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тàкого блиñкучого уñпіху пеòропàвлівñькà Борщàгівкà ще не знàлà:
улюблениця фуòбольних вболівàльників міñцевà “чàйкà” вперше виг-

рàлà кубок Укрàїни ñеред àмàòорів! віòàємо!
ця великà рàдіñòь прийшлà до колекòиву однодумців зàвдяки ñàмовід-

дàнній бороòьбі  зà перемогу кожного фуòболіñòà,  вмілій, якіñній і нàпо-
легливій підгоòовці комàнди до кожного поєдинку головним òренером
комàнди олекñàндром ігнàòьєвим і президенòом клубу олекñàндром

нігруцею, конкреòної допомоги з боку пеòропàвлівñько-Борщàгівñь-

кого ñільñького голови олекñія кодебñького, à òàкож києво-свяòо-
шинñької рàйдержàдмініñòрàції в оñобі Миколи Шкàвронà. вони не
òільки підòримувàли фуòболіñòів морàльно, à й мàòеріàльно, поñòійно
беручи учàñòь мàйже в кожному мàòчі.

і ця подія відбулàñь і зàвдяки підòримки нàших ñпорòñменів уñією гро-
мàдою, бàгàòьох її  àкòивіñòів – вñіх òих, хòо і ñловом, і ділом  підòримувàв
комàнду.   
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незвàжàючи нà òе, що попередня 20
ñеñія  пеòропàвлівñько-Борщàгівñької
ñільñької рàди відбулàñь у жовòні, про-
ведення нàñòупної, позàчергової 21-ої
нині не плàнувàлоñь. проòе, врàхо-
вуючи ñклàдніñòь ñиòуàції в ñуñпіль-
ñòві, поòреби ñàме в òàкому підході
ñòàюòь необхідніñòю. не ñòàлà виняò-
ком й оñòàння ñеñія ñільрàди.

Власне, головним питанням порядку
денного позачергового зібрання депу-
татського корпусу, як ви, шановні читачі,
зрозуміли з заголовку до цього матеріалу,
стали саме земельні питання. 

Утім, тут слід внести й невеличку
ремарку щодо суті зазначеного питання.
Відповідно до Конституції України, нашо-
го Земельного кодексу кожен громадянин
України має право на землю. Причому це
практично майже не залежить від місця
проживання особи, яка (не маючи власної
землі чи паю) може клопотати перед міс-
цевою владою будь-якого регіону в
наданні земельної ділянки. Тож деякі гро-
мадяни й прагнуть використати своє
право на землю.

Однак, іноді має місце явне перебіль-
шення і навіть казусні ситуації у прагненні

використати власні права на землю.
Саме такий казус (інакше й не назвеш)

трапився й у Петропавлівській Борщагів-
ці. Якась фірма-одноденка розмістила
оголошення в інтернеті про надання
земельних ділянок у нашому селі за від-
повідну плату. Бажаючих отримати
земельну ділянку в одному з найкращих
населених пунктів України, зрозуміло,
вистачало. Наче осіннє листя посипались
заяви з усіх регіонів України до сільради
про виділення земельних ділянок. Сказа-
ти про те, що  працівникам апарату сіль-
ради, членам виконкому додалось робо-
ти, означає нічого не сказати. Бо коли у
відповідь на відмову заявникам відповід-
но до рішення сесії було відмовлено нада-
ти землю,  ті масово почали звертатися
до суду. Тож спокійне життя в громаді
закінчилось. Тому цей моральний терор
додав головного болю не тільки сільсько-
му голові, а й усім відповідальним за цю
важливу справу.

Отже, сесія. Відкриваючи її в своєму
вступному слові Олексій Кодебський під-
креслив:       

люди і земля: любовлюди і земля: любов
справжня і... корисливасправжня і... корислива

продовження нà 7 ñòор.

найвищий злет петропавлівської “чайки”

70 років тому, 6 листопада 1943 року,
радянські війська в ході Київської насту-
пальної операції визволили від німецько-
фашистських загарбників столицю Украї-
ни. За мужність і героїзм при визволенні
Києва було нагороджено орденами і
медалями 17500 бійців і командирів, а
668 стали Героями Радянського Союзу,
тридцять двоє з них  – кияни.

До річниці визволення в столиці та

області відбувся ряд заходів.  Одним із
них стала  урочиста  хода до музею Вели-
кої Вітчизняної війни, яку очолив Прези-
дент  України, а також ветерани задля
покладання квітів.  

Подарував свою повагу та вдячність
ветеранам, які вибороли мир нашій краї-
ні, і Київський міський осередок Скаутів
України, який  напередодні  ініціював

Учні 5-Б клàñу відвідàли могилу  збиòого льоòчикà

продовження нà 2 ñòор. продовження нà 3 ñòор.

У покладанні квітів  до
вічного вогню взяли

Участь і петропавлівці
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“гаряча лінія” діятиМе всюди
Розпорядженням голови Київської обласної державної

адміністрації від 23.10.2013 №412 затверджено порядок
роботи прямих телефонних ліній в Київській обласній дер-
жавній адміністрації. Його розроблено відповідно до статті
40 Конституції України, Законів України „Про місцеві дер-
жавні адміністрації”, „Про звернення громадян”, Указу Пре-
зидента України від 07 лютого 2008 року №109 „Про першо-
чергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантуван-
ня конституційного права на звернення до органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування” з метою
підвищення ефективності роботи облдержадміністрації зі
зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгля-
ду згідно з вимогами законодавства України.

Прямі телефонні лінії працюють у приймальні громадян
облдержадміністрації (м. Київ, пл. Лесі Українки, 1) за теле-
фоном 286-84-11. Час проведення: з 10:00 до 12:00 годин,
згідно з окремим графіком. Оприлюднення графіків їх робо-
ти здійснюється через веб-сайт облдержадміністрації.

Організацію роботи прямих телефонних ліній забезпечує
відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержад-
міністрації. У роботі прямих телефонних ліній відповідно до
затверджених графіків беруть участь керівництво облдер-
жадміністрації та керівники структурних підрозділів облдер-
жадміністрації або уповноважені ними особи.

Під час проведення прямих телефонних ліній можуть бути
присутні представники засобів масової інформації відповід-
но до статті 26 Закону України „Про інформацію”. Під час
телефонного спілкування з’ясовуються відомості про особу
(прізвище, ім’я та по батькові, домашня адреса, телефон,
місце роботи). Не допускається з’ясування відомостей про
особу громадянина, що не стосуються його звернення.
Питання, з якими звертається громадянин, за можливості
вирішуються під час телефонної розмови. Звернення гро-
мадян, що потребують детальнішого вивчення, розгляда-
ються у порядку, встановленому для розгляду письмових
звернень, відповідно до вимог Закону України „Про звер-
нення громадян”. Строк розгляду звернень громадян не
повинен перевищувати строків, які визначені чинним зако-
нодавством. Анонімні звернення громадян не розглядають-
ся.

Під час проведення прямих телефонних ліній звернення
громадян реєструються відповідно до вимог Інструкції з
організації роботи щодо розгляду звернень громадян в апа-
раті, головних управліннях, управліннях та інших структур-
них підрозділах Київської обласної державної адміністрації,
затвердженої розпорядженням голови Київської обласної
державної адміністрації від 10 жовтня 2006 року № 829. У
разі звернення громадянина з питань, що не належать до
компетенції облдержадміністрації, пропонується звернути-
ся за належністю до іншого органу державної влади або
направити письмовий запит до облдержадміністрації для
подальшої його передачі на розгляд до відповідного органу
державної влади. Оприлюднення інформації щодо роботи
прямих телефонних ліній через засоби масової інформації
забезпечують відділ роботи із зверненнями громадян апа-
рату облдержадміністрації та Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмініс-
трації.

“ТЕЛЕФОН ДОВІРИ” –
ОЗНАКА ДЕМОКРАТІЇ

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адмі-
ністрації"”, „Про звернення громадян”, Указу Президента

України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першо-
чергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантуван-
ня  конституційного права на звернення до органів держав-
ної влади та органів місцевого самоврядування”, з метою
оперативного реагування на звернення громадян та вирі-
шення порушених ними питань Київська обласна державна
адміністрація затвердила Положення про телефон довіри.
Відділу роботи із звернень громадян, апарату облдержад-
міністрації доручено забезпечити організацію роботи „теле-
фону довіри” в

облдержадміністрації, а департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадмініс-
трації забезпечити інформування населення про роботу
„телефону довіри”, висвітлення результатів його роботи.

Крім того відділу інформаційно- комп’ютерного з а б е з -
печення апарату облдержадміністрації забезпечити
розміщення номерів „телефону довіри” на веб-сайті
облдержадміністрації.

Також визнано таким, що втратило чинність, розпоряд-
ження голови Київської облдержадміністрації від 11 сер-
пня 2010 року № 870 „Про постійно діючий телефон довіри
Київської обласної державної адміністрації”.

У Положенні про „телефон довіри” Київської обласної дер-
жавної адміністрації йдеться про те, що він функціонує з
метою оперативного реагування на повідомлення грома-
дян, невідкладного вжиття заходів до припинення неправо-
мірних дій, поновлення прав і свобод громадян. „Телефон
довіри” працює у відділі роботи із зверненнями громадян
апарату облдержадміністрації у робочі дні: понеділок-чет-
вер з 09.00 до 18.00 години, у п’ятницю - з 09.00 до 16.45
годин, за номером: 286-17-39.

