже немає з нами: ви змогли піти 
Від нас так скоро в білі заметілі…

Нам Ваших рук натруджених вже не відчуть,
І погляду глибокого не бачить!
Лиш сльози сіллю по душі печуть,
Хай грішних нас Господь пробачить!

Нехай простить за неуважність до старих:
До дідусів, бабусь, до тат і мам рідненьких,
За неуважність до себе самих
Ми спокутуємо пізніше сповна й всенько!

Молю за Вас, за нас, за всіх людей,
Прости нас, милостивий, вічно грішних,
На полі-віці є межа, і хто дійде, 
На жаль, іде від нас на поле-море інше…

Àçîâ
У безкраї гіркого полину,
Де насіявся чортополох -
Чайки в небо безхмарне линуть,
Над Азовом, що створював Бог.

Фарби світу зібрав в однім місці:
Білі хмарки, сріблястий ковил,
На деревах смарагдове листя,
У рожевій рапі – жовта сіль.

Не спішив  - підбирав як годиться,
Навіть пташки порозфарбував,
Але сів, задрімав і в водицю 
Вилляв фарби, не глянув і встав

Та пішов… Залишилося море,
Де фламінго рожеві живуть,
Там де берег безкраїй, просторий,
Й фарби можна побачить, почуть!

Ñîí
Настала темна ніченька,
На небі зорі сяють
Твоє рожеве личенько 
Тінь війок накриває. 
Спи, донечко, голубонько,
І хай тобі насниться,
Що ти, моя лебідонько,
Казкова чарівниця.
Літаєш над веселкою –
Яскравим перевеслом,
Та всіх порозмальовуєш
Так, щоби стало весело!
Спи моя мила крихітка,
Рости та будь щаслива,
Таланить хай та хай щастить,
Душею будь вродлива!

Тетяна ТИМОщУК-ФІалКОвСЬКа 

Çîëîòàÿ îñåíü
Золотая осень с золотой порою,
Золотая осень  машет мне рукой.
Яблоки и груши, да орех поспели
И сережки хмеля звонко зазвенели.
Стройные березы, дедушки дубы,-
Качаются, шепчут – зовут по грибы.
Золотая осень – дама не простая:
Золотая осень  из сказочного края
С щедрыми дарами она к нам приходит;
По утрам туманы хороводом водит.
Радужные краски всюду расплескала, 
Да ковер персидский из листвы соткала.
Золотая осень, - с кем тебе сравниться?
Нам в чудо-природе в пояс поклониться…

євгенія ТИняКОва

МОя чарІвна ÏЕТрОÏавлІвКа Æèòòºâà äîðîãà
Моя дорога  - ціль життя,
І з неї я уже не зрушу,
Бо маю ціль йти в майбуття
І виконать її я мушу. 

Я не боюся труднощів,
Бо їх повинна я здолати.
В житті мене Господь веде
Цього не можна забувати.

Бо лиш родина, дім, сім’я, 
І Божа ласка, що є з нами
Допомагають жити так,
Щоб не було на серці шрамів.

Тобі я, Господи, молюсь
Твоя любов – броня для мене,
Тому,  я впевнена, в житті.
Я не зверну з твого путі.

ÌÓÇÀ
Одного дня в саду гуляла,
Нікого в гості не чекала,
Аж тут, не знаю як й сказати,
Не можу навіть я назвати.

У сад до мене завітала,
І крила свої дарувала.
Легка, прекрасна і чарівна,
Неначе фея, мов царівна.

На крилах Муза прилетіла,
І на плече до мене сіла.
Натхненнячко оце  крилате,
На вірші стало надихати.

Думки, немов ріка лилися,
Рядки, мов у вінок сплелися.
Слова до слова  римувались,
А  Муза в танці знов кружляла.

О, Музо, ти моє натхнення,
Чарівна казка і гра слів.
Коли ти поряд , юна Музо,
В душі лунає  ніжний  спів.

наталія ÏІДлІСняК 
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вітаннявітання

у жовтні прозорішими стають ліси, замовкає
пташиний спів, ранками левади біліють густою
памороззю, а дошкульний північний вітер нага-
дує, що зима уже не за горами. у жовтні корот-
шають дні й довшими стають ночі. Саме о цій
порі колись найчастіше справляли весілля, гучно
відмічали храмові свята, молодь починала гурту-
ватись на вечорницях і досвітках.

З давніх часів весілля було визначною подією
в житті кожного українця і до нього особливо
ретельно готувались. Робилося все розважли-
во, не кваплячись, даючи можливість молодятам
остаточно зважити своє рішення — створити
міцну сім'ю. традиційному українському весіллю
передувало щонайменше чотири обрядові дій-
ства: оглядини, сватання, змовини, заручини. і
тільки після цього запрошували гостей на весіл-
ля, яке гуляли весело й гарно, не день-два, а
цілий тиждень, від суботи до суботи.

