
Нам  поталанило народити-
ся та жити  у світлий  час під
мирним синім небом. І для нас
слово війна – це сумний,
болючий спогад тих людей,
яким довелося її пережити та
внести свою хоробрість та
героїчність у  велику перемогу.
Це болюча сторінка історії, що
покалічила долі мільйонів,
залишиться у пам’яті україн-
ського народу вічно. 

Цими зимовими днями історія
великої перемоги знову ожила,
завдяки естафеті пам’яті «Слава
визволителям України», що при-
урочена  до 70-річчя визволення
Київської області від фашист-
ських загарбників. 

В цей час на теренах району
перебуває прапор 136-ої стрі-
лецької дивізії, який почергово
приймають заклади освіти та
населені  пункти  району.  12
грудня 2013 року Всеукраїнську
естафету пам’яті від Софіївсько-
Борщагівської загальноосвітньої
школи прийняла  Петропавлів-
ська Борщагівка. 

На шкільному подвір’ї, біля
бюсту Героя Радянського Союзу
Івана Олександровича Мельни-
ченка відбулася урочиста лінійка.
Прапор, з яким пройшли вої -
ни–ви зволителі через усю Украї-
ну, було  урочисто передано
Олексію Івановичу Кодебському,
сільському голові  Петропавлів-

ської Борщагівки, котрий, зокре-
ма, зазначив: «Сьогоднішня подія
– визначна для нашого села.
Тому що ми прийняли героїчний
прапор 136 стрілецької дивізії,
яка визволяла Київ та Київську
область. Цей стяг политий кров’ю

тих людей, які  жертвували своїм
життям заради нашого миру.  Це
історична подія, яку  ми повинні
пам’ятати.»

Потім знаменний cтяг було
передано у шкільний музей Воєн-
ної слави, де кожен бажаючий міг

доторкнутися до цієї святині та
зфотографуватися на згадку.

Після загальношкільної лінійки,
у кожному класі пройшла виховна
година, на якій діти дізналися про
героїчний шлях, окроплений
кров’ю та слізьми, який пройшла

136 – стрілецька дивізія, визво-
ляючи нашу  рідну землю від
німецьких загарбників. 

Форсування Дніпра між Дарни-
цею і Києвом, створення плац-
дарму для всіх частин корпусу,
утримання і розширення плац-
дарму на Дніпрі в районі села
Нові Петрівці –  у всіх цих історич-
них подіях 136 дивізія була пер-
шою.    А наприкінці жовтня 1943
року у важких боях вона вийшла
на лінію Мощун-Вишгород – на
північ від Києва.  З  3 листопада
1943 року солдати цієї дивізії
наступали на Київ з Лютізького
плацдарму в напрямку Святоши-
на, вели  важкі бої біля селища
Пуща-Водиця та брали участь у
визволенні Києва та с. Петропав-
лівська Борщагівка. Після визво-
лення Києва дивізія наступала на
південний схід у напрямку  міста
Обухова.  Про цей кривавий шлях
великої перемоги  сьогодні діз-
нався кожен учень Петропавлів-
сько–Борщагівської школи. 

А  5-В та 7-А класам  поталани-
ло найбільше, тому що на їх
виховну годину завітав ветеран
Великої Вітчизняної війни
П.А.Олімбієвський та поділився
своїми спогадами  про бойові дні.
У 8-А клас завітав Анатолій Воло-
димирович Пастовецький, голова
ради ветеранів Києво-Святошин-
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Будь-яка сесія Петропавлівсько-Бор-
щагівської сільської ради – це своєрід-
ний лакмусовий папірець, який повною
мірою свідчить про стан співпраці органу
місцевого самоврядування з депутатсь-
ким корпусом, активістами громади,
керівниками підприємств, установ орга-
нізацій. Бо від того як проходять засідан-
ня, яке взаєморозуміння має місце під
час прийняття відповідальних рішень
багато в чому залежить результати
спільної роботи.

Про це свідчить й остання 22 сесія сіль-
ської ради. Хоч порядок денний й не був
надзвичайно насичений, проте обговорюва-
ти було що. Зокрема, це, як і завжди,

земельні питання, внесення змін до бюдже-
ту  Петропавлівсько-Борщагівської сільської
ради, про затвердження плану роботи сіль-
ради на 1 квартал 2014 року тощо.

Однак це, так би мовити, традиційно-пла-
нові питання. І вони розглядалися по-суті,
без зайвих емоцій – з глибоким розумінням
процесів, які проходять в громаді. 

А от по ходу обговорення того чи іншого
питання виникають проблеми, які можна
назвати проблемами зростання. Йдеться
про те, що з динамічною розбудовою сіл
Петропавлівська Борщагівка і Чайки зростає
не тільки кількість будинків, а й об’єктів соці-
альної сфери. Зростає і кількість населення.
А це означає, що, відповідно, мають надава-
тися комунальні, транспортні, побутові та
медичні послуги. І про це дбає сільська рада
саме тепер.

Приміром, транспортне обслуговування.
З нового року від Празького кварталу до
метро “Академмістечко” курсуватиме
маршрутне таксі рейсу №901. Всі подробиці
цього питання будуть опубліковані.

Виникло питання й щодо заборгованості
КП “Борщагівка” перед постачальниками
газу, води, електроенергії через несплату за
надані послуги мешканцями і підприємства-
ми, а також невідповідність тарифів на кому-
нальні послуги, які не переглядалися вже
понад 5 років, хоч ціни на енергоносії зро-
стають постійно. Все це й стане предметом
розгляду депутатів вже в наступному році.     

Інф. “Трибуни”.  
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Шкільна громада на чолі  з  сільським головою О.І.Кодебським та директором школи 
М.О.Татуревичем перейняли естафету пам’яті

Минуло більше року
після виборів до Вер-
ховної Ради України.
За підсумками воле-
виявлення громадян
народним депутатом
від 95 виборчого окру-
гу обрано Вячеслава
Григоровича Кутового.
Більшість виборців сіл
Петропавлівська Бор-
щагівка і Чайки відда-
ли свої голоси саме за
нього. Тож прийшов
час дізнатися, що вда-
лося зробити за цей
короткий період на -
род ному обранцеві.

Деякі люди вважають, що він став «туш-
кою», але це не є правдою. Я хочу розпо-
вісти про цю людину, яка прагне відтво-
рити справедливість, чесність і повагу в
нашій владі. Його серце сповнене
любов’ю до людей та прагненням допо-
магати їм. Його життєвий принцип – тво-
рити добро. Те, що робить для людей, він
не рекламує, бо вважає свою роботу
обов’язком, який Вячеслав Григорович
взяв на себе перед виборцями. Тому я
вважаю за необхідне розповісти вам про

діяльність нашого народного депутата у
Верховній Раді.

Утім, про те свідчить чимало справ, які
підтверджують і діловитість, і відпові-
дальність, і принциповість Вячеслава
Григоровича.

У липні до Вячеслава Кутового зверну-
лися близько 50 жителів села Чайки,
зокрема ЖК «Брест-Литовський», з про-
ханням допомогти розібратися в ситуації,
яка склалася навколо підписання нових
договорів. Мешканці були обурені робо-
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В’ячеслаВ КутоВий: 
“Мій голоВний принцип 

у житті – тВорити добро»

Вів засідання О.І.Кодебський

В’ячеслав Кутовий завжди – серед людей
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Ділова зустріч відбулась із депутатом
сільської ради Петропавлівської Борщагів-
ки скликання 2010-2014 р. Грушецькою
Людмилою Василівною. Крім громадської
роботи пані Людмила впродовж 7 років
обіймає посаду головного бухгалтера
комерційної структури РА «Снайпер» м.
Києва. 

Народна обраниця  розповіла про депу-
татські проблеми. Про свої плани та намі-
ри. Дізнаюсь, що під час виборів Людмила
Василівна була самовисуванкою, що свід-
чить лише про її громадянську зрілість та
самодостатність. Знала і розуміла: відпові-
дальність перед своїми виборцями – річ
дуже серйозна. Але нестримне прагнення
допомогти своїм односельцям у вирішенні
соціально-економічних та юридично-пра-
вових проблем стало її теперішньою місі-
єю. Нині пані Грушецька долає тернисті
шляхи громадської роботи. 

Кредо життя депутатки: допомагай,
роби та твори сьогодні, зараз, тут і тепер! 

Хоббі – спорт, туризм, відвідування релі-
гійних святинь. 

Виховувалась Людмила Василівна в про-
стій працелюбній сім’ї, тому і боліло її все
бачене і пережите. Виборча дільниця депу-
татки знаходиться на її рідній вулиці Шкіль-
ній. Нині громадська діячка допомагає
долати негаразди мешканцям буд. № 3, 9,

15, які пов’язані з наданням юридичної та
правової допомоги. Деяким сім’ям Люд-
мила Василівна допомогла врегулювати
сімейні проблеми, за що має вдячність від
оправданих та підтриманих. Турбує депу-
татку ряд проблем: безробіття молоді,
незадіяність у культурно-просвітницькому
житті. Мріє про відновлення на річці в
нашому селі човнярської станції, як однієї
із зон дозвілля. Намагається допомогти
обладнати ігровий дитячий майданчик.
“Велика надія на Центр творчості», міркує,
- то буде молодіжний центр. Справжній!».