Організаційне забезпечення та загальне керівництво
роботою „телефону довіри” здійснюється начальником від-
ділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадмі-
ністрації. Основні завдання відділу роботи із зверненнями
громадян апарату облдержадміністрації щодо функціону-
вання „телефону довіри”: надання інформаційних послуг
особам, які опинились у складних життєвих обставинах, з
приводу чого вони можуть зателефонувати до відділу робо-
ти із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації
за номером „телефону довіри”.

Реєстрація та облік усіх звернень, що надходять на „теле-
фон довіри”, відповідно до вимог Інструкції з організації
роботи щодо розгляду звернень громадян в апараті, голов-
них управліннях, управліннях та інших структурних підрозді-
лах Київської обласної державної адміністрації, затвердже-
но розпорядженням голови Київської обласної державної
адміністрації від 10 жовтня 2006 року № 829.

Оперативний розгляд порушених громадянами питань
здійснюється у співпраці з місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування, соціальни-
ми, комунальними службами, іншими установами та органі-
заціями з метою надання ефективної термінової допомоги
громадянам, які звернулись за „телефоном довіри” щодо
вирішення конкретних питань.

Здійснення внутрішнього моніторингу ефективності робо-
ти „телефону довіри” та звітування щоп’ятниці про його
роботу перед заступником голови здійснюється  керівником
апарату Київської облдержадміністрації – заступником
голови, керівником апарату адміністрації А.С.Спаським.

інф.”трибуни“.

об’яваоб’ява
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– Ставлення до землі до землі в усіх однакове – всі
її люблять. І навіть дуже. Проте ті наші односельці,
хто отримав земельні ділянки під забудову з метою
поліпшення житлових умов , в основному, свої наді-
ли продали. А дехто навіть повторно звернувся до
сільради, щоб отримати землю ще раз. Тому, зрозу-
міло: позитивної відповіді  вони отримати не могли...

Але підкреслити ще раз маю головне: власної
землі ми не маємо. А те, що нам трохи вдалось її
випрохати в радгоспі-комбінаті “Пуща-Водиця” для
її колишніх робітників, а також працівників соціальної
сфери Петропавлівської Борщагівки, аж нітрохи не
означає, що в нас є можливість виділяти землю всім
і кожному, кому заманеться...

У словах сільського голови – чіткий аналіз ситуа-
ції. Тобто – жодного слова до цього ні додати, ні від-
няти. Хіба що на теми моралі. А от мораль тут в деко-
го “заржавіла”. Тому любов до землі слід трактувати
як любов до грошей.

Та повернімося до самої сесії. Депутати практич-
но одноголосно відхилили клопотання “закоханих”
прихильників земельки. І сказали своє тверде “ні!”.

Проте не тільки зазначена сентенція стала пред-
метом розгляду депутатів сільської ради. Обгово-
рювалися й спірні питання.

Приміром, одне з підприємств за усною домовле-
ністю побудувало на території іншого виробничий
об’єкт. Проте, коли ситуація змінилася, й виникли
суперечки. Тож як бути, коли кошти вкладені, а дого-
вір про співпрацю укладено не було? Депутати наго-
лосили, що це питання може вирішити лише суд.
Тож і прийняли відповідне правове рішення.

І подібних спірних випадків вистачало і на попе-
редніх сесіях. Розглядалися вони й на позачерговій.
Проте висновок напрошується сам по собі: перш ніж
щось серйозне затівати,  варто проконсультуватися
в юриста.

Отже, до честі депутатів сільської ради нинішнього
скликання, вони горою стоять за інтереси громади,
відстоюючи її інтереси і виявляючи  принципову
одностайність. 

І це за визнанням багатьох активістів громади й
приносить позитивний вплив не тільки на соціально-
еконочний розвиток наших населених пунктів, а й
переконує в правильності підходів і прийнятті відпо-
відних рішень. Тому в підсумку наш орган місцевого
самоврядування і є діловим, дієвим й авторитетним.

Михàйло гриЩенко 

почàòок нà 1 ñòор.

говориòь депуòàò ñільрàди пеòро Медведенко

люди і земля: любов 
справжня... і корислива

зз сесії сільської радисесії сільської ради

зиМа – екзаМенатор
сУворий: запитає про все 

У минулому номері нàшої гàзеòи ми розповідàли про
обговорення нà ñеñії пеòропàвлівñько-Борщàгівñької
ñільñької рàди пиòàння про підгоòовку об’єкòів жиòило-
вого фонду до робоòи в оñінньо-зимовий період 2013-
2014 року.  про ñòàн виконàння нàмічених зàходів з
інформàцією виñòупив зàñòупник ñільñького голови з
виконàвчої робоòи олекñàндр оболонñький.

– Заходи щодо підготовки до зими були підготовлені ще
весною, – підкреслив Олександр Іванович. – Їх виконання ми
розглядали нещодавно на виконкомі сільської ради. Тому я
коротко зупинюсь на головних аспектах даного питання.

Це питання дуже серйозне тому, що наш житловий фонд
зростає і кількість обслуговуючих організацій також. Біль-
шість новозведених житлових масивів зі своїми завданнями
впорались, оскільки всі системи тут нові. 

А ось в товаристві “Захід-Сервіс” виникла проблема з
запуском котельні, оскільки з’явилися фінансові труднощі.
Проте, сподіваємося, що цю проблему в впродовж кількох
днів вирішимо.

Більше хочу зупинитися на роботі нашого комунального
підприємства “Борщагівка”. Щоосені ми здаємо звіти в рай-
онну держадміністрацію щодо підготовки до зими. Як прави-
ло, ми надаємо позитивну інформацію.  Проте нині при

перевірці стану ремонту житла на Шкільному масиві, я пере-
конався в тому, що його готовність до настання холодної
пори року не перевищує 60 відсотків. Зокрема на 11, 13, 21 і
23 будинках протікають дахи. Отак ми підготувалися до
сезону. 

Крім того біля 13 будинку розрита теплотраса. Виявляєть-
ся важко знайти машину грунту, щоб засипати трубопровід. І
це не тільки не по-господарськи, а й з точки зору техніки без-
пеки недопустимо...

О.І.Оболонський також навів приклад з ремонтом покрівлі
в цьому ж будинку, на що сільська рада ще влітку виділила
кошти. Проте виконати намічене керівництво підприємства
не зуміло. Тож обсудивши критику з боку заступника сіль-
ського голови, врахувавши всі об’єктивні і суб’єктивні причи-
ни, депутати вирішили зміцнити керівництво комунальним
підприємством.

Це лише один приклад принципового підходу сільської
ради щодо підготовки до зими. Але й в інших питаннях керів-
ництво сільської ради на чолі з О.І.Кодебським, депутат-
ський корпус усі питання обговорюють детально і виносять
справедливі і правильні рішення.

інф.”трибуни“.
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до 70-річчя визволення Українидо 70-річчя визволення України

реалізацію освітньо-виховної патріотичної про-
грами «Дякуємо за Україну!». Приєдналися до
них і учні Петропавлівсько–Борщагівського
навчального закладу, скаути гурту «Зорецвіт»
на чолі з Г.М. Бондаренко. 

Урочистості розпочалися вранці з покладан-
ня квітів до пам’ятників воїнам-танкістам, які
визволяли Київ, Пам’ятного знаку «Києву –
Місту-герою», Могили генерала армії
М.Ф.Ватутіна. Після цього на території Націо-
нального музею історії Великої Вітчизняної
війни розпочалося урочисте запалення Вічного
Вогню та покладання Гірлянди воїнської слави.
Цього дня у парку Вічної Слави, з нагоди від-
значення ювілею визволення, квіти до могили
Невідомого солдата поклав Президент України
разом із ветеранами та іншими офіційними
особами.

Столична молодь, аби віддати данину

героям-визволителям, о 16:30 зібралася на
території Національного музею історії Великої
Вітчизняної війни та провела флешмоб-подяку
«Дякуємо за Київ», участь у якому взяло близь-
ко 1,5 тисячі молодих киян. Вони виконали
танець під відому фронтову пісню «Смуглянка»,
наприкінці якого із лампадками у руках виклали
символічну цифру «70». Після цього у парку Віч-
ної Слави біля могили Невідомого солдата від-
булася акція «Вшануй пам’ять визволителів».
Усі охочі приносили до монументу лампадки,
аби віддати шану полеглим воїнам за Батьків-
щину.

Насичене подіями,  присвяченими рокови-
нам  визволення міста Києва та Київської обла-
сті від фашистських загарбників,  виявилося
життя в Петропавлівсько–Борщагівській школі.
Тут  впродовж тижня проходили виховні годи-
ни, на  яких учні знайомилися з хронологією
подій Великої Перемоги, дізнавалися про своїх
односельців, котрі стали  учасниками цих подій,
відвідували шкільний музей, в якому жива досі
пам'ять про ті події.  А учні п’ятих класів з  керів-

никами М.В.Сорокою та Н.М.Підлісняк  відвіда-
ли могилу збитого льотчика, що був похороне-
ний нашими односельцями на старому кладо-
вищі. Розповідь про подвиг воїна викликала в
дітей глибоке враження. Поклали квіти в цей
день і до бюста  Героя Радянського Союзу Івав-
на Мельниченка та пригадали його подвиг.
Цікавою  виявилася і  загальношкільна лінійка
пам’яті, де учні згадали події , які вирували на
нашій землі у той страшний час. Звучали мело-
дії військових пісень у виконанні учнів школи:
Ю.Шинкаренко, Б.Ліхаманової, І.Бугери, А.Три-
тиниченко,   А.Галаган, А.Пархомнюк, І.Орлюк.