Здебільшого восени, після закінчення жнив і
нагальних хліборобських справ, відмічали храмові
свята, на які без особливих запрошень і нагадувань
з'їжджались і сходились родичі з сусідніх і далеких
сіл. Господині вважали за обов'язок наготувати до
свята найкращі наїдки й
напої. Кілька місяців до
цього харчувалися чим
Бог пошле, але на храм
пригощали щедро й
усім найкращим. Пам'я -
таю у один із голодних
післявоєнних років
з'яви вся у наших краях
нікому невідомий чоло -
в'яга-заробітчанин. До
мого діда він зайшов
саме на храм. Його так
напоїли й нагодували,
що він з великими
зусиллями виліз із-за
столу і запитав, чи часто
у нас так буває. Дід жар-
тома відповів, що так
майже щодня. Чоло -
в'яга зачудовано покрутив головою і відсапуючись
протягнув: «пра-а-апал народ».

У жовтні молоді люди починали сходитись на
вечорниці й досвітки. Перша сходка обов'язково
завершувалася традиційною вечерею, для якої
приносили з дому усе найкраще. Але постійними
вечорниці ставали лише в листопаді, коли вже всі
польові роботи завершувались.

1 жовтня. ярини(Святої мучениці Ірини).
Цей день ще називали «журавлиним літом».

Якщо на Ярини відлітають журавлі — через два
тижні почнуться перші морози.

2 жовтня. Трохима.(Святого мученика Тро-
фима).

На Трохима пасічники
переносили до схову вули-
ки, а заразом і примічали:
якщо бджоли щільно заліп-
лювали вічка — чекай суво-
рої, морозної зими.

3 жовтня. зачаття Івана
Ïредтечі.

У цей день намагалися не
заготовляти на зиму овочі,
бо почорніють. На Предтечі
жіноцтво бралося за руко-
ділля, починали прясти
полотно, ткати рядна, виши-
вати.

8 жовтня. Фросини.
(Ïреподобної єфросинії).

На Фросини господині
шаткували капусту, вона
тоді була особливо смачною
і соковитою, та й довше збе-

рігалася. Примічали, що коли у цей день тепло —
то ще тепло триватиме три тижні.

9 жовтня. Івана Богослова.(Святого апосто-
ла і євангеліста Іоана Богослова).

Селяни намагалися до цього дня обсіятися: «Хто
не посіяв до Івана Богослова — той не вартий доб-
рого слова». Примічали, що коли йтиме дощ - буде
тепла зима, а коли сніг — зима почнеться в кінці
листопада.

за матеріалами василя СКУраТІвСЬКОГО

народний календарнародний календар

неабиякий інтерес у вболі-
вальників Ïетропавлівки
викликала участь нашої
команди в розіграші кубка
України серед аматорів. адже
в цьому змаганні виступають
команди, рівень гри яких від-
значається не тільки високим
рівнем виконавчої майстер-
ності, а й приємною видо-
вищністю. І, оскільки, саме

такі якості демонструє петро-
павлівська “чайка”, то під-
тримки з боку вболівальників
і навіть керівництва району й
області не бракує.

Утім, нажаль, це  не завжди є
вирішальним фактором. Це
засвідчив повторний поєдинок
наших футболістів з кіровоград-
цями, який нещодавно відбувся
на виїзді. І хоч “Чайка” поступи-

лася, запасу в 3 м’ячі для
загальної перемоги вистачило.

А сталося в останньому матчі
ось що.  Гру взяли на себе...
судді. Вони не тільки призначи-
ли в наші ворота незаконний
пенальті, який, до речі, воротар
петропавлівців відбив, а й
постійно підсуджували господа-
рям, а також не зарахували за
правилами забитий нами гол.
Тож гра набула односторонньо-
го характеру.

Та як би там не було, спор-
тсмени Петропавлівки вистоя-
ли, хоч матч, як кажуть, футбо-
лісти був “інфарктним”. Вони
вперше увійшли в четвірку кра-
щих команд України! З чим ми їх
вітаїмо.

Тепер у півфіналі “Чайка” зус-
трінеться  з командою “Нове
життя” з Полтавщини. Матчі від-
будуться: спочатку на виїзді, а
вирішальний вдома – наприкінці
жовтня.    

Михайло ГрИщЕнКО

ÏОДяКа
Мама валерія швеця наталія  глибо-

ко дякує всім, хто допоміг їх родині  в
лікуванні важкого недугу сина. завдяки
зусиллям медиків та коштам, перера-
хованим небайдужими людьми, вірус,
який поставив під загрозу життя хлоп-
ця, був поборений, а проведена реабі-
літація сприяла відновленню сил і здо-
ров’я молодої людини. Особливо  вдяч-
на мама сільській раді, прихожанам
храму різдва Божої Матері, сільській
школі та багатьом мешканцям села.