Щодо  депутатських планів, то їх у Люд-
мили Василівни багато. А головне: «Хочу
плідно та результативно співпрацювати з
новим очільником ЖЕКу,  щоб мешканці
«проблемних будинків» мого округу були
задоволені позитивними змінами».

Наразі ділова жінка виховує доньку
Марію (18 р.), третьокурсницю Київського
коледжу готельного та туристичного бізне-
су. Проживає із своїми рідними – братом
Андрієм Васильовичем Грушецьким та
його сім’єю. Вихідні та святкові дні прово-
дить у батьків-пенсіонерів у с. Білогородка
(мати Марія Іванівна 1951 р., батько
Василь Федорович 1948р.), котрі колись
працювали в с. Чайка.

Родина Грушецьких – православні хри-
стияни, дітей виховували у дусі високомо-

ральних чеснот. Тому-то все хвилює Люд-
милу Василівну та болить. А обов’язки свої
депутатські виконує совісно. Незважаючи
на свою велику зайнятість на основній
роботі, депутатка щоразу обов’язково
бере участь у сесії сільської ради. Буває
ще й позачергова сесія із різних на те при-
чин. Ділова, цілеспрямована – все їй під
силу. «Бувають невдачі та розчарування,
але з негараздами потрібно боротись та

змагатись», - зізнається сільська активіст-
ка.

Ось напередодні різдвяно-новорічних
свят великою родиною Грушецькі підуть у
Володимирський собор, а потім традицій-
но сядуть за святкову вечерю. Людмила
Василівна не тільки службовець, вона люб-
ляча донька, матір, вона ще й багата хре-
щена – має 5 похресників: одну дівчинку та
три хлопці. Всім обов’язково презентує
різдвяні дарунки. «Надто добра справа
дарувати людям та дітям приємне», - каже
з цього приводу. Та й пригадує, як  на
перші зароблені у 1991 р. кошти (на першій
роботі помічника програміста в банківській
установі, яку пані Людмила здобула в Ака-
демії МВД) купила своїй мамі каблучку,
квіти та торт – в знак подяки за дар життя,
за виховання та навчання. Академії пере-
дувало навчання в київському славістично-
му університеті фінансів та кредитування. 

На закінчення нашої розмови запитую
цю миловидну й врівноважену жінку: «Що
ви цінуєте у чоловіках?».   І чую у відповідь:
«Мужність, розум, вміння захистити жінку,
зрозуміти її та порадити». 

А наостанок бажаю діловій пані відваги,
успіхів у праці на своїй ділянці, сімейних
гараздів та щедрого «Миколая».

людмила любацька,
кореспондент

актуальноактуально

ПеТРО ПедОРИЧ: 
“НаШІ ПРаГНеННя –

ПІдНесТИ ПОслУГИ дО
РІВНя сТОлИЧНИх”   тою компанії, що обслуговувала житловий

комплекс та яка шляхом безпідставного від-
ключення електроенергії примушувала
людей підписувати нові невигідні договори.
Вячеслав Григорович одразу почав діяти та
звернувся до сільсього голови Олексія
Кодебського. Хоч Олексій Іванович був у від-
пустці, впевнено завірив, що справедливість
буде відновлено. 

Вячеслав Кутовий особисто прибув на
об’єкт, щоб самостійно владнати ситуацію.
Таким чином народний обранць взяв ситуа-
цію під особистий контроль та добився вста-
новлення законності. 

Цікавий і такий факт: як голова міжфрак-
ційного депутатського об’єднання «За збе-
реження природного комплексу «Біличансь-
кий Ліс» В.Г.Кутовий активно взявся за від-
стоювання лісового масиву у смт.Коцю-
бинське, де спритники хотіли незаконно
побудувати житловий комплекс. І завдяки
активній роботі у цьому напрямку вдалося
зробити нові кроки до порятунку лісового
масиву. 

Разом з тим Вячеслав Григорович прово-

дить не менш активну законотворчу діяль-
ність. Так у жовтні 2013 року було заре-
єстровано  Проект Закону про адміністра-
тивно-територіальний устрій, який пропонує
впорядкувати адміністративно-територіаль-
ний устрій України таким чином щоб були
збалансовані бюджетні витрати на утриман-
ня адміністративного апарату, враховані
інтереси територій та громади для їх
подальшого сталого розвитку. 

Інший законопроект «Про внесення змін
до Податкового кодексу України» (щодо
особливостей оподаткування нафтопродук-
тів та скрапленого газу) було зареєстровано
депутатом у вересні 2013 року. Метою зако-
нопроекту є зменшення соціальної напруги
серед населення у зв’язку з нестачею
об’ємів скрапленого газу, реалізованого на
спеціалізованих аукціонах для потреб насе-
лення. Винесення цієї ініціативи булла
зумовлене тим, що не у всіх регіонах України
люди можуть легально отримати балони зі
скрапленим газом, тому починають йти на
необдумані кроки: нелегально заправляти
газ на автомобільних заправках, що є вкрай
небезпечно, адже на АЗС немає відповідно-
го обладнання для перевірки герметичності
тощо. Але найголовніше – заправляти побу-
тові балони на АЗС коштує маже удвічі
дорожче. 

Активну роботу проводить народний
обранець і в напрямку благодійної діяльно-
сті. 

Так було проведено акцію, приурочену
святкуванню 516 річниці для села Петропав-
лівська Борщагівка. Акцію проводили поміч-
ники народного депутата В.Венгурчук,
Н.Пінчук та дівчата-волонтери Ю.Петрук і
М.Федоренко. Молоді дічата пригощали
селян цукерками та щирими вітаннями. 

Ще одну акцію нещодавно Вячеслав Гри-
горович провів до Дня Святого Миколая.
Дитячий колектив із подарунками від депу-
тата завітали до дитячого будинку «Отчий
Дім» у с.Петрівське. 

Отже, творити добро людям, допомагати
дітям, бути у вирі людських долей – саме це
відрізняє В.Г.Кутового. Заради цього він
живе, діє і віддає себе. 

Наталія ПІНЧУК,
Жителька

Петропавлівської Борщагівки

В’ячеслаВ КутоВий: 
“Мій голоВний принцип 

у житті – тВорити добро»
Початок на 1 стор.

Учасники акції (зліва на право): Юлія
Петрук, Наталія Пінчук, Марія федоренко 

трибуна депутататрибуна депутата

сьОГОдНІ, ЗаРаЗ, ТУТ І ТеПеР  сьОГОдНІ, ЗаРаЗ, ТУТ І ТеПеР  

Комунальне підприємство “Бор-
щагівка” багато років очолював
І.ф.Орлов. Однак, через стан здо-
ров’я йому стало непросто утриму-
вати складне господарство в належ-
ному стані. Тож ось вже другий
місяць відповідно до рішення сесії
сільської ради підприємство очолив
Петро Миколайович Педович. З ним
зустрівся наш кореспондент.

– сфера комунального обслугову-
вання завжди в центрі уваги наших
громадян. адже щодня кожен з нас
користуються водою, електроенер-
гією, газом, потребує тепла. І щоб це
повною мірою отримувати, потрібні
певні зусилля з боку вашого підпри-
ємства. Майже 2 місяці тому вас,
Петре Миколайовичу, призначили
директором. З чого ви розпочали?

– Перші враження від роботи колекти-
ву КП “Борщагівка” в мене є позитивни-
ми. Тут працюють добрі, роботящі люди,
яким до снаги виконати будь-які завдан-
ня. Бо професіналізм працівників в мене
не викликає сумнівів.

Можливо, певні питання виникають
щодо поставлених завдань, відпові-
дальності за доручену ділянку роботи.
Та все це я, як керівник підприємства,
розумію так: ми здатні піднести рівень
надання комунальних послуг до рівня
столичних. Хочу підкреслити: понад 10

років я працював в системі жит-
лово-комунального господар-
ства Святошинського району
Києва. Тому я добре знаю всі
особливості сфери комуналь-
ного обслуговування мешканців
міста. А досвід роботи у столиці
сприятиме тому, що рівень
надання послуг ми зможемо
піднести.

– але ж, наскільки мені
відомо, найсуттєвішою про-
блемою в цьому є фінансова
складова. На сесії сільської
ради говорилося про те, що
борги КП “Борщагівка” ста-
новлять 1 мільйон 494 тисячі
гривень. І це ставить під
загрозу нормальне функціо-

нування підприємства...
– Так, проблема складна. І виникла

вона не сьогодні. Адже понад 5 років
тарифи на надання послуг незмінні, хоч
щороку ціни на енергоносії підвищують-
ся. Причому підвищувати тарифи поки
що ми не можемо, бо це залежить не від
нас. А от різницю між конкретними
затратами й існуючими тарифами мала
перекривати держава. Та з відомих при-
чин цього не сталося.

Утім, ми не складаємо рук: до злісних
неплатників комунальних послуг вжи-
ваємо невідкладних заходів – аж до
судових позовів. Таких підготовлено за
останній час понад 60. Та головне все
ж – зміна тарифної політики...