Отже, після проведення заходів патріотичні
почуття школярів, їх повага до старшого поко-
ління підвищились, стали глибшими й набули
значущості. А сільська рада, привітавши вете-
ранів війни, надала їм матеріальну  допомогу. 

ольгà заЇка

в покладанні квітів до
паМ’ятника взяли

Участь і петропавлівці

піñня у виконàнні Б.ліхàмàнової, і.Бугери,
а.триòиниченко

5-в клàñ нà чолі з М.в.сорокою біля бюñòу івàнà Мельниченко

продовження нà 2  ñòор.

Коли розпочалася війна, мій татко
Михайло Якович Покотило, закінчив
заочно 1-й курс Білоцерківського
педагогічного училища і працював
секретарем сільської ради у рідному
селі.

Його з групою колгоспників відря-
дили евакуювати колгоспну худобу за
Дніпро.

Ще поночі на господарство при-
йшли доярки та конюхи, щоб останній
раз погодувати своїх підопічних…
Незважаючи на ранню годину,  село
вийшло  проводжати  худобу, як ново-
бранців. Тварини ніби відчували, що
назавжди залишають рідну домівку –
жалібно ревіли та іржали, оглядаю-
чись на людей, що йшли за стадом.
Конюхи та доярки проводжали своїх
улюбленців аж до сусіднього села,
наказуючи хлопцям берегти своїх
Лисух та Казбеків. Гнали худобу спочатку на с. П’ятигори Тетіївського району,
а потім на Білу Церкву.

Біженці… Ще до Білої Церкви зустрічали сірих від пилюки, згорьованих
людей. Тепло вдягнених (спали тут же в полях). Їхали машинами, підводами та
в основному йшли пішки. Одні котили перед собою дитячі візочки із своїм
скарбом – лишивши нажите роками добро вдома. Інші були запряжені в візки,
ті несли валізи,  хтось ніс родову ікону,  загорнуту в хустку, хтось – настінний
годинник ще з дореволюційних часів – пам'ять колишніх статків, той картину.
Кожен спасав, як здавалося – саме цінне…

Більшість йшла просто з торбинкою за плечима. 
З хлопцями односельці – старі бувалі солдати, ще царської  армії – споряди-

ли підводу, запряжену кіньми. Поклали туди харчі, кожухи –  якщо доведеться
спати і брезент якщо буде дощ. І на свій розсуд все те, що знадобиться у
дорозі.

Коли вийшли на дорогу «Київ – Одеса» суцільному потоку не було видно
кінця. Людський гомін, ревіння худоби, дитячий плач , гуркіт підвод, сигнали
машин. Садома та Гомора! Десь на 10 кілометрів розтягнулась незвичайна-
процесія. Від Білої побачили дітлахів 5-10 років. Однаково одягнених, в одна-
кових панамках, з однаковими торбинками через плече. Під супроводом
вихователів діти чимчикували парами по дорозі.

Дитбудинок. Побачивши худобу, малеча перелякано збилася до купи. Їх
обступили такі ж перелякані вихователі.

Не довго думаючи, хлопці кинулися до підводи. Харчі взяли тільки на декіль-
ка днів, приторочили до сідла один кожух, а брезент, кожухи і все, що було на
підводі, залишили дітям. Маленьких посадили на віз, туди ж поскладали і тор-
бинки, а вихователі і старші  дітки пішли пішки. Тяжко було м’якосердечним
сільським  юнакам спостерігати весь цей людський біль, що мав назву – війна.

Раптом весь цей ґвалт пронизав жіночий крик – Мишко озирнувся і побачив
молоду жінку, по міському одягнену, яка затуляла собою інвалідній візок від
корови – тварина опустивши рогату голову бігла прямо на жінку. Юнак при-
шпорив коня і помчав тварині навперейми. У жінки було довге, майже до колін
густе, яскраво –руде  волосся. Воно чомусь було розпущене і майоріло на
вітрі, наче прапор. Видно Зірка його і злякалася…

Рудоволоса від Мишкового окрику на тварину, обернулася до свого рятів-
ника і юнак мало не впав з коня. Він сподівався побачити під копицею рудого
волосся  невиразне, все у ластовинні  безброве обличчя, а … побачив живого
янгола з величезними смарагдовими очима та темними, як намальованими
бровами. Таких красивих жінок юнак на своєму короткому віку ще не бачив.

На інвалідному візку сиділа перелякана стара шляхетна жінка, яка тремтячи-
ми руками судорожно притискала до грудей чудну шкіряну торбинку з ручкою.

– Тю! – подумав Мишко. – Вона боїться, що я заберу її золото! 
Народившись в селі, юнак навіть  і подумати не міг, що можна боятись коро-

ву чи коня.
Чим ближче йшли до Дніпра, тим більше обабіч дороги лежало кинутих

біженцями  речей, таких, здавалось, цінних на початку шляху – валізи, карти-
ни, годинники. Виявилось, що для всіх була лише одна цінність – життя.

І ось перед самою переправою через Дніпро налетіли німецькі літаки…
Летіли над мирними людьми, як хижі птахи. Низько-низько і не боялись – що
хтось у них буде  стріляти.

Було видно самовпевнених пілотів. Спочатку розбомбили міст, а потім
повернулися, і почалося пекло… Вбиті, поранені люди, худоба. Стогін, крики,
прокляття, іржання, рев, лай.

Пораненого у ногу Мишка якась сердечна жіночка відтягнула на горбочок, як
вона сказала – до «лікарьок».  Черга була довга. Повз нього пробігла рудово-
лоса. Відрізком налигача у неї було перев’язане  волосся. Таким же мотузком,
як джгутом, перетисла Мишкові ногу вище рани – кров спинилась. Жінка на
нього навіть не глянула  – вона бачила тільки рани.   Години через три дійшла  і
до нього черга. Рудоволосий янгол на візку ( видно інвалідна коляска розлеті-
лася)  підвезла до нього стару пані. В шкіряному саквояжі були хірургічні
інструменти  і ліки. Старенька разом з донькою, яку вона назвала досі нечува-
ним іменем  – Юлія – обробила ногу. Коли ж зачищала рану скальпелем, юнак
скрикнув. Вона глянула на нього і впізнала:

– О, наш рятівник – тореадор! Живий? Ну слава Богу!
Перебинтували рану чиєюсь сорочкою. А черга не зменшувалась … Хтось

дав напитись води прямо з відра. Хтось палицю, хтось кусень хліба.  Де ті
односельці? Де та худоба? В голові паморочилося від болю, голоду,  безсилля
та дикої образи!

спогади про Батька-
фронтовика

ангелінà яниШевська
продовження в нàñòупному номері

оголоШення
зàгублене ñвідоцòво нà прàво влàñноñòі нà жиòловий будинок в ñелі

пеòропàвлівñькà Борщàгівкà, по вул.київñькà, 42, видàне відповідно до
рішення №413 виконкому  пеòропàвліñько-Борщàгівñької ñільñької рàди
29.10.2002 року нà ім’я  гончàровà юрія  вікòоровичà ввàжàòи недійñним.
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комунальна сферакомунальна сфера

Назва регуляторного органу – Вико-
навчий комітет сільської ради

Назва документу – “Про встановлен-
ня тарифів на оплату послуг з утриман-
ня будинку, споруд та прибудинкової
території ТОВ “Управдом “Петропав-
лівський”

Розробник аналізу регуляторного
впливу – Товариство з обмеженою від-
повідальністю “Управдом “Петропав-
лівський”

опиñ проблеми.
ТОВ “Управдом “Петропавлівський” є

виконавцем житлово-комунальних послуг
з утримання будинку та прибудинкової
території у житловому багатоквартирному
будинку № 17-25, що знаходиться за адре-
сою: провулок Софіївський в селі Петро-
павлівська Борщагівка відповідно до
рішення об’єднання співвласників багато-
квартирного будику “Софіївський 17-25” та
у житловому багатоквартирному будинку
№1, що знаходиться за адресою: вулиця
Волинська в селі Петропавлівська Борща-
гівка відповідно до рішення об’єднання
співвласників багатоквартирного будику
“Волинська-1”.

Виконавцем, відповідно до Закону Украї-
ни “Про житлово-комунальні послуги” є
суб’єкт господарювання, предметом
діяльності якого є надання житлово-кому-
нальної послуги споживачу відповідно до
умов договору.

Виконавець зобов’язаний підготувати та
укласти з власниками (наймачами) квар-
тир, орендарями  нежитлових приміщень у
житловому будинку договір на надання
житлово-комунальних послуг з визначен-
ням відповідальності за дотримання умов
його виконання згідно з типовим догово-
ром, в якому вказується тариф на житло-
во-комунальні послуги.

Відповідно, Споживач зобов’язаний
укласти договір на надання житлово-кому-
нальних послуг, підготовлений Виконавцем
на основі типового договору (ч. 3 ст. 20
Закону України “Про житлово-комунальні
послуги”). У випадку, коли в будинку ство-
рено ОСББ і правління об’єднання само-
стійно здійснює функції управителя, воно
за договором з постачальниками кому-
нальних послуг може бути колективним
замовником (абонентом) таких послуг (ч.5
ст.22 Закону України “Про об’єднання спів-
власників багатоквартирного будинку”).