ВітАєМо НАтАЛію БірюК ВітАєМо НАтАЛію БірюК 
тА її чоЛоВіКА В’ячеСЛАВАтА її чоЛоВіКА В’ячеСЛАВА

З НАроДжеННяМ ДоНечКи оЛеКСАНДри! З НАроДжеННяМ ДоНечКи оЛеКСАНДри! 
Хай росте здоровим ваше немовлятко,
Хай його охороняють з неба ангелятка,

Хай Господь зішле дитині добру долю
Віднині і на всі прийдешні дні! 

редакція газети “трибуна”
Виконком сільської ради

МилосердяМилосердя

вітаємо з народженням дитини!

вІТаєМО ваС з 65-рІччяМвІТаєМО ваС з 65-рІччяМ
Дня нарОДжЕння!Дня нарОДжЕння!

хай пісня лунає,хай пісня лунає,
хай щастя милує,хай щастя милує,
хай радість до васхай радість до вас
У вікно залітаУ вікно заліта
здоров’я, удачі,здоров’я, удачі,
Сімейної любові,Сімейної любові,
на многа-многая літа.на многа-многая літа.

“чайка” атакує наполегливо

À îñü ê³ëüêà äàâí³õ
ïðèêìåò, ÿê³ é íèí³
ïîñëóãîâóþòü ëþäÿì:

Польові миші ховаються до людсь-
ких осель — на холодну зиму.

тонке лушпиння на цибулі — зима
буде теплою.

Високі бур'яни — на сніжну зиму.
Грім у жовтні — на теплу й коротку

зиму.
На жовтень припадають народні й

церковні свята, які здавна відмічали в
Україні.

ФутболФутбол

“ЧайКа” – В ЧЕТВІрцІ КращИх 

Якщо До покрови не опаДе листЯ
З БереЗи — сніг лЯже піЗно

Шановний олексію івановичу!Шановний олексію івановичу!

щИрОщИрО ДяКУюТЬДяКУюТЬ ваМваМ
заза вЕлИКУвЕлИКУ УваГУУваГУ, , ТУрБОТУТУрБОТУ ТаТа

вИКОнанУвИКОнанУ рОБОТУрОБОТУ ÏОÏО нашІЙнашІЙ вУлИцІвУлИцІ
АктивАктив вулицівулиці

жителі вулиці чкалова

щ И р О  в І Т а є М О   щ И р О  в І Т а є М О   
а н ж Е л У  я р О С л а в І в н Уа н ж Е л У  я р О С л а в І в н У

в а К У л Е н К О  з  ю в І л Е є М !в а К У л Е н К О  з  ю в І л Е є М !
Бажаємо Вам міцного здоров’я,

щастя, благополуччя, подальших
успіхів у будь-яких починаннях,
щоденних справах, сміливих планах
та сподіваннях.

Хай доля збагачує Вас життєвою
мудрістю, енергією, натхненням та

радістю сьогодення.
Педагогічний колектив 

Петропавлівсько-
Борщагівської

ЗоШ

вІТаєМО з ювІлЕєМ вІТаєМО з ювІлЕєМ 
анаТОлІяанаТОлІя МИКОлаЙОвИча ГрЕБЕня МИКОлаЙОвИча ГрЕБЕня ––

вчителя музичного мистецтва 
та керівника хору “ Барви” !

Сьогодні ювілейну стоптано стежину
Та спокою нема для Ваших ніг,
Бо пройдено життя, лише частину - 
Попереду багато ще доріг.
Бажаєм Вам століття ще прожити, 
Здоров'я доброго на всю ту сотню літ.
І внуків всіх ще одружити
Й благословити правнуків у світ.

Педагогічний колектив 
Петропавлівсько-Борщагівської ЗоШ,

колектив хору  “Барви”

оголошенняоголошення
СОцІалЬна СлУжБа  КИєвО-СвяТОшИнСЬКОГО раЙОнУ 

заÏрОшУє на рОБОТУ  СОцІалЬнОГО ÏрацІвнИКа.
за ДЕТалЬнОю ІнФОрМацІєю звЕрТаТИСя У вИКОнКОМ 

СІлЬСЬКОї раДИ, аБО По теЛефоНУ 461-55-51По теЛефоНУ 461-55-51

Втрачений Акт приватизації земельної ділянки Серія Р1 41283
№251423 – 0,08га, виданий Петропавлівсько-Борщагівською сільською
радою в 2003 році по вул.Польовій, 36, на ім’я Тамари Миколаївни Варен-
ко, вважати недійсним.