Але ці питання будуть вирішуватися
вже в наступному році. А поки що ми
серйозно повинні додати в якості
надання послуг.  Багато зусиль для
цього не потрібно. Адже важливо забез-
печити чіткість у роботі: як тільки
надійшла заявка , маємо негайно зайня-
тися нею. Ми повинні навести порядок
на території, яку безпосередньо обслу-
говуємо, нормально вести господарські
питання, надавати допомогу в ремонтах
житла тощо. І в цьому не потрібно бага-
то коштів. А вже потім будемо розбира-
тися з тарифами...

Продовження буде.
Михайло ГРИЩеНКО 
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підприємництвопідприємництво

до 70 -річчя визволеня Київщинидо 70 -річчя визволеня Київщини

ського району. Діти уважно слухали
поважних  гостей  та задавали питання.  

Після виховних заходів  в актовій залі
відбувся фестиваль  партизанської пісні,
в якому взяли участь учні школи: Ю. Шин-
каренко,  І.Мамикіна,  В. Литвиненко,
А.Галаган, А.Пархонюк, В.Семьонов, а
також завітав сільський хор «Барви» під
керівництвом   А. М.Гребеня.

Розпочав урочистий захід директор
школи М.О.Татуревич:

– Давно від нас пішов той страшний рік,
але ми знаємо донині про ті далекі події.
Про  те, як складно йшло визволення
Київщини, скільки тисяч солдат полягло
при форсуванні Дніпра та якою важкою
ціною далося визволення Києва  Першим

Українським фронтом,  в складі якого
перебувала 136 стрілецька дивізія.
Серед цієї дивізії є троє повних кавалерів
орденів Слави і 13 Героїв Радянського
Союзу. Ми пишаємося цими героями.

Подякувала організаторам заходу,
юним артистам та художньому колективу
“Барви” секретар сільської ради
Л.М.Коваленко, котра зазначила, що ми
робимо гарну справу, вшановуючи
наших героїв.

Приємно, що ці великі події живуть не
лише у книгах історії, а й в  сучасному
житті їм також є місце.

Ольга ЗаЇКа

есТафеТа ПаМ’яТІ В 
ПеТРОПаВлІВцІ

сПОГадИ ПРО БаТьКа-
фРОНТОВИКа

Як я вже зазначала вище – батько не
любив говорити про війну у сім’ї. Ми ж,
повоєнне покоління, не дуже розпитували.
Виховані на фільмах «Бресткая  крепость»,
«Летят журавли», «Балтийское небо»,
«Балада о солдате», «Два товарища» і т.д. ,
ми мовби самі побували на війні. Ігри також
були тільки  “у війну”. Дівчатка-медсестри з
маминими сумками першої допомоги
через плече, радистки. Хлопчики в бать-
ківських пілотках, безкозирках з біноклями,
польовими сумками. От тільки ніхто не хотів
бути німцями! Тому були червоними і сині-
ми, або зеленими. Білими також ніхто не
хотів бути, начитавшись про революцію.

Про таткове військове життя знали його
учні, студенти вузів – куди його запрошува-
ли на патріотичні виховні години. Найбіль-
ше ж про татка на війні знав Микола Олек-
сандрович Татуревич, який працював у
Петропавлівсько-Борщагівській школі
завучем–організатором і також  воював у
Сирії. Батько страшенно обурювався,
казав, що наша держава завжди буде мати
інвалідів і похоронки, бо своїх людей не
шкодує і посилає воювати у всі гарячі точки
планети…

Ну яке нам діло, наприклад, до Сирії?
Мама шуткувала:
– У тебе два сина. Рідний – у Львові,а

двоюрідний – у школі. І коли ви вже нагово-
ритесь?

Коли татко захворів і лежав у лікарні на
Сирці, яке було наше здивування, коли ми
почали зустрічати  молодого чоловіка що
заходив у палату, або виходив з неї…

Коли Микола Олександрович прочитав
початок статті: «Спогади про батька –фрон-
тивика», сказав:

– А,  я  знаю, за що Михайлу Яковичу дали
орден Слави…

Це було тоді, коли Левітан сповістив:
– Столицу  Украины, мать городов  рус-

ских – Киев, освободили от фашистских
окупантов!»

Вся вже визволена країна раділа! Салю-
ти! Народні гуляння!

Окуповані ще із більшою надією дивила-
ся на схід, чекаючи свого визволення.

Та це не означало, що по трасі Київ
–Львів гнали всіх фашистів організовано на
Берлін… Німці ховалися ще в самому Києві.
В тилу залишалися цілі райони, які були під
німцем. 

Завдання розвідки полягало у тому, щоб
виявляти ці райони, командування ж поси-
лало війська для їх знешкодження.

...Йшли останні дні листопада. Після снігу
та морозцю почалася відлига… Наші вій-
ська то наступаючи  то обороняючись гнали
ворога на Вінницю. Між Гайсином і Погре-
бищем за ними на відстані 1,5- 2 км. рухав-
ся медсанбат з пораненими на підводах . З
ними йшли біженці, які, незважаючи на без-
доріжжя, наступаючі зимові холоди, на
невідомість ( чи є та домівка? Чи не спале-
на, чи не розбомблена?), рвалися до рідно-
го краю, до рідних могил. За медсанбатом
та біженцями, відстаючи на два-три кіло-
метри, йшли ополченці з Києва та визволе-
них територій. Змучені люди та коні ледве
волочили ноги по рідному чорнозему.
Біженці за плечима несли торби та ще
допомагали коням витягувати з багнюки
вози з пораненими. Процесія тяглася поля-
ми зі сходу на захід.

Мишко повертався з розвідки. Він виявив
у лісі групу німців, яка складалася із 134
солдат з автоматами, але без гранат. Офі-
церів між ними не було, тож нападу  від них
можна було не очікувати.

Потрібно було доповісти у штаб про
добуті відомості. Він йшов на переріз коло-
ні.  Зупинився, щоб поправити рушницю.
Глянув на горизонт і обімлів… Із-за пагорба
за біженцями та медсанбатом  показалося
вороже військо… Вони просувалися із пів-
ночі на південь. Мишко кинувся по полю до
людей. Та почув за собою  рев мотора та
крики: « Стой!, Стой!»

Він обернувся, із «газіка» на ходу зіскочив

офіцер і Мишко по статуту йому відрапор-
тував та той наказав юнаку сідати у маши-
ну. Пояснив, що потрібно дістатися на
територію між людьми і німцями і розташу-
ватися там із кулеметом. Потрібно було
затримати німця поки підійдуть ополченці. 

– Сможешь, сынок?
Що було відповісти юнаку? Розумів, що

він фактично –смертник! Один з кулеметом
проти фашистів.

– Служу трудовому народу!
Місцевість була погорбкована, між німця-

ми і Мишком була балка, ворогу його не
видно. Юнак по-сільському – неспішно,
зважив усі обставини, відв’язав від пояса
саперну лопату і почав окопуватися. Зако-
пав ніжки кулемета так, щоб лікті рук твердо
опиралися на землю. Замаскував кулемет
гіллям. Під лікті настелив листя, щоб було
сухо. Розклав перед собою п’ять стрічок з
патронами.  Переперезав тугіше куфайку.
Оглянув по господарському, як він вважав,
останній  у своєму житті окопчик. Глянув на
шеренгу німців, що спускалися з пагорба у
балку. Прорахував, що на віддаль пострілу
вони підійдуть хвилин за двадцять, тоді
розвернувся, щоб подивитися чи пройшли
вже обози з пораненими і біженці.

О. Боже… Те, що він побачив, – вразило
до болю. Ніхто і не думав кидати його одно-
го! По грузькому полю вони не змогли б
витягти охлялими кіньми вози з поранени-
ми. У нього в тилу кипіла робота. Старезні
діди, бабусі, діти, жінки, персонал медсан-
бату, поранені – всі копошилися, як мураш-
ки. Підганяли вози один до одного. Тяжко-
поранених переносили у лісок. Повипряга-
ли коней і також відігнали у лісок, вози
перевернули, із них утворили стіну (так
оборонялися наші предки – запорожці).
Тоді всі, хто міг тримати зброю, облаштува-
лися, як за стінами «фортеці» , за возами…  

Юнак зрозумів, що від нього залежить чи
будуть всі ці люди живі, чи це осатаній день
на дорозі їхнього життя…  

Старався, незважаючи на страх – підпу-
стити ворога, якомога ближче. Ще. Ще. І
ще..

Був сірий день. Мрячив  дощик. Десь на
заході ішов бій. Чулися постріли…

Коли натис на гашетку – аж сам здриг-
нувся від звуку кулеметних черг. Німці
попадали на землю. Старався не дати
загарбникам підняти голову. Стріляв
короткими чергами, стріляв і стріляв… 

Отямився, коли  із п’яти залишилася
одна стрічка…  Перезаряджаючи кулемет ,
руки і весь трусився від постійної віддачі –
почув із заходу , із сходу, і за спиною:

– Ур-р-ра!!!
Впав на розпечений кулемет і розплакав-

ся… І ще раз ангел–охоронець подарував
йому і людям за його спиною найдорожчу
цінність – життя!