В свою чергу, відповідно до п. 2 Порядку
формування тарифів на послуги з утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових
територій, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 1 червня
2011 р. за N 869, тариф на послуги з утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових
територій – це вартість надання таких
послуг, розрахована на основі економічно
обґрунтованих планованих (нормативних)
витрат з урахуванням планового прибутку
та податку на додану вартість. 

Тариф на послуги розраховується окре-
мо за кожним будинком залежно від
запланованих кількісних показників
послуг, що фактично повинні надаватися
для забезпечення належного санітарно-
гігієнічного, протипожежного, технічного
стану будинків і споруд та прибудинкових
територій з урахуванням переліку послуг. 

Згідно зі ст. ст. 7, 14, 21 Закону України
”Про житлово-комунальні послуги” та п. 2
Порядку формування тарифів на послуги з
утримання будинків і споруд та прибудин-
кових територій, затвердженого Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 1 червня
2011 р. за N 869, Виконавець послуг подає
їх розрахунки на затвердження органам
місцевого самоврядування в порядку вста-
новленому законодавством. З чого слідує,
що послуги надаються з урахуванням

встановленого рішенням органу місцевого
самоврядування тарифу, його структури,
періодичності та строків надання послуг.
Копія такого рішення є невід’ємною части-
ною договору про надання послуг. 

Відповідно до ст. 28 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” органи
місцевого самоврядування встановлюють
ціни/тарифи на житлово-комунальні
послуги відповідно до закону.

На підставі вищевказаного ТОВ “Управ-
дом “Петропавлівський” розробив тарифи
на послуги з утримання будинку та прибу-
динкової території відповідно до вимог
Постанови Кабінету Міністрів України від
01.06.2011  р.  № 869, ціни і розрахунок
яких відповідно до норм діючого законо-
давства України підлягають розгляду щодо
їх економічного обґрунтування і наступно-
му затвердженню рішенням органу місце-
вого самоврядування відповідно до їх
повноважень, визначених законом. 

цілі регулювàння.
Запропонованим проектом рішення

виконавчого комітету сільської ради “Про
затвердження тарифів на оплату послуг з
утримання будинку, споруд та прибудинко-
вої території ТОВ “Управдом “Петропав-
лівський” пропонується встановити тарифи
на послуги з утримання будинку, споруд та
прибудинкової території будинків № 17-25,
розташованого у провулку Софіївському в
селі Петропавлівська Борщагівка та №1
розташованого по вулиці Волинська в селі
Петропавлівська Борщагівка. 

Прийняття даного рішення дає змогу
надавати Споживачам (власникам квар-
тир, нежитлових приміщень, іншим меш-
канцям будинку та орендарям) якісні
послуги з обслуговування будинку та при-
будинкової території та утримання будинку
та прибудинкової території в належному
стані, що забезпечить:

– технічне обслуговування будинку,
спрямоване на підтримку справності еле-
ментів будівель чи заданих параметрів та
режимів роботи технічного обладнання;

– безпечне та безперебійне функціону-
вання будинку, інженерних мереж та
обладнання протягом установленого  тер-
міну служби будинку;

– контроль за станом будинку та прибу-
динкової території, забезпечення справно-
сті, працездатності, наладки і регулювання
інженерних систем тощо;

– своєчасний технічний огляд жилих
будинків;

– прозорість розрахунків споживачів. 
З метою реалізації державної тарифної

політики в житлово-комунальному госпо-
дарстві, забезпечення стабільного функ-
ціонування та розвитку сфери комунальних
послуг, керуючись п.п.2 “б” ст.28 Закону
України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, ст. 4, ст.8, ст.9, ст.38 Закону Украї-
ни “Про принципи державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності”,
ст.7, ст.14, ст.31 Закону України “Про жит-
лово-комунальні послуги” з метою одер-
жання зауважень від фізичних та юридич-
них осіб, їх об’єднань, повідомляємо про
оприлюднення проекту рішення виконкому
Петропавлівсько-Борщагівської сільської
ради “Про встановлення тарифів на оплату
послуг з утримання будинку, споруд та
прибудинкової території ТОВ “Управдом
“Петропавлівський” за адресою: вул.
Волинська, буд. №1 та пров. Софіївський,
буд.17-25, що знаходяться в с. Петропав-
лівська Борщагівка, Києво-Святошинсько-
го району, Київської області”.

Метою прийняття цього регуляторного
акту є – врегулювання взаємовідносин, що
виникають між ТОВ “Управдом “Петропав-
лівський” та споживачами послуг з утри-
мання будинків та споруд і прибудинкової

території, дотримання принципів держав-
ної регуляторної політики та виконання
вимог чинного законодавства України у
сфері надання житлово-комунальних
послуг.

Дія цього акту поширюється на будинок
№1 по вул. Волинська та будинок №17-25
по пров. Софіївський в с. Петропавлівська
Борщагівка, Києво-Святошинського рай-
ону, Київської області, а його вимоги
будуть обов’язковими для виконання його
мешканцями.

Проект рішення виконкому Петропав-
лівсько-Борщагівської сільської ради “Про
встановлення тарифів на оплату послуг з
утримання будинку, споруд та прибудин-
кової території ТОВ “Управдом “Петропав-
лівський” та аналіз його регуляторного
впливу буде оприлюднено шляхом розмі-
щення оголошення в газеті Петропавлівсь-
ко-Борщагівської сільської ради “Трибу-
на”, а також на дошках оголошень, розта-
шованих у під’їздах.

Строк прийняття пропозицій та заува-
жень до проекту рішення “Про встановлен-
ня тарифів на оплату послуг з утримання
будинку, споруд та прибудинкової терито-
рії ТОВ “Управдом “Петропавлівський” та
аналізу його регуляторного впливу стано-
вить один місяць з дня їх оприлюднення.

Пропозиції та зауваження до проекту
зазначеного рішення та аналізу його регу-
ляторного впливу прийматимуться ТОВ
“Управдом “Петропавлівський” поштою на
адресу 08130, Київська обл., Києво -Свя-
тошинський р-н., с. Петропавлівська Бор-
щагівка, вул. Львівська, б. 3, оф. 4, 5.

Мехàнізми регулювàння. 
альòернàòиви.

Досягнення регуляторних цілей перед-
бачається шляхом прийняття рішення про
встановлення тарифів на оплату послуг з
утримання будинку, споруд та прибудин-
кової території ТОВ “Управдом “Петропав-
лівський”.

Рішення виконавчого комітету сільської
ради “Про встановлення тарифів на оплату
послуг з утримання будинку, споруд та
прибудинкової території ТОВ “Управдом
“Петропавлівський” за адресою: вул.
Волинська, буд. №1 та пров. Софіївський,
буд.17-25, що знаходяться в с. Петропав-
лівська Борщагівка, Києво-Святошинсько-
го району, Київської області” у разі його
прийняття, буде єдиним процедурним
документом відповідно до якого Спожива-
чам (власникам квартир, нежитлових при-
міщень, іншим мешканцям будинку та
орендарям) буде проводитись нарахуван-
ня плати за послуги з утримання будинку
та прибудинкової території, окрім послуги
з управління житловим комплексом. 

Альтернативи не вбачається, оскільки у
разі неприйняття рішення з цього питання
порушується режим надання послуг, що
може призвести до негативного впливу з
належного утримання будинку та прибу-
динкової території. Крім того, надання
послуг з утримання будинку та прибудин-
кової території має бути у відповідності до
вимог діючого законодавства України,
тобто тарифи на ці послуги має перевірити
та затвердити орган місцевого самовряду-
вання.

термін дії àкòу.
Постійно. Термін дії регуляторного акту

може бути змінений після втрати чинності
Законів України “Про житлово-комунальні
послуги”, Порядку формування тарифів на
послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від
1 червня 2011 р. за N 869 або у разі зміни
економічно обґрунтованих планованих
витрат, що враховуються під час визначен-
ня повної собівартості  послуг,  плановано-
го прибутку та податку на додану вартість
та відповідному зверненні ТОВ “Управдом
“Петропавлівський” про затвердження
нових тарифів.

вигоди.
Вигоди:
- якісне надання послуг з утримання

будинку  та прибудинкової території підви-
щенної якості;

- забезпечення контролю за станом
будинку та прибудинкової території,
забезпечення справності, працездатності,
наладки і регулювання інженерних систем
тощо;

- своєчасна ліквідація товарів;
- мінімізація скарг споживачів

покàзники резульòàòивноñòі 
òà зàходи їх відñòеження:

У результаті проведення як базового, так
і повторного досліджень будуть досліджу-
ватись та вивчатись такі показники якості
надання послуг, такі як: 

- кількість скарг та проблеми у забезпе-
ченні безперебійними  послугами;

- кількість скарг стосовно неналежного
обслуговування споживачів: тривалий
термін розгляду заяв, запитів, скарг, звер-
нень за  телефоном тощо.

У разі виявлення неврегульованих або
проблемних питань, які передбачаються
встановлювати шляхом якісних і кількісних
показників дії цього акту, буде розглянута
можливість ї виправлення щляхом внесен-
ня відповідних змін до рішення.