Нагородили Мишка за цей бій орденом
Слави.

ангеліна яНИШеВсьКа

Опис промислового об є̓кту: ПП
«ТРАНС-ЕКСПРЕС», розташоване:
Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала
Кільцева, 4-А.

Керівник-Ничик Олексій Миколайович;
Тел. (044) 4017344.
Розробник проектних матеріалів: ТОВ

«Київський центр промекології».
Тел. (067)7101214. 
Підприємство спеціалізується на

наданні в оренду й експлуатацію
власного нерухомого майна.

Підприємство має: 4 джерела викидів
забруднюючих атмосферу речовин. 

Кількість забруднюючих атмосферу
речовин складає:  0,01396 г/с; 0,096
т/рік.

Підприємством викидається 6
шкідливих речовин (сполуки азоту,
вуглецю оксид та інші). Підприємство
відноситься до ІІІ групи-згідно інструкції
про загальні вимоги до оформлення
документів, у яких обгрунтовуються
обсяги викидів.

Згідно проведеного розрахунку
розсіювання по ряду речовин доведено,
що рівні забруднення  приземного шару
атмосфери на межі санітарно-захисної
зони та житлової забудови не
перевищують гранично-допустимих
концентрацій.

Висновок: згідно з оцінкою впливу
викидів в атмосферу доведено, що на
даний час діяльність підприємства
негативно не впливає на стан здоров’я
місцевого населення  і на різні складові
довкілля.

З приводу зауважень та пропозицій
звертатись на протязі місяця з дати
опублікування резюме у ЗМІ до
загального відділу Києво-Святошинської
РДА протягом місяця з дати подання
повідомлення у ЗМІ за адресою: 03115,
м. Київ, проспект Перемоги, 126, за
телефоном (044) 4544720.

Газета  “Трибуна”, адреса редакції :
Київська обл., с. Петрпопавлівська
Борщагівка, вул. Шкільна, 27-а, тел.
79003 (сільрада); 4065743.

Виховна робота у 8-а класі за участю  з  а.В.Пастовецького, 
голови ради ветеранів Києво-святошинського району

л.М. Коваленко, секретар сільської
ради, розповідає присутнім 

про визначну подію

Влад семьонов дарує пісню 
глядачам

Початок на 1 стор.
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сВяТО КалИТИ Та дІВОЧИх сПОдІВаНь
З давніх-давен наша Україна славиться велич-

ними традиційними святами й обрядами. Кожен, хто

не черствіє душею, хто сповнений любові, доброти

до української  спадщини повертається до традицій

свого народу. 

Одне з найбільш шанованих молодіжних свят Калита,
або Андрія. Святкується воно увечері 13 грудня за новим
стилем, або ж 31 листопада за старим. Тобто за старим
стилем це відбувалось в ніч з листопада на грудень, в ніч
напередодні зими. Воно співпало із значно пізнішим хри-
стиянським святом апостола Андрія Первозванного. 

Християнська церква в більшості випадків вороже ста-
вилась до молодіжних веселощів на Андрія, адже свято
проходило в різдвяний піст, а в піст, як відомо, за христи-
янськими законами заборонялося веселитися, наймати
музики, танцювати. Проте люди старшого покоління і досі
згадують день Андрія, або Калиту, як найвеселіше свято їх
молодості. В Калиті яскраво простежуються дві сюжетні
лінії. Перша пов'язана з культом сонця, друга — із шлюб-
ною магією. Це свято припадає на найбільш темний
період року, коли, як кажуть, день – до обіду. При допомо-
зі магічних ритуалів люди намагалися допомогти сонцю
розгорітися. Найтісніше пов'язаний з культом сонця
вогонь, в тому числі домашнє вогнище, тому на Калиту
так широко використовувались атрибути печі та знаряд-

дя праці, якими господиня поралася коло вогню —

кочерга, хлібна лопата, рогачі, горня, сажа. Обрядовий
хліб — калита також нагадує сонце, він обов'язково круг-
лий, як сонце, в середині з діркою, до того ж вимазаний
медом. Золотий мед, принесений бджолами (божими
мухами) також символізував сонце і широко використо-
вувався в цей день. Ним намащували калиту, іноді жар-
туючи, хлопці вмочали пальці в мед і мазали дівчатам
вуста, щоб солодкі були. З меду готували і напої на кали-
ту. Варто відзначити, що горілку на молодіжних вечорни-
цях, як правило, не вживали.На Андрія неодружена
молодь знову задумується над своїм майбутнім, адже
через місяць, після Водохрещі, тобто після  19 січня,
почнуться зимові весілля. Тому ряд магічних ритуалів та
гадань направлені на те, щоб причарувати судженого або
дізнатися, чи відбудеться весілля цієї зими, а чи дове-
деться колодку тягти.

Найбільше місця на Андріївських вечорницях відведено
гаданням. Чого тільки не придумують дівчата і парубки,
щоб дізнатися про майбутню долю?! Гадання відбувають-
ся як в середовищі самих лише дівчат, поки хлопці ще не
прийшли, так і після вечері, коли дівчата гадають, а паруб-
ки спостерігають та тлумачать гадання. В колективних,
змішаних гаданнях на перше місце виступають вже не
магічні, а ігрові моменти. Гадань, ворожінь на Андрія відо-
мо дуже багато.

Після веселощів і танців в хаті молодь продовжувала

свої вечорниці на вулиці. Тут були і гадання, і жарти, і
навіть збитки. Дівчата рахували кілки на плоті: “ вдівець,
молодець ...”, - і по останньому кілку визначали, за кого
заміж підуть, до того ж, якщо кілок буде з корою, судже-
ний буде багатий, без кори — за бідного піде, деякі
уявлення можна було отримати і про його зовнішність:
рівненький кіл символізував стрункого статного козака,
кривий — навпаки. Бігали до сусідів під вікна підслухову-
вати про що в хаті говорять. Почує дівчина, як мати втихо-
мирює дитинку: «Сядь, посидь», затривожиться — сидіти
до наступної осені в дівчатах, слова «йди», «піди» —
віщують, що заміж піде, «дай», «подай» — рушники пода-
ватиме.

Проте на такі пустощі більше були здатні хлопці, особ-
ливо діставалося тим господарям, котрі не пускали на
гулянку своїх дочок. Пустуючи, парубки полюбляли також
міняти ворота закоханим. Отож вранці батькам доводи-
лось розпитувати сина чи дочку, на якому кутку села
шукати свої ворота, брати пляшку та йти ближче знайо-
митися з майбутніми сватами. Полюбляли парубки в ніч
на Андрія посипати попелом доріжки до коханок, по яких
ходять «наліво» одружені чоловіки. 

День Андрія Первозванного — найцікавіший. Від нього
вiє чарівною староукраїнською стихією. Ожили перед
нами вечорниці в ніч на Андрія і в с. Петропавлівська Бор-
щагівка та с. Чайки. Саме про це – далі.

Вечір, присвячений укра-

їнським народним тради-

ціям, нещодавно відбувся  в

с. Чайки.  Саме там у  сіль-

ському клубі, що є осередком

духовного  та культурного

розвитку  села,  відбулися

Андріївські вечорниці.  Напе-

редодні  великого свята тра-

диції українських вечорниць

вдало  відтворив  народний

аматорський фолькльорний

ансамбль  «Берегиня» під

керівництвом Г.Я. Дудар.

Учасники ансамблю  відмінно
передали настрій та звичаї
свята. Як і годиться, дівчата
ворожили на судженого, кидали
чобіт, пекли балабухи,  кусали
калиту та багато співали.  Бо
саме піснею славляться вечор-
ниці. 

На сцені клубу, що був ошатно
прибраний рушниками та

вишивками, зустрілося декілька
поколінь односельців. Найпри-
ємнішим було те, що завітали
на вечорниці діти. Вони подару-
вали глядачам віночок українсь-
ких пісень, затанцювали гопак
та пройнялися  святковим
духом  вечорниць.

– Подібні заходи для нашого
колективу  вже давно стали тра-
диційними, – говорить Галина
Яківна Дудар. – Ми стараємося

відтворювати традиції – святку-
вати усі  українські  свята. Це є
дуже цікаво та потрібно особли-
во для молодшого покоління
наших жителів. А прищеплюва-
ти молоді та дітям любов до
наших культурних традицій,
любов  до української пісні – це

напевно є одним із  самих
основних завдань нашого
колективу.  

З таким твердженням важко
не погодитися. Наші села як і
Петропавлівська Борщагівка
так і с. Чайки динамічно розви-
ваються і дуже важливо, що,
незважаючи на цей розвиток в
селі залишаються хранителі
історії  та традицій рідного
краю.  Саме таким є колектив
ансамблю  “Берегиня”, який
веде активну фольклорну
діяльність, беручи участь  в
районних та обласних заходах.
Лише  за останні осінні місяці ця

діяльність принесла колективу
три дипломи та грамоту район-
ного та обласного зразка. Їх
пісня звеличує душі не лише
мешканців нашого району, а й
області.

Сьогодні голосами народних
аматорів насолоджувалися їх

односельці – жителі села Чайки,
що завітали на вечорниці. Пісня
за піснею і непомітно Андріївсь-
кі вечорниці  добігли кінця.
Задоволені глядачі неохоче
залишали залу клубу та щиро
дякували колективу за масу
подарованих приємних емоцій
та за те, що  в кожного змогли
розбудити дух  родинного
тепла,  домашнього спокою та
віру в те, що нас усіх єднає
духовна спадщина наших пра-
щурів.

Ольга ЗаЇКа

Вечорниці З “берегинею”

які ж вечорниці без вареників - пригощає “Берегиня”  
Обдаровані діти Чайки: 

В.ярмош, д.Прімера, О.Прімера, О.Коберник

Колектив народного фолькльорного ансамблю “Берегиня” Обряд кусання  калити
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дайдай аНдРІЮаНдРІЮ ЗНаТИ,ЗНаТИ,
яКУяКУ дОлЮдОлЮ ЖдаТИЖдаТИ

Свято Андрія завжди збирало всю громаду

села на народні гуляння.  Традиційно Андрі-

ївські вечорниці збирають і всю Петропав-

лівську громаду. Декілька років

поспіль у цей святковий день  в акто-

вій залі Петропавлівсько–Борща-

гівської загальноосвітньої школи

пахне пирогами, звучить народна

пісня та проходить  обряд кусання

калити. 

Цей рік не став виключенням. Ще на
початку грудня  у шкільному  фойє  висі-
ло запрошення для всіх любителів укра-
їнської пісні та цінителям  рідних тради-
цій, а класні колективи готували  святкові
номери,  гумористичні сценки та мініа-
тюри, які яскраво відображали тонкощі
українського гумору та традиції нашого
народу. 

Цьогорічне свято вдалося на
славу. Столи ломилися від традицій-
них українських страв,  а серця при-
сутніх наповнювала радість укра-
їнської  пісні.  Окрасою заходу стала
присутність  сільського  хору
«Барви» , які  подарували присутнім
щедрість своїх сердець, вкладаючи
їх  в свій виступ. Хочеться також від-
значити класні колективи, які у своїх
виступах  вдало відтворили укра-
їнські традиції.  Великий шквал апло-
дисментів зірвали виступи  5-А
класу,  6-А класу,  9-А класу.  В їх
виконанні ожили сцени  українських
класиків.

Отож, будемо знову чекати з
нетерпіням наступних вечорниць.

Ольга ЗаЇКа

В Україні день Святого Миколая
здавна був величним і веселим
святом. Темної зимової ночі з 18
на 19 грудня Святий Миколай
сходить із небес до українських
малюків, звідки він бачить і знає,
як поводяться діти цілий рік. Цей
святковий день видався для Пет-
ропавлівських малюків наповне-
ний сюрпризами та подарунка-
ми. А особливо для вихованців

дошкільного закладу "Малятко".
Не встигли діти з самого ранень-
ка  поділилися враженнями від
подарунків, що кожен знайшов
під своєю  подушечкою, як до
садочка завітали гості -  пред-
ставники Партії регіонів  на чолі  з
Людмилою Степанівною Шевчук
прийшли привітати дітлахів зі
святом. Солодкі подарунки та
приємні вітання від шанованих

гостей  підняли діткам настрій. 
А вже після обіду до дітлахів

завітав сам Чудотворець, на
якого дітлахи чекали з великою
радістю.   Шляхетно  вбрані в
українські вишиванки, дітки роз-
повідали Святому, які знають
молитви, ділилися враженнями
про найулюбленіше  свято, грали
з ним в ігри, співали пісні та тан-
цювали таночки.   Хочеться зупи-
нитися на неперевершених
таночках, які діти готували разом
з хореографом  Л.І.Басарабою.
Кожна група готувала свій. Дітки
старшої групи продемонструва-
ли, як чарівно може танцювати
віхола,  дівчатка з середньої
затанцювали таночок сніжинок. А
маленькі янголятка з ясельної
групи  зірвали шквал аплодис-
ментів таночком янголят.

Залишився задоволений Свя-
тий Миколай  нашою чемною
дітворою.  Впевнившись, що
дітки були цілий рік чемні, слухня-
ні,  шанували старших, Миколай
роздав подарунки усій малечі.    

Не залишилися поза увагою й
маленькі школярі, до них також

приходив Святий Миколай.
Хочеться відзначити, що для шко-
лярів свято Миколаю допомогли
організувати  учні третіх класів під
керівництвом  класоводів О.О.
Лазебник та І.М.Максименко.
Дітки продемонстрували виставу
про маленького Миколая, в якій
навчали своїх ровесників вчитися
добру та щирості з самого малеч-
ку. Також завітали
на свято й  золо-
токрилі янголята,
розповіли діткам
про те, як треба
себе поводити,
щоб сподобатися
всім святим та
загадали загадки.
Взяли активну
участь у святі і
глядачі. Вони роз-
повідали віршики
та гуртом співали
пісень. 

А на закінчення,
як і годиться,
кожен отримав
солодкий подару-
нок  з рук янголят

за те, що були цілий рік слухняни-
ми дітками.

Отож, всі залишилися задово-
леними: дітки подарунками, а
Святий Чудотворець Миколай
чемними українськими дітлаха-
ми. Тож, дякуємо Святому  Чудо-
творцю, що загостив до нашого
краю!

Ольга ЗаЇКа

юні обдаруванняюні обдарування

сВяТО МИКОлая У дИТяЧОМУ садОЧКУ

У листопаді 2013 року
відбувся обласний етап
Всеукраїнської акції «Птах
року». Акція проводиться
щороку з метою привер-
нення уваги учнівської
молоді до проблем охоро-
ни птахів та їх природних
біотопів, залучення дітей
до активної природоохо-
ронної роботи. Українсь-
ким товариством охорони
птахів у 2013 році птахом
року визначено Бджолоїд-
ку. Бджолоїдки – барвисті
повітряні акробати:  на
льоту вони з легкістю лов-
лять найспритніших
комах.

До участі в акції залуче-
но більше 3 тис. дітей та
учнівської молоді області.
Результати спостережень
за бджолоїдкою учасники подали у вигляді щоденників, рефератів,
інформаційних матеріалів, мультимедійних презентацій.

Перемога дісталася нашій односельці. В номінації «Творча робота»
Дубчак Аліна, учениця Петропавлівсько-Борщагівської школи та вихован-
ка  гуртка «Оригамі» – керівник Тосіч Лариса Миколаївна, посіла І місце за
роботу «Європейська красуня – бджолоїдка». Робота направлена до
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та
Українського товариства охорони птахів для участі у Всеукраїнському
етапі акції.

Щиро вітаємо переможницю.
Інф. “Трибуни”.

алІНа дУБЧаК -  НайКРаЩа В ОБласТІ

янголята з дитячого садка “Малятко”

святкова вистава у школі

Переможниця з новою роботою 
Народні переспіви на українських вечорницях

Поважні гості : О.Гладченко, Г.Галич, л.Клименко

смачні пироги від учнів 6-а класу Виріб – переможець аліни дубчак
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Згідно зі східним гороскопом,
символом наступаючого 2014 року
є синій (блакитний, зелений) дере -
в'яний Кінь.

Новорічний стіл 2014 має бути гарно і
приємно прикрашеним, бажано в
білих, блакитних, синіх, зелених, сріб-
лястих відтінках або у поєднанні 2-3 цих
кольорів. Щоб створити відчуття
домашнього затишку, новорічний стіл
2014 обов'язково застели лляною або
полотняною скатертиною світлого
тону. Для більшої святковості можна
застелити стіл двома скатертинами -
велику однотонну поклади під низ, а
зверху накрий її меншою скатертиною
з милим ненав'язливим квітковим
малюнком або орнаментом.

На контрасті зі скатертиною
гарний вигляд мати-
ме посуд, наприк-
лад, сині або зеле-
ні тарілки з
малюнком на білій
скатертині і навпа-
ки.

Всім відомо, як
зустрінеш Новий
рік, так його і про-
ведеш, а тому сервіровці столу
необхідно приділити особливу увагу.
Накриваючи новорічний стіл 2014 у рік
Коня, постарайся без поспіху і зайвої
суєти проявити максимум фантазії та
творчості - адже символ року саме
сприяє розкриттю твоїх талантів.

На новорічний стіл 2014 обов'язково
поклади красиво оформлені накрохма-
лені серветки в тон скатертини, також
із натуральної тканини.

Придумай для серветок оригінальні
тримачі, наприклад, у вигляді кілець,
зробити які ти можеш із кольорових
стрічок, браслетів і прикрасити нами-
стинами або іншою біжутерією.

У центрі новорічного столу 2014 роз-
місти вінок із ялинових гілок або букет
квітів, адже Кінь любить траву, зелень і
польові квіти. А якщо ти хочеш задоб-
рити Коня, то приготуй вівсяну кашу
або пророщений овес і постав у
дерев'яній посудині в центрі столу. Для
символу наступаючого 2014 року
обов'язково постав посудинку зі сві-
жою зеленню, вівсяним печивом, морк-
вою, яблуками і цукром - Кінь оцінить ці

ласощі та обдарує господарів будинку
своєю прихильністю протягом року.