дирекòор тов «Упрàвдом 
«пеòропàвлівñький»

в.в. Михàйленко

Відповідно до рішення постійної комісії, відповідальної за здійснення державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності Петропавлівсько-

Борщагівської сільської ради, розглянуто матеріали щодо розрахунку тарифів і
калькуляції їх вартості на послуги з утримання  житлового будинку  за адресою:   вул.
Волинська, буд. №1 та пров. Софіївський, буд.17-25 що знаходяться в с.
Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київської області” Після їх
опублікування з урахуванням громадського обговорення – доповнень і пропозицій

виконавчим комітетом сільської ради вони будуть затвердженні. З пропозиціями
звертатися за тел. (067) 536-32-91. 

проекòу рішення виконàвчого коміòеòу пеòропàвлівñько-Борщàгівñької ñільñької
рàди києво-свяòошинñького рàйону київñької облàñòі “про вñòàновлення òàрифів
нà оплàòу поñлуг з уòримàння будинку, ñпоруд òà прибудинкової òериòорії тов
“Упрàвдом “пеòропàвлівñький”

виконавчий коМітет
петропавлівсько-БорЩагівськоЇ сільськоЇ ради 
києво-святоШинського районУ киЇвськоЇ оБласті

№ « __» ________   2013 року                                                        
ріШення № ____

“про вñòàновлення òàрифів нà оплàòу поñлуг з уòримàння будинку, ñпоруд òà
прибудинкової òериòорії тов “Упрàвдом “пеòропàвлівñький” зà àдреñою: вул.
волинñькà, буд. №1 òà пров. софіївñький, буд.17-25, що знàходяòьñя в ñ. пеòро-
пàвлівñькà Борщàгівкà, києво-свяòошинñький рàйон, київñької облàñòі”.

На розгляд до виконавчого комітету Петропавлівсько – Борщагівської сільської ради
Києво-Святошинського району Київської області надійшло подання від Товариства з
обмеженою відповідальністю “Управдом “Петропавлівський” з проханням розглянути та
затвердити тарифи на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових терито-
рій. Розглянувши “Аналіз впливу регуляторного акту”, підготовлений ТОВ ”Управдом
“Петропавлівський” та експертний висновок постійної депутатської комісії, керуючись
вимогами Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.2004р. №
280/97-ВР, Закону України “По житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004р. № 1875-IV,
Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” від
29.11.2001р. № 2866-ІІІ та Постанови Кабінету Міністрів України “Про забезпечення єди-
ного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” від 01.06.2011 р. N
869, виконавчий комітет Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Свято-
шинського району Київської області,-

виріШив:
1. Затвердити та ввести в дію з “7” грудня 2013р. тарифи на послуги з утримання

будинку, споруд та прибудинкової території будинку № 17-25, що знаходиться за адре-
сою: Київська обл., Києво - Святошинський р-н., с. Петропавлівська Борщагівка, прову-
лок Софіївський для усіх споживачів – 4,00 грн.

2. Затвердити та ввести в дію з “7” грудня 2013р. тарифи на послуги з утримання
будинку, споруд та прибудинкової території будинку № 1, що знаходиться за адресою:
Київська обл., Києво - Святошинський р-н., с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця
Волинська для усіх споживачів  – 3,00 грн.

3. Данне рішення оприлюднити в засобах масової інформації відповідно до Закону
України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

4. ТОВ “Управдом “Петропавлівський” при зміні вартості матеріалів, обладнання, вар-
тості послуг підрядних організацій, мінімальної заробітної плати і т.п. подавати на
затвердження відкориговані тарифи на послуги з утримання будинку та прибудинкової
території.

5. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника сільського голови
з питань виконавчої роботи - Оболонського О.І.

сільñький головà                                                                                                          о.і. кодебñький

проект

аналіз впливУ
регУляторного актУ
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офіційноофіційно до дня соціальногодо дня соціального працівникапрацівника
Минув міñяць з чàñу оприлюднення проекòу òàрифів тов “пеòропàвлівñьке” нà

жиòлово-комунàльні поñлуги з уòримàння будинків, ñпоруд і прибудинкової òери-
òорії по вул. Борщàгівñькій, 30-à (другà чергà). піñля обговорення нà виконкомі
ñільñької рàди і з урàхувàнням пропозицій жиòелів друкуємо рішення виконкому. 

трàдиційно в першу неділю лиñòопà-
дà в Укрàїні ñвоє профеñійне ñвяòо від-
знàчàюòь прàцівники ñоціàльної
ñфери. в реàліях ñьогодення, ñеред
яñкрàвих бàрв жиòòя, зàлишàєòьñя
міñце людñькій незàхищеноñòі, ñкруòі
òà болю. і ñàме ці люди приñвяòили
ñебе повніñòю ñлу-
жінню людям, коòрі
поòребуюòь підò-
римки, оñобливої
допомоги òà òурбо-
òи.  дàруючи ñвої
душевне òепло, оп -
òи мізм і віру,  вони
допомàгàюòь кожно-
му підняòиñя нàд
влàñними òрудно-
щàми òà  повіриòи в
ñебе.

У нашому селі також
є спеціалісти, які
надають соціальну до -
помогу жителям на -
шого села.  Їх знають в
обличчя люди, яким
потрібна допомога, та
завжди пригадують з
вдячністю. Це Оксана
Миколаївна Лихота, соціальний педагог
Петропавлівсько–Борщагівсьткої школи,
секретар  ради опіки і піклування при
виконкомі та Неля Михайлівна Мельник,
спеціаліст з соціальної роботи Петропав-
лівсько–Борщагівської сільської ради.

Їх життєві ролі різнобічні. І поряд зі своїм
звичним життям  вони відстоюють інтере-
си  законних прав дітей,  виконують  роль
помічників педагогів і батьків у вирішенні

проблем,  роль експертів в постановці
соціального діагнозу і визначенні методів
компетентного втручання  та   допома-
гають в передбаченні та вирішенні кон-
фліктних ситуацій у родинах, сприяють
реабілітації сім'ї, опікуються інвалідами,
проблемними родинами, допомагаючи у
вирішенні  різних  питань. Щоденно до
соціального працівника звертаються з
різними питаннями: хтось за допомогою в
оформленні документів, пільг,  матеріаль-
ної допомоги, хтось за втручанням з при-
воду сімейних конфліктів та інших питань.
Паралельно з вирішенням цих проблем
вони займаються анкетуванням, прово-
дять індивідуальні бесіди, відвідують
будинки,організовують круглі столи та
семінари з гострих соціальних проблем,
тим самим реалізуючи завдання, які сто-
ять перед соціальною сферою тепер і
вимагають від них, насамперед, високого
професіоналізму та відповідальності. А
ще – більше  якостей, які не вимірюються

посадовими інструк-
ціями – щирості, доб-
роти, людяності і
повної самовіддачі.

– Робота соціально-
го працівника – це
нелегка праця, але
дуже відповідальна та
потрібна, – говорить
Неля Михайлівна
Мельник, спеціаліст з
соціальної роботи.  –
Моя діяльність різно-
бічна. Іноді  допомогти
може сказане добре
слово людині у важкий
для неї  час, а іноді
потрібне вирішення
ба  гатьох людських
про блем.  

Звичайно, зустріча-
тися з чужими бідами

не легко і їх щоденна робота іноді прино-
сить розчарування та все ж таки людська
вдячність та щира  посмішка є найбіль-
шою винагородою за важкий труд . 

Тож вітаємо, працівників соціальної
сфери з професійним святом та бажаємо,
щоб те тепло та доброта, якою вони реа-
білітують людей, поверталася до них сто-
рицею. 

ольгà заЇка

і серцеМ, і дУШею – з людьМи

до дня української мовидо дня української мови

На перший погляд, здається дивним: як
це – в українській державі треба захищати
українську мову? Але нічого дивного у
цьому немає. Упродовж цілих століть з сві-
домості українців намагалися вилучити усі
витоки національного. В тому числі, відне-
сти в забуття й материнське рідне слово.
Так було при царизмі, так продовжувалося
і в соціалістичні часи, в часи суспільного
застою і безпорадності, коли прикривали-
ся гаслами інтернаціоналізму, мнимої
єдності і братерства народів СРСР.

Зі здобуттям Україною незалежності
мовне питання набуло особливої ваги. Хоч
Конституція нової України закріпила за
українською мовою статус державної, а
питання культури національного мовлення
стало предметом гострих дискусій, іноді
навіть політичного протистояння. Адже не
секрет, що окремі політикани намагаються
експлуатувати проблеми мовної політики,
видумуючи теорійки про переслідування в
Україні російської мови та російськомов-
ного населення; що в молодіжному сере-
довищі вважається «модним» говорити
російською, нібито це підкреслює твою
прогресивність.

Тут хочеться пригадати один із періодів
життя нашого Президента Віктора Федо-
ровича Януковича. Коли він працював в
рідному Донбасі на різних керівних поса-
дах, в тому числі, і губернатором області,
він розмовляв виключно російською, бо в
такому середовищі виріс.

І от Янукович став Президентом України.

Вже під час одного з перших своїх інтерв’ю
він сказав журналістам, що має коло себе
вчителя української мови, регулярно бере
уроки з мовлення і пообіцяв, що за кілька
тижнів оволодіє українською розмовною
мовою. І слова свого Президент дотримав.
Він наче виконав заповіт класика українсь-
кої літератури ХХ століття Володимира
Винниченка: «На Україні повинно мати
силу тільки українське слово».