Обов'язково постав на новорічний
стіл 2014 свічки у красивих високих
свічниках або плаваючі в невеликих
скляних ємностях, наповнених водою,
з камінчиками на дні. Такі вогненні ком-
позиції створять затишок і теплу
романтичну атмосферу за святковим
столом.

Ялинові гілочки, новорічна мішура,
серпантин, прикраси, кулі, намиста і
невеликі підкови - також чудовий декор
для прикраси новорічного столу 2014.

Щоб дотриматися східних традицій,
можна в центрі столу розташувати
склянку з водою і тарілку з сіном, а
зверху покласти червону нитку, що

символізує узду
для священ-

ного Коня.
Символом

дерева є підня-
ті вгору пря-
м о к у т н и к и ,
тому добре
підійде кон-
струкція з,
наприклад,

коробок цукерок, складена у вигляді
хатинки.

Порадуй Коня достатком і різнома-
нітністю частувань.

Твоя оселя має бути просочена аро-
матом свіжого домашнього хліба, пря-
них трав і спецій - цей запах найбільш
вдало поєднується зі святом і прихо-
дом року Коня.

Крім того, на столі має бути якомога
більше страв зі спеціями та духмяними
травами, овочевих салатів, картоплі,
капусти, моркви, буряка, яблук, хліба,
булочок, тістечок, печива та інших
страв, приготованих із вівса та жита, а
основні страви щедро прикрась зелен-
ню. На десерт найкраще підійде яблуч-
ний пиріг. Ці продукти дуже любить
Кінь.

Що стосується напоїв, то у рік Коня
краще віддати перевагу фруктовим і
овочевим сокам і мінеральній воді. З
алкогольних напоїв оптимальним є
шампанське, а більш міцні напої навряд
чи припадуть йому до душі.

Новий рік – одне з найдавніших і найпопулярніших та легендарних свят. Це, мабуть, єдина подія, яку протягом століть щорічно відзначають у всіх краї-

нах і на всіх континентах, яку знають, люблять і яку з нетерпінням чекають люди, різні у своїх етно-національних традиціях і релігійних переконаннях.

Незважаючи на те, що Новий рік - одне з небагатьох свят, що об`єднує все людство, за всіх часів у різних народів існували й існують свої традиції зустрічі Ново-

го року та своя святкова атрибутика. 

В  Україні традиція новорічного святкування має особливо непросту та тривалу історію: наші прадіди у різний час святкували новий рік і в березні, і у вересні, і

у січні – та й тепер 2 рази. Трішки детальніше про перипетії новорічних святкувань українців читайте далі.

Серед українського селянства
аж до початку XX ст. зберігалися
новорічні традиції змішаного
язичницько-християнського
походження. Новорічні свята вва-
жалися чарівним часом, коли
пробуджувалася й ставала
небезпечною всіляка нечиста
сила. Вірили, що на святках при-
сутні душі померлих родичів, яких
також боялися і намагалися уми-
лостивити. Побутувало уявлення
про те, що у новорічну ніч відкри-
вається небо і в Бога можна
попросити що завгодно. До цієї
ночі, як і до свята Івана Купала,
приурочені перекази про палаючі
гроші та скарби. Дуже довго жила
віра в те, що характер новорічно-
го свята впливає на долю всього
року. На цьому грунті сформува-
лися звичаї, обряди, заборони та
обмеження, в яких яскраво від-
бився світогляд хлібороба, його
невпевненість у завтрашньому
дні, страх перед стихійними

силами природи.
Традиційна новорічна обрядо-

вісгь українців – це ціла низка
зимових свят, серед яких виді-
ляється період дванадцятидення
з кульмінаційними точками 25
грудня (Різдво), 1 січня (Новий
рік) і 6 січня (Хрещення) за ста-
рим стилем. Навколо цих дат
церковного та громадянського
календаря протягом віків склався
надзвичайно багатий комплекс
звичаєвості. Останній день ста-
рого і перший день нового року
українці відзначали як свята
Меланки (Маланки) і Василя. На
відміну від Різдва і Хрещення, ці
дні не мали важливого значення в
релігійному календарі, тому в
їхній обрядовості майже не поміт-
но церковних мотивів.

Вечір 31 грудня називали щед-
рим, або багатим, до нього готу-
вали багатий святковий стіл. Тоді
ж вдавалися до різноманітних
магічних ритуалів. Наприклад,

господар підходив з сокирою до
дерева, звертаючись до нього:
"Як уродиш – не зрубаю, як не
вродиш – зрубаю" – і тричі
легенько торкався сокирою стов-

бура. Наслідком цих дій мав бути
рясний урожай фруктів. Щоб уліт-
ку позбутися гусені, тричі оббіга-
ли садок босоніж тощо.

Побутували численні новорічні
прикмети й ворожіння. На Пол-
тавщині у новорічну ніч дивилися
на хмари: якщо вони йшли з півд-
ня, вірили, що буде врожай на
ярину, якщо з півночі – на озими-
ну. Тієї ж ночі намагалися дізна-
тися, які зернові будуть найбільш
урожайними наступного року.
Для цього надворі лишали пучеч-
ки пшениці, жита, ячменю, вівса
та ін. Вважалося, що краще вро-
дить та культура, на яку впав іній.
Яскраво ігровий характер мали
ворожіння про шлюб.

Специфічними складовими
традиційного українського ново-
річчя були величальні обходи й
поздоровлення (щедрування,
засівання), рітуальний обмін
вечерею, обряди та ігри з маска-
ми ("Маланка", "Коза") та ін.

Деякі з них широко побутують й
донині.

В Україні традиційним святко-
вим символом на Новий рік три-
валий час була не зелена ялинка,
а «дідух». Виготовляли його з
кулів або з першого зажинкового
снопа. Кільканадцять пучків,
окремо обплетених соломинка-
ми, ув'язували в пишний вінок.
Знизу робили розгалуження, щоб
«дідух» міг стояти. Верхівка ново-
річного вінка нагадувала конусо-
подібний сніп з колоссям. Гілки
«дідуха» — за них правили зібрані
докупи пучки, що зверху відповід-
но розгалужувались, — обрам-
лювали кольоровими стрічками,
паперовими чи засушеними кві-
тами, кожен на свій смак. У світ-
лиці його ставили напередодні
багатої куті. Свою обрядову роль
він виконував протягом усіх різд-
вяних свят. Дідух символізував
спільного предка.

ßê çóñòð³òè íîâèé ð³ê
Інгредієнти:

1шт. ріпчаста цибуля
500гр. печінка куряча
0,5шт. лимон
3-4шт. картопля
1шт. морква
2шт. яйця курячі
400гр. сметана
За смаком часник
За смаком перець і сіль
Спосіб приготування:
Промити печінку, рідину

зцідити. У киплячу воду опу-
стити печінку. Первинний
бульйон злити хвилини через
півтори. Печінку промити,
залити чистою водою, дода-
ти цибулину, кілька горошків
перцю, лавровий лист і вари-

ти хвилин 15 після заки-

пання. Відварити в шкірці
моркву і картоплю, остудити і
очистити. Очистити цибули-
ну і дрібно її нарізати. У роз-
чині води з оцтом, або в соку
лимона її замарінувати.

Вийняти з бульйону відва-

рену печінку, і тонкою
соломкою її нарізати. Присо-
лити і укласти на блюдо. Шар
з маринованою цибулею
укласти поверх печінки. Від-
варену моркву натерти на
крупній тертці поверх шару з
цибулею. Тонку сметанну
сіточку нанести поверх морк-
ви.

Картоплю натерти на терт-
ці поверх сметаної сіточки,
посолити. Сметанну тонку
сіточку нанести поверх кар-
топлі (постаратися зробити
це у формі квіткових пелю-
сток). Гілочками петрушки і
скибочками вареного яйця
прикрасити багатошаровий
салат з печінкою.

смачного!

Інгредієнти:
2 листи тонкого лавашу
2 шт. солодкого перцю

жовтого та зеленого кольору
200 гр. шинки
150 мл. майонезу
1 ч.л. гірчиці
2 пучка кропу
200 гр. філе червоної риби

слабосоленої
200 гр. вершкового сиру
1 шт. лимону
Спосіб приготування
Приготувати пасту для

рулетів з солодким перцем.
Змішати 100 мл майонезу,
гірчицю, подрібнений кріп,
приправити сіллю і перцем.

Приготувати пасту для

рулетів з рибою. Вершковий
сир перекласти в миску,
додати 50 мл майонезу,
подрібнений кріп, лимонний
сік, натерту на дрібній тертці
цедру. Перемішати.

Духовку розігріти до 180 °
С. Перці розрізати навпіл,
видалити серцевину,
викласти на деко, скропити
рослинним маслом. Запекти

в духовці 20 хвилин,
потім перекласти в миску,
накрити плівкою і залишити
на 10 хвилин. Зняти з перців
шкірку, м'якоть нарізати
соломкою.

Рибу нарізати тонкими
пластинками.

Один лаваш змастити
сумішшю майонезу, гірчиці і
кропу, зверху викласти на -
різ ані перці і шинку ски -
бочками.