Звісно, цілій країні, де відбувалося пла-
нове зросійщення населення, про що дуже
точно написав у своїй сміливій праці ще за
радянських часів «Інтернаціоналізм чи
русифікація?» письменник Іван Дзюба,
мало для виправлення мовленнєвого
режиму не лише тижнів, місяців, але й
років.

Але крапля камінь точить. Поступово і
неухильно шириться коло людей, які пере-
ходять на користування українською
мовою. Особливо відрадно, що майже всі
дітки, охоплені дошкільним вихованням,
українську мову знають добре, розмов-
ляють нею, знають українські казочки,
пісеньки, прислів’я, вірші. Все більше укра-
їнським в мовленні стає наше місто.

Так, українська мова не бідна, не вуль-
гарна, не кривоуста, як намагалися пере-
конати нас злослови минулого. Вона має
тисячолітню славну історію, глибоке пра-
слов’янське коріння. За визначенням
багатьох вчених-лінгвістів наша мова одна
з найбагатших у світі за милозвучністю,  за
можливостями виражати найтонші почу-

вання і думки.
Разом з тим, мова – це генетичний код

національної культури, запорука її само-
бутності та збереження, розвитку. Втра-
чаючи свою рідну мову, людина, не помі-
чаючи того, стає неповноцінною, меншо-
вартіснішою. Рідне слово – це своє «я».

Свого часу нам закидали з Москви, що
розмовляємо мовою простолюду. Хіба ж
таке можна казати про мову цілої великої
нації? Тут пригадаймо Михайла Коцю-
бинського, який сказав: «Українська мова
– не мужицька мова, а мова, якою говорить
великий народ». І її – цю мову – настійливо,
не зважаючи на усілякі перешкоди та утис-
ки, в різні часи розвивали українські пись-
менники-класики. І.П.Котляревський пер-
шим зробив її мовою літератури, пишучи і
друкуючи нею свої твори. Т.Г.Шевченко
розвинув нашу мову в сучасну, вивів її на
великі народні обшири. За Шевченковим
«Кобзарем» українці навчились не лише
співати, але й мислити по-українськи про
найвищі матерії.

Прислужилася розвиткові української
мови і наукова спадщина Михайла Драго-
манова, його численні лінгвістичні дослід-
ження. І хоча загрожував тюремним пере-
слідуванням Валуєвський царський цирку-
ляр 1863 року, який проголошував, що
української мови «не было, нет и быть не
может», і заборонний щодо українства піз-
ніший Енський указ царя Олександра ІІ, і
постійні жандармські погрози, Михайло
Драгоманов, його послідовники, молодші

письменники і громадські діячі не опускали
рук в боротьбі за порятунок нашої мови.

Між рівними – рівна! Ці крилаті слова
поета про Україну сміливо можна вживати і
щодо української мови. Бо наше Слово
поставило наш народ в цивілізований сві-
товий ряд. І в цьому йому допомагали не
лише українські культурні діячі, але й мис-
лителі, еліта усього світу. Росії в тому числі.
Пам’ятаймо про це. Звертаємося до про-
летарського поета Володимира Маяковсь-
кого:

Мы знаем, курит ли, пьет ли Чаплин.
Мы знаем Италии славные руины.
Мы знаем, как Дугласа галстук краплен.
А что мы знаем о лице Украин?..
Знаний груз у русского тощ,
Тем, кто меньше, почета мало.
Знают, вот, украинский борщ,
Знают, вот, украинское сало…
И в культуре пособирали пенку:
Кроме двух прославленных Тарасов –
Бульбы и известного Шевченко –
Никого не вспомнят, сколько ни старай-

ся…
Разучите эту мову на знаменах – лекси-

конах алых!
Мова эта величава и проста:
«Чуєш? Сурми заграли.
Час розплати настав!...».
А закінчмо нашу розмову словами поета

Леоніда Кисельова:
«Остановлюсь у края бездны
И вдруг пойму, сожмясь в тоске,
Что все на свете – только песня
На украинском языке».

людмилà люБацька,
журнàліñò

рідна Мова – це своє «я»рідна Мова – це своє «я»

н.М.Мельник 
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дитячі жартидитячі жарти

З прадавніх часів українці
творили своєрідний, дивовиж-
ний світ дитячої іграшки –
ляльки. Незважаючи на те, що
виготовлялися вони нашвид-
коруч і, так би мовити, з під-
ручних матеріалів (використо-
вували полотно, глину, соло-
му, сіно, дерево, траву, сир,
тісто), це були справжні витво-
ри мистецтва. Водночас такі
іграшки не могли зашкодити
здоров’ю дитини. 

Іграшка виникала разом із
культурою народу та визначала
ступінь духовності нації, давала
добру енергетику, дарувала
дітям тепло та любов. Народна
іграшка ніби поєднувала між
собою цілі покоління українців.
Виконуючи прикладну роль дитя-
чої забави, лялька водночас мала
сакральне, магічне значення, як
символ родючості, продовження

роду, як берегиня домашнього
затишку або оберіг від злого та
лихого. 

Кожна лялькарка намагається
створити свою лялю схожу обра-
зом і одягом на дівчат своєї міс-
цевості. Та, напевно, кожен з нас
береже в куточку свого серця
найпрекрасніші згадки про
дитинство. Людина, стаючи
дорослою, залишає свою країну
Дитинства. Лише дехто продов-
жує жити в країні казок, легенд,
іграшок та мрій. Саме я і є меш-
канкою цієї надто цікавої країни.
Світ, який мене оточував – зелені

лісі та сади, незбагненної краси
дикі квіти, бабусині пісні, ляльки,
запашний хліб – вся ця краса
надихнула мене на творення
ляльки.

Поринути у казковий світ ляль-
ки змогли учні других класів Пет-
ропавлівсько-Борщагівської
школи. На прохання   вчителів
мною було проведено ряд май-
стер-класів по виготовленню
ляльки-мотанки.    

З чим порівняти отой творчий
процес, коли маленькі українці
розпочали виготовляти ляльку

своїми руками! 
Панувала дивна атмосфера…

одна мелодія! Маленька людина
через гру долучалася до пре-
красного, через гру давала життя
ляльці. Учні майстерно мотали
клаптики. 

Це був серйозний іспит талан-
ту, інтуїції, віри і знань. Своїм уро-
ком мистецтва діти, не підо-
зрюючи і не розуміючи, відрод-
жували традиційну іграшкову
культуру. Адже іграшка формує
естетичний смак та інтелект
дитини, прокладає дитячій уяві
стежину в минуле, до витоків
наших звичаїв, традицій та обра-
зів, культури побуту. 

Хочеться відзначити  і самих
учнів. Ними все робилось з
любов’ю, натхненням, майстер-
но та оригінально. Кожний твір
(лялька) – обличчя дитини, її світ
та краса. Німіло серце, коли
хлопчачі руки невпинно та май-
стерно крутили ляльку, одягали
її, обіцяючи вдома з мамою
довершити її, одягнути у вишука-
ніший одяг, убрати у принадливі
прикраси. 

Все це пройшло крізь маленькі
серця… 

Приємно було стежити за
малими народними умільцями.
Як серйозно та наполегливо кож-
ний творець мотав свою «лялю».
Хто плакав від невдач, хто стояв у
черзі за допомогою, хто  творив

сам. А одна учениця зі своєю
мамою створили таку етномо-
дельку, що просто з рук – та й на
подіум.  

Хочеться  відзначити самих
вчителів. Як говорив великий
педагог Сухомлинський «Щоб
стати дійсним вихователем
дітей, потрібно віддати їм своє
серце»,- саме під таким девізом
славетного педагога і йдуть наші
петропавлівські  вчителі: Л.З.Ма -
зур, Т.О.Громадська,  Т.М. Тимо-
щук-Фіалковська,  передаючи
своїм вихованцям пізнане життя

народних глибин, що відкрила їм
рідна земля. Оту свою любов до
дітей та сердечну ласку учителі
мудро поєднують із строгістю, а
діти відчувають це серцем.  

Нехай отой вінок гарних різно-
бічних здібностей ніколи не в’яне,
а виграє всіма фарбами веселки.
Адже це маленькі відкривачі
світу, нехай він буде у них яскра-
вим та нехай звучить він їм у гра-
них мелодіях, в казках, в іграх, в

натхненні робити добро людям.
Так і роблять ладні викладачі, бо
вони пам’ятають, як самі були
дітьми! 

Наша школа має гарний
потенціал – талановитих дітей.

Аби тільки зберегти, не
розгубити його, не зруй-
нувати тонкі струни дитя-
чої душі. 

То ж  бережімо дитячі
серця, які творять
добро, радіють пре-
красному. Паростки у
дітей – феноменальні,
душа – українська.
Сподіваюсь, дітям за -
пам’ятається урок сак-
рального мистецтва. А
лялька нехай завжди
повертає  у країну Ди -
тинства! Лагідним учи-
телям  – терпіння, здо-
ров’я, наснаги!

людмилà 
люБацька     

Моя лялькà, моя леля, моя доня

росинки- сМіШинки
***

сидиòь òàòо біля òелевізорà і дивиòьñя фуòбольний мàòч. при-
ходиòь зі школи ñин. тàòо зàпиòує:

- ну , ñинку , які òи оòримàв ñьогодні оцінки?- У мене òри , òри , -
відповідàє ñин.

тàòо :
- нічия мене не влàшòовує.

***
- гришà , чому òи òàк бàгàòо п'єш води ? - зàпиòує мàмà.
- тà я яблуко з'їв.
- ну і що?
- я помиòи його зàбув, - зіòхнув хлопчик.