Другий лаваш змастити
вершковим сиром з майо -
незом і зеленню, а зверху
покласти шматочки риби.

Згорнути лаваші в роли,
нарізати шматками у вигляді
ролів шириною 2,5-3 см.

смачного!

Інгредієнти:
2 шт. курячого філе
1 шт. яйце
гірчиця в зернах
50 гр. чорносливу
1 щіпка солі
1 щіпка меленого чорного

перцю
Спосіб приготування
Куряче філе нарізати

уздовж на тонкі пластинки.
Кожен такий шматочок від-
бити молотком для м'яса,
попередньо обернувши його
харчовою плівкою. Утворені

шматочки м'яса повинні

бути як можна тонше.
Куряче філе покласти у

глибоку мисочку. Вибити
яйце, додати спеції, сіль та
мелений перець. Все добре
перемішати.

Чорнослив розділити на
невеликі шматочки. На край

кожного шматочка
курячого філе викласти чор-
нослив. Рулетик згортати не
туго, оскільки під час приго-
тування м'ясо трохи набухає.
Краї готового курячого руле-
тика закріпити зубочисткою
або просто обернути ниткою,
щоб рулет не розвернувся.

Курячі рулетики викласти
на деко, яке застелити папе-
ром для випічки. Зверху на
рулетики викласти зерна гір-
чиці. І відправити у розігріту
духовку до 180 градусів на 20
хвилин.

смачного!

до ноВорічного столу
Багатошаровий салат з печінкою

Роли з шинкою і рибою

Курячі рулетики з чорносливом

сторінку підготувала Ольга ЗаЇКа
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святосвято

Святий Миколаю, прийди до нас з раю,
принеси нам дари кожному до пари.

Як щедро обдаровує Чудотворець наших
Петропавлівців? Про це пригадують меш-
канці Петропавлівської Борщагівки.

«Колись давно на це свято господарі
варили пиво, скликали гостей, гуляли та
веселились. Запрягали коні та їздили по
селу», - добру згадку дитинства дарує нам
керівник хору «Берегиня» Галина Дудар. 

«Народне повір’я переказує: хто у цей
день першим прийде ранком до хати, того
слід обдарувати зі щедрістю святого
Миколая «, - оповідає Людмила Василівна
Грушевська.

« Свято Миколая люблять святкувати як
дорослі, так і малі. Ми звертаємось в цей
день до Чудотворця зі своїми потребами,
проханнями. Віримо, що він нам подасть
руку допомоги. Адже він допомагав усім,
хто потребував його ласки. Його молитви
рятували хворих, давали утіху», – додає
Ангеліна Янишевська.

Гарну легенду розповіла мешканка Пет-
ропавлівської Борщагівки Валентина
Гаєва. Цю оповідь вона почула від своєї
бабусі ще у дитинстві: «Коли помер Мико-
лай і його душа стала перед Господнім
престолом, Господь запитав: «Чого бажа-
єш, мій Миколаю, в нагороду за добре
життя на землі?» – «Нічого не бажаю, - від-
повів Миколай, - тільки дозволь мені,
Боже, сходити час від часу з неба на землю
й провідувати дітей». Усміхнувся ласкаво
Господь і сказав: - «Знав я, яке буде твоє

прохання. Щороку в день своїх іменин змо-
жеш сходити на землю».

І з того часу щороку в день своїх іменин у
грудні Святий Миколай ходить по землі і
розносить дітям дарунки». 

«В цей переказ я дуже вірю, - по-дитячо-
му ділиться думками Валентина Олексіїв-
на. – І для мене самої уже стало традицією

своїм рідним дарувати у цей день подарун-
ки. А дітям та онукам дарунки кладу під
подушку».

Частенько у гості до редакції заходить
пані Ангеліна Янишевська – колишня заві-
дувачка шкільним музеєм. Багато цікавих
легенд та переказів знає хранителька
нашої старовини. Ось вона і розповіла:
«Святий Миколай народився в місті Патарі,

в Малій Азії, близько 280 року. Миколай ще
з дитячих років був набожним. Після смерті
своїх батьків він роздав свою спадщину
бідним людям, а сам вирушив до Палести-
ни поклонитися святим місцям. Після
повернення додому, Миколай став свяще-
ником. Відтоді Святий Миколай допомагає
усім, хто потребує його ласки».

Насправді, цього дня з нетерпінням
чекають особливо діти. Бо Миколай-Чудо-
творець піклується про дітей, направляє їх
на праведну дорогу. Про це діти можуть і
не здогадуватись. Але він своїм добром в
серці кожної дитини. 

«День святого Миколая - це веселе
народне свято, та не тільки народне, його
святкують усі християни,  –  мовить дирек-
тор місцевої школи Микола Татуревич. –
Як і в усьому світі, так і учні нашої школи
чекають хто на Санта-Клауса, хто на Свя-
того Миколая. Деякі діти пишуть листи
Святому Миколаю. Цими листами вони
ніби звітують про свої гарні вчинки, здобут-
ки у школі за цілий рік, розповідають Свя-
тому про свої мрії та бажання. І це при-
ємно, що діти вірять у Чудотворця, адже
світ дитинства – це казка, це мрія та соняч-
ні дні».

А ось маленький першокласник, мій
співрозмовник, побоюється, що не отри-
має подарунка від «діда Миколая», бо –
зізнається - був трішки неслухняний.
«Боюсь, що під подушкою буде не подару-
нок, а різка», - зізнається дитя… 

«Не бійся – заспокоює дитину директор,

- адже знай, Святий Миколай милостивий
та щедрий, він і тобі принесе дарунок, ти
тільки сильно повір у це».

Хлопчик Олесик Заїка, вихованець
дитячого садочка, написав листа до Чудо-
творця: «Святий отче Миколай! Мою хату
не минай, подаруй мені потіху і торбинку
повну сміху. І здоров’я для родини, красну
долю для Вкраїни!» 

Мешканець Петропавлівки із Львівсько-
го кварталу Володя Клак розповів переказ
від свого батька-моряка: «Всі одеські
рибалки в своїх куренях мають образ Свя-
того Миколая. Виходячи в море, беруть
образ із собою і моряки далекого плаван-
ня».

Батько синові ще у дитинстві розповідав,
що Святий Миколай боронить людей
перед стихійним лихом, а найбільше на
воді. 

Немає на Україні людини, яка б не віри-
ла, не горнулась до Чудотворця. Його
образ возять й у своїх авто, чільне місце
займає він в оселях. А ще наш односельча-
нин Юрій Гаєвий попереджає: «У цей день
потрібно першим перейти через своє под-
вір’я. Це запорука добра та злагоди в хаті
на цілий рік!» 

Приємно, що люди різного віку знають
про це свято і вірять у допомогу Святого
Миколая! А найголовніше звертаються до
нього у молитві. 

серед численних жіночих свят найзна-
меннішим є тіразник святої великомучениці
Катерини. дослідники дохристиянських
вірувань вважають, що колись це було свято
"дівочої долі", але згодом церква пов'язала
його із Катериною, мощі якої поховані 307
року і віднайдені у VIII столітті.

З дня, коли сонце на літо, а зима на мороз
повертає – розпочинає зима свої свята.
Перше звичаєве свято зимового циклу –
свято Катерини.

Всі народи мають свої звичаї, які освячені віка-
ми. В свою чергу звичаї – це культура нації, це
народна творчість. Існує повір’я: хто забув звичаї
– загублений для свого народу. Ми маємо у
своїх звичаях поєднання староукраїнської,
дохристиянської і християнської культур. Прак-
тично різниці між староукраїнським і христи-
янським звичаєвим порядком немає. 

Свято Катерини – це день, коли дівчата кли-
чуть свою, дівочу долю. З давніх-давен перед
цим святом хлопці дотримувались посту. Вважа-
ли, що при цьому Бог подарує їм гарну дружину.
У цей день, 7 грудня, дівчата ворожать і закли-
кають свою долю. Ранком до схід сонця дівчина
йде в садок і зрізує гілку вишні, ставить її у воду,
дочікуючись свята Меланки. У це свято вишня

має розквітнути – це добрий знак для дівчини.
Квіт на гілці – до весілля. Увечері на Катерини
дівчата варять борщ і кашу. А опівночі з «вече-
рею» закликають долю біля воріт або на воротях,
тричі вигуком запрошуючи долю на вечерю. Під
час цього обряду має заспівати півень – ознака
«доброї» долі для дівчини. Саме такий звичай
святкування Катерини існує у Петропавлівській
Борщагівці.

То ж нехай всім дівчатам та жінкам буде
щаслива вишнева доля. 

сВяТИй МИКОлаЮ, ПРИйдИ дО Нас З РаЮ,
ПРИНесИ НаМ даРИ КОЖНОМУ дО ПаРИ 

Батько святої
Варвари Діоскор
був дуже багатою
та знатною люди-
ною у місті Іліопо-
лі Фінікійському
(Мала Азія). Він
рано втратив дру-
жину (вона по -
мерла), тому всю
свою любов від-
давав доньці. Але
навіть ця несамо-
вита любов не
врятувала непо-
кірну доньку від
страшної бать-
ківської кари. Він був язичником, а вона — хри-
стиянкою. Тому віддав її правителю міста на тор-
тури душевні та тілесні. Дівчина не зреклася
своєї віри.