***
нà іñпиòі іñòорії вчиòель говориòь:- вибирàй , толя , àбо я

зàдàю òобі одне ñклàдне пиòàння , àбо двà проñòих .
- я вибирàю одне ñклàдне. 
- добре . який бій був вирішàльним у війні з нàполеоном ?
толя подумàв і відповів:- під Урюпінñьком.
- чому òи òàк думàєш ?
- е-е , івàн івàнович , à це вже друге пиòàння . 

У Петропавлівсько-Борщагівській ЗОШ I-III  ступенів

кілька днів поспіль проводяться літературно-мистецькі заходи,

присвячені 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка.

знàйдіòь нà кàрòинці
приховàні цифри

кокòейль
Складові

Чашка молока, столова ложка згущеного какао, банка з кришкою. 
Приготування

Налити молоко і згущене какао в банку, закрити банку кришкою,
добре потрясти, подати до столу.

пиріг для мàòуñі
Компоненти рецепту

Склянка манної крупи, склянка сметани або кефіру,  склянка цукру,
100 гр.вершкового масла, 0,5 ч.л. соди (погасити оцтом), 3 яйця, вані-
лін. 

Рецепт приготування

Манку перемішати зі сметаною або кефіром і дати набрякнути хви-
лин 30. Додати розм'якшене вершкове масло, розтерті з цукром яйця,
соду. Все добре перемішати до однорідної маси. Вилити тісто у
форму, змащену маслом і посипану борошном.   Випікати в духовці на
середньому вогні 45-60 хв.

трюфеля
Компоненти рецепту   

Печиво "Ювілейне " 200 гр, маса сирна ванільна 200 гр., сир плавле-
ний вершковий 1/5 ст ложки, ванільний цукор 1 ч / ложка, кориця 1
щіпка, горіхи мигдаль 2 жмені, печиво поламати і подрібнити в блен-
дері.

Приготування

У глибокій мисці змішати до однорідної маси крихти печива, сирну
масу, плавлений сир , ванільний цукор і корицю. Мигдаль залити
окропом і залишити на 3 хвилини. Потім злити воду і очистити горіхи
від шкірки. Подрібнити в блендері до великої крихти. У піалу налити
холодну воду (це для того, щоб змочувати пальці ... так зручніше фор-
мувати кульки). У тарілку пересипати мелений мигдаль. Сформувати
міні-тістечка (кульки) і обваляти в мигдалі . Прибрати на 1-2 години в
холодильник. СМАЧНОГО ! 

готУють діти
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найвищий злет петропавлівської “чайки”

Суботнього вечора володар
Кубка Київської області завоював
аматорський Кубок України —
один з найпрестижніших трофеїв
українського футболу.

«Чайка» вибралася на Чернігів-
щину після домашніх 3:0 за добу
до повторного матчу. Футболісти
відвідали стадіон у Плисках і
переночували в Бахмачі, а повер-
нулися до місця проведення
поєдинку за півтори години до
його початку. Разом з одноклуб-
никами були Олексій Ремезовсь-
кий, який пропустив перший матч
з огляду на дискваліфікацію, і
Василь Бляхарський, який посту-
пово набуває потрібних кондицій

після хірургічного втручання та
тривалого лікування.

Нажаль, злива, що пройшла в
Плисках за два дні до фіналу,
негативно позначилася на якості
трав`яного газону. Поле було
в`язким ще до гри, а за кільканад-
цять ігрових хвилин воно взагалі
набуло болотного вигляду, тож
сподіватися на торжество вико-
навської майстерності було
марно — на перший план мали
вийти фізична готовність та бій-
цівський характер учасників
«кришталевого» протистояння.

Олександр Ігнатьєв залишив у
запасі реактивного Володимира
Богданова і висунув на вістря
наступу функціонально потужні-
ших Олега Будзька та Дмитра
Мануйленка (останній мав грати
дещо позаду). Захист з повер-
ненням Ремезовського отримав
насправді оптимальний вигляд, а
от у середині поля Григорію Бар-
чишину та Олександрові Рисенку
стало значно складніше проти-
стояти суперникові, якого підга-
няла вперед голосиста лава
керівників і прихильників «Єдно-
сті».

Гості зіграли, тримаючи в
пам`яті сприятливий домашній
результат, і ледь не поплатилися
за надмірний раціоналізм. Ні,
почали вони так, ніби продовжу-
вали зустріч на «Козак Арені», —
зібрано, не даючи своїм візаві
вільно приймати м`яч. І вже на 13-
й хвилині Олег Будзько після ком-
бінації, започаткованої Андрієм
Конюшенком, опинився віч-на-
віч з Василем Скибенком, однак
слушну нагоду змарнував. Ще за
десять хвилин Андрій Байдачний

обвідним ударом зліва ледь не
поцілив у дальній кут. І все, на
цьому перелік небезпечних вила-
зок до чужих володінь доводить-
ся завершити. Натомість
«Єдність», відчувши певну зверх-
ність опонента, який невиправда-
но глибоко відтягнувся до своїх
воріт, навіть не намагаючись
організувати стрімкий контрви-
пад, примножила натиск. А вже
під кінець першого тайму почали
виникати й напівзагрози воротам
Антона Мусієнка. Більше того, на
другій компенсованій хвилині
м`яч, спрямований захисником
Журбою після розіграшу кутово-
го, рикошетом од Павла Трас-

ковського за -
ле тів у сітку на -
шої команди.

Гол “у роздя-
гальню” непри-
ємний завжди,
але в цьому
випадку — под-
війно: він додав
оптимізму гос-
подарям і зму-
сив нервувати
гостей. Можли-
во, «Чайці»
потрібно було
рішуче переби-
рати ініціативу
на себе одразу

по перерві. Хоча за таких обста-
вин ризик пропустити вдруге
зростав. Хлопці з Києво-Свято-
шинського району продовжили
грати в обраному тактичному
ключі — і таки пропустили вдруге.
Сорокарічний харківський арбітр
Сергій Скирда, якого готують до
прем`єри в українській прем`єр-
лізі, призначив, як на мене, сум-
нівний одинадцятиметровий
буцімто за волейбол у карній зоні
гостей, а відомий за виступами в
ФК «Буча» Артем Дудник обернув
його на гол — 0:2 і більш як за пів-
години до фінального свистка.

Надалі гра була неймовірно
нервовою, але, попри натиск
чернігівців, який поступово набу-
вав обрисів навали, до реальних

загроз обом воротам не дійшло.
Коли четвертий арбітр показав
табличку з цифрою п`ять, навала
стала немилосердною. Витрима-
ти її було важко насамперед пси-
хологічно, арбітрам — також. І
головний після чергового влучан-
ня м`яча в руку знову призначив
11-метровий. Реалізував його, до
речі, екс-чайківець Максим
Постолатьєв, який минулого
сезону розпрощався з командою
не без скандалу.

3:3 — і все доводиться почина-
ти з абсолютно чистого листа, бо
в аматорському Кубку країни, як
з`ясувалося, забиті на чужому
полі в додатковий час м`ячі под-
війної ціни не мають. На щастя,
«Чайка» не впала у відчай і доволі
швидко розставила всі крапки
над «і». Не в останню чергу тому,
що має, навіть попри серйозні
кадрові втрати, довшу лаву
запасних. І вже на початку треть-

ого тайму Дмитро Медвідь, який
вимушено замінив травмованого
Барчишина — йому розбили
голову, замкнув навіс на дальній
стійці. Потім змарнував нагоду
забити Богданов. Але зрештою
саме він, опинившись сам-один
перед воротами, головою спря-
мував у сітку м`яча, зручно пода-
ного Бляхарським. 2:3 — і це вже
тріумф!

Кубок України з рук Олександ-
ра Каденка, першого віце-прези-
дента Асоціації аматорського
футболу країни, прийняли Євген
Паламарчук, Олександр Ігнатьєв і
Олександр Нігруца. І вітальні
слова ведучого урочистої цере-
монії — заслуженого журналіста
України Валерія Валерка — пото-
нули в оваціях щасливих уболі-
вальників «Чайки» та Київщини
футбольної, котрі не сумнівалися
в ігровій вищості земляків навіть
за близького до катастрофи
рахунку 0:3…

аòàкуюòь фуòболіñòи “чàйки”

ФутболФутбол

кляòвà віддàòи вñі ñили в ім’я перемоги

віòàння зàñòупникà голови
федерàції фуòболу київñької

облàñòі вàлерія вàлеркà
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Очільник свіжоспеченого володаря Кубка
країни серед аматорів переконаний, що істо-
ричну перемогу «Чайки» здобував згуртова-
ний колектив, який учився і набував безцін-
ного досвіду безпосередньо на турнірному
марші.

— олекñàндре пеòровичу, коли і чому
з`явилоñя бàжàння взяòи учàñòь в офіцій-
ному òурнірі нàціонàльного мàñшòàбу?

— Такі думки виникли ще минулого року.
Однак у плани вони не втілилися: ми мали
честолюбні амбіції, але не мали достатньої
для змагання на двох фронтах кількості квалі-
фікованих футболістів. До цьогорічного літа
«Чайка» зміцніла кадрово, і колектив таки
наважився матеріалізувати стратегічний
задум з низки захмарних мрій. Не приховую:
дуже кортіло реально оцінити свої фахові
можливості. Не стільки самим гравцям,
скільки тренерам і нам, як організаторам.

— знàли, що виñòуп ще й нà вñеукрà-
їнñькій àрені для òàкого клубу, як «чàйкà»,
об`єкòивно кàжучи — не нàйзàможнішого
нàвіòь в облàñòі, òо вельми дорогà шòукà?

— Знали, бо звикли рахувати кожну гривню
і в марнотратстві ніколи не були запідозрені.
Однак отримали відповідну підтримку район-
ної та сільської влади, а також справжніх дру-
зів і партнерів команди. Зважили все ретель-
но — і лише після цього по-господарськи
взялися за справу.

— «чàйкà» — àбñолюòний новàчок
нàціонàльних змàгàнь. ви, як президенò,
олекñàндр ігнàòьєв, як òренер, — òàкож.
це не лякàло?

— Ну, ми взагалі не з полохливих… Але
досвіду набували безпосередньо на турнір-
ному марші — це правда. Допомагав ігровий
досвід тренерів і футболістів, адже дехто з
нинішніх гравців команди уже виступав на
високому кубковому рівні в інших колективах.
Неабияк стали в нагоді поради і підказки
керівників обласної федерації — Олександра
Тютюна та Валерія Валерка передусім, інших
фахівців.

— яке зàвдàння нà кубковий òурнір
оòримàлà «чàйкà»?

— Обійшлися без істотної конкретики.
Усвідомлювали свої можливості в обласному
масштабі, а на всеукраїнському рівні тільки
шукали місце для колективу. Тому прагнули
забратися турнірними щаблями якомога
вище, але куди саме — не знали.

—  але про вигрàш òурніру мріяли?
— Ні, бо не знали реального співвідношен-

ня сил. Абсолютно чесно кажу.
—  а коли виниклà думкà про можли-

віñòь зàгàльної перемоги?
— Після того, як вибили з турніру зачепи-

лівський «Колос», я зрозумів, що нам до
снаги виграти й Кубок України.

— «чàйкà» змàгàлàñя з предñòàвникàми
п`яòи облàñòей — черкàñької, Хàрківñь-
кої, кіровогрàдñької, полòàвñької òà чер-
нігівñької. Можеòе порівняòи ñпорòивний
рівень òàмòешніх лідерів з облàñним фуò-
болом ñòоличного регіону?

— Переконаний, що принаймні п`ять
наших команд — окрім «Чайки» ще й «Колос»,
ФК «Путрівка», ФК «Буча» та «Хілд-Любомир»
— спроможні змагатися з ними на рівних і
вигравати.

— Хòо з опоненòів нà кубковому шляху
виявивñя нàйñклàднішим?

— «Колос» із Зачепилівки Харківської області.
—  Що нàйбільше врàзило під чàñ виñòу-

пів у нàціонàльному ñезоні?
— Перше — це глядацька зацікавленість.

Ми про таке лише мріємо, хоча й маємо
чудових уболівальників. Друге, уже негатив-
ного змісту, — суб`єктивний арбітраж. Після
того, з чим зіткнулися на всеукраїнській
арені, зовсім інакше сприймаємо роботу
наших арбітрів.

— президенò «чàйки» виокремлює
когоñь з фуòболіñòів?

— Ні. Маємо команду — це найголовніше.
Скажу більше: маємо неабияк згуртований
колектив, і тренерами та гравцями він не
обмежується. Нинішнього року нам по-
справжньому допомогли владні структури.
Приміром, Микола Шкаврон, залишившись

на відпускний період виконувачем обов`язків
голови райдержадміністрації, зробив усе
можливе і навіть неможливе, аби команда не
мала жодних проблем і гідно презентувала
Київщину на всеукраїнській арені. «Чайка»
дуже вдячна за підтримку голові Києво-Свя-
тошинської райдержадміністрації Володи-
мирові Паку, сільському голові Петропав-
лівської Борщагівки Олексієві Кодебському,
спонсорам і меценатам. Кубковий тріумф —
це наша спільна перемога.

— Що відчувàли в плиñкàх, коли àрбіòр
признàчив другий пенàльòі у вороòà
«чàйки»? розгубленіñòь? розчàрувàння?
Біль?..

— Коли до м`яча підійшов Постолатьєв —
віру в нашу перемогу. Саме так! Адже Бог все
бачить і все знає. Я зрозумів: якщо Посто-
латьєв і заб`є, ми неодмінно виграємо. Так і
сталося.

— У додàòковий чàñ нà полі було поміò-
но лише одну комàнду — «чàйку». Хочà,
зà логікою подій, опòимізм і вірà в пере-
могу мàли ñупроводжувàòи «єдніñòь». як
пояñниòе òàку меòàморфозу?

— Дуже просто, без будь-яких натяків. Не
думаю, що «Чайка» — заможніша, ніж опо-
нент. Однак ми розраховували на важкий і
тривалий сезон як на обласній, так і на все-
українській аренах. Тому й формували
команду ретельно — і кількісно, і якісно. Наші
футболісти з тих, що вийшли на заміну, гру
підсилили. В «Єдності» сталося навпаки.
Тріумф одним матчем не вичерпується, готу-
вати його треба заздалегідь. Уже по ходу
сезону ми запросили кількох гравців і не зро-
били жодної помилки, добираючи поповнен-
ня. Конюшенко, Ремезовський, Байдачний і
Медвідь освоїлися в колективі швидко, особ-
ливо з урахуванням того, що на тривалий
період вибули зі строю Бляхарський, Бара-
нович, Цурупін, Гавриленко, Курята.

— визнàченням ñклàду комàнди нà кон-
креòний мàòч президенò клубу опікуєòь-
ñя?

— Звичайно, ні. Це виключна прерогатива
тренера. «Чайка» — сучасний клуб, у якому
кожний займається своєю справою.

— нàñòупний ñезон обіцяє ñòàòи для
клубу ще більш нàñиченим. скориñòàєòе-
ñя прàвом нà виñòуп у кубку крàїни?

— Дуже кортить. Гріх буде змарнувати
винятковий шанс помірятися силами з про-
фесіоналами.

— а якщо аñоціàція àмàòорñького фуò-
болу крàїни зàпропонує вàм узяòи учàñòь
в офіційному ñуперкубковому мàòчі?

— Відгукнемося з особливим інтересом і
бажанням.

— чи не входиòь до плàнів «чàйки» мож-
ливий виñòуп у кубку регіонів Уєфа?

— Звичайно, це ще не плани, але схожі
задуми існують. Який солдат не мріє стати
маршалом?..

актуалльне інтерв’юактуалльне інтерв’ю

олександр нігрУца:
за перемогУ боролися всі

нінУ кононівнУ лисаченко нінУ кононівнУ лисаченко 
вітаєМо з ювілеєМ!вітаєМо з ювілеєМ!

Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що Вам уже – 75.
Хай нових днів ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийміть вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік

На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік

з добром, любов’ю, ñпокоєм і миром.
з повàгою òà любов’ю  діòи, онуки,  прàвнучки дочки свіòлàнà òà оленà,  зяòі

олекñàндр òà вàленòин, внучкà юля òà чоловік в’ячеñлàв, 
внучкà аннà òà чоловік арòур, прàвнучки веронікà òà лізà

ШтрондУ нінУ МаксиМівнУ ШтрондУ нінУ МаксиМівнУ 
Від щирого серця простими словами
Дозволь з Днем Народження
привітати тебе.
За те, що ти є, за те, що ти з нами,

Обійняти тебе міцніше, люблячи.
За добре серце, за ласку і ніжність,

Що ти нам завжди віддаєш,
За те, що турботу і радість

З нами по життю несеш!

з повàгою і любов’ю,  
чоловік володимир, дочкà теòянà 

òà ñин Миколà зі ñвоїми родинàми.

вітаннявітання

президенò клубу фк “чàйкà” 
олекñàндр нігруцà

прàцівникà кàбельного òелеценòрупрàцівникà кàбельного òелеценòру
євгенàєвгенà володимировичàволодимировичà Марчика Марчика 

віòàємо зі ñлàвним ювілеєм!віòàємо зі ñлàвним ювілеєм!

Летять роки і їм немає спину,
За ними мудрості великий зміст.
Сьогодні тридцяту верховину
Здолали Ви, мов справжній альпініст.
За пройденим не варто сумувати,
Попереду гряде весни пора.
Хай щедрим буде ювілейне свято!
Здоров’я Вам, любові і добра!

дружинà окñàнà
колекòив кàбельного òелеценòру

дорогі нàші бàòьки дорогі нàші бàòьки теòянàтеòянà
володимирівнà òà олек володимирівнà òà олек --
ñàндр анàòолійовичñàндр анàòолійович! ! ММии
хочемо вàñ ñьогодніхочемо вàñ ñьогодні
привіòàòи з цією чудовоюпривіòàòи з цією чудовою
дàòою дàòою –– 25-ю річницею25-ю річницею
вàшого веñілля òà щировàшого веñілля òà щиро
побàжàòи:побàжàòи:

Хай повниться рідна оселя добром,
Любов’ю, щастям, душевним теплом.
Хай завжди ведеться з легкої руки.
Здоров’я бажаєм на довгі роки.
Хай радість буяє, хай щастя сіяє,
А лихо й незгоди хай дім оминають.
Хай Бог береже вас від болю й тривоги,
Щоб світлі завжди вам стелились
дороги.

юля òà андрій киñлови