Загинула вона в юному віці від рук власного
батька: він відрубав їй голову. Це сталося 306
року. Святість діви Варвари засвідчувалася
багатьма чудесами, які відбувалися біля її гроб-
ниці. 

Відтоді мощі святої Варвари спричинили до
втілення багатьох чудес, рятуючи людей від різ-
них нещасть та хвороб.

У 1666 р., різдвяним постом, в який і свят-
кується пам'ять святої великомучениці, два
воїни, на ім'я Андрій і Феодор, задумали викра-
сти дорогоцінну прикрасу, що знаходилася на
мощах великомучениці. Мощі святої велико-
мучениці Варвари зберігаються нині у Свято-
Володимирському патріаршому кафедральному
соборі Києва.

Крім того, частина мощів св. великомучениці
Варвари - палець - зберігається в Москві, в
церкві імені св. великомучениці, є також на
Афоні деякі частини мощів святої Варвари.

За народною легендою, свята Варвара вели-
комучениця вишивала так красиво, що самому
Ісусу Христу вишила ризу.

Цей день, 17 грудня, — поворот на весну, але
саме на цей день зазвичай припадає початок
найсильніших морозів. Починаючи із цього дня й
протягом наступних трьох, люди варять кутю й
узвар — на добробут і здоров'я.

У день Варвари не можна прати, білити й глину
місити. Зате можна досхочу вишивати й займа-
тися іншими справами, пов'язаними з нитками.

Він відзнача-
ється 22 груд-
ня. Свята Анна,
матір Богоро-
диці — мати
Діви Марії, від
якої народився
Ісус Христос.
Хоча в Святому
Письмі нічого
не сказано про
батьків Пре-
святої Богоро-
диці — Йоаки-
ма і Анну, все ж
таки протоєва -
нгеліє Якова,
що належить до апокрифічних книг, подає
нам деякі відомості. Згідно з цим пере-
данням, Анна походила з роду царя Дави-
да і була донькою священика Матана з
покоління Юди і тіткою св. Єлисавети,
матері св. Івана Хрестителя.

Анна відзначалася побожністю і мило-
сердям до вбогих. Вона була бездітною,
що вважалося ганьбою між людьми.
Разом зі своїм побожним чоловіком Йоа-
кимом вона наполегливо просила Бога у
молитвах про потомство. У протоєвангелїї
мовиться, що одного дня явився їй ангел
Господній, який приніс радісну вістку від
Бога: її молитва вислухана. Щаслива Анна
відразу поспішила до Єрусалима, щоб
скласти Богові свою сердечну подяку. Там
вона зустрілася зі своїм чоловіком, який
також мав вістку від Божого ангела.

Щасливий для них день сповнення
Божої обітниці настав 21 вересня. Пра-
ведне подружжя тримало на руках дитя,
яким обдарував їх Господь після довго-
літнього чекання. Була це Марія, Матір
Ісуса Христа.

Анна упокоїлася у Господі ще перед
Благовіщенням. У цей празник Свята
Церква закликає нас оспівувати Христа
Господа, що переставив Анну із земного
життя до безконечної слави, бо вона
«Мати Богородиці і Вседіви».

З Ганниного дня починали готуватися
до свят і жінки : мастили та прибирали
оселі, краще підгодовували свиней, щоб
мати свіжину до Різдва.

З давніх-давен наша Україна
славиться величними тради-
ційними святами й обрядами.
Кожен, хто не черствіє душею,
хто сповнений любові доброти
до української  спадщини
повертається до традицій
свого народу. Одне з найбільш
шанованих молодіжних свят
Калита, або Андрія. Святкуєть-
ся воно увечері 13 грудня за
новим стилем, або ж 31 листо-
пада за старим. Тобто за ста-
рим стилем це відбувалось в
ніч з листопада на грудень, в ніч
напередодні зими. Воно спів-
пало із значно пізнішим христи-
янським святом апостола Анд-
рія Первозванного. Христи-
янська церква в більшості
випадків вороже ставилась до
молодіжних веселощів на Анд-
рія, адже свято проходило в
різдвяний піст, а в піст, як відо-
мо, за християнськими закона-
ми заборонялося веселитися,
наймати музики, танцювати. 

День Андрія Первозванного
— найцікавіший. Від нього вiє
чарівною староукраїнською
стихією. Ожили перед нами
вечорниці в ніч на Андрія і в с.
Петропавлівська Борщагівка та
с. Чайки

щастя
ВишнеВої долі

сВяТІсТь дІВИ ВаРВаРИ
В БаГаТьОх ЧУдесах

ПОБОЖНІсТь І МИлОсеРдя
сВяТОЇ ГаННИ

деНь сВяТОГО
аНдРІя

ПеРВОЗВаННОГО

сторінку підготувала 
людмила любацька
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30 листопада в актовій залі
райдержадміністрації відбулася урочиста
церемонія нагородження призерів
районного чемпіонату з футболу сезону
2013 року та вшановування тих, хто активно
сприяє розвитку цього виду спорту.

У ній взяли участь: голова районної
федерації футболу Валерій Чалий, члени
виконкому районної федерації футболу
Анатолій Лук’яненко та Олег Ступак, тренер
юнацької збірної України по футболу,
делегат ФФУ та інспектор КОФФ Вадим
Шельменко, заступник голови РДА Анатолій
Іскоростенський.

Як зазначив Валерій Чалий, сезон
футбольні команди завершили зі значними
здобутками: в розіграші Кубку району взяло
участь 32 команди, перемогу отримало СК
«Чабани». Загалом, на участь у чемпіонаті
2013 року свої наміри задекларувало 54
команди, і лише одна з них – СК «Юравіт»
чемпіонат не дограла. Але наш район
несподівано отримав нового лідера – ФК
«Мироцьке», члени якого йшли до своєї
перемоги починаючи з 2007 року, вигравши
супер-кубок.

«Приємно те, - зазначив Валерій Іванович,
- що нам успішно вдалося провести дитячий
супер-фінал у Вишневому, переможцем
якого стало ФК «Вишневе». Крім того, цього
року ми маємо дві новостворені футбольні
команди – Білогородський ФК «Ширма» та
ФК «Фаворит» Капітанівки – якби раніше
мені хто-небудь сказав, що в Капітанівці
гратимуть у футбол, я б не повірив».

Та найбільше досягнення – перемога в
Кубку України з аматорського футболу ФК
Києво-Святошинського району «Чайка»:
«Що таке для сільської команди виграти
Кубок України? Коли підтримує сільський
голова і підставляє плече район, це,
виявляється, можливо. Коли Гореницька
команда у 2008 році це зробила, ми думали,
що це – вершина всіх сподівань, але те, що
сталося цього року - перевершило
найсміливіші прогнози».

Тому перші привітання та найпалкіші
аплодисменти – Петропавлівсько-
Борщагівському сільському голові Олексію
Кодебському, головному тренеру команди –
Олександру Ігнатьєву та президентові
команди Олександрові Нігруці.

Щирі вітання від голови РДА Володимира
Пака та голови районної організації Партії
регіонів Миколи Шкаврона із закриттям
футбольного сезону 2013 року членам
команд передав заступник голови РДА
Анатолій Іскоростенський, наголосивши, що
районна влада пишається тим, що саме на
теренах нашого району нині проходять такі
серйозні чемпіонати, як Кубок з
аматорського футболу України:

«Це – наша спільна з вами перемога: і тих,
хто підтримує команди району на шляху до
перемог – сільських голів, керівництва
райдержадміністрації, і тих, хто цю перемогу
виборює під час матчів: гравців, воротарів,
нападаючих, їхніх тренерів. А перемога – це
гарний приклад для молоді та
підростаючому поколінню в цілому бути
здоровою нацією. Футбол – саме той вид
спорту, який об’єднує всіх незалежно ні від
чого. На наступний рік у нас, спільно з
районною федерацією футболу, низка
потужних, амбітних завдань, котрі ми
виконуватимемо, не дивлячись ні на що».

«Така перемога, як у гравців «Чайки», -
підкреслив Вадим Шельменко, - не дається
одномоментно. Це – чимала, практично
щоденна праця. І районна федерація
футболу за ці останні роки, починаючи з
2008 року, досягла чималих результатів,
адже її команди вже мають три кубки
України».

Наші футболісти отримали  нагородження
у таких номінаціях: «кращий захисник» –
Олег Пазініч (ФК «Чабани»).  Кращим
гравцем до 18 років визнано воротаря ФК
«Чайка-ІІ» Дениса Кодебського.

Інф.”Трибуни”.

оголошенняоголошення

ФутболФутбол

РайОННе НаГОРОдЖеННя
фУТБОлІсТІВ

ВітанняВітання

ВІТаєМОВІТаєМО ЗЗ ЮВІлеєМЮВІлеєМ деПУТаТадеПУТаТа сІльсьКОЇсІльсьКОЇ
РадИРадИ лЮдМИлУлЮдМИлУ ВасИлІВНУВасИлІВНУ ГРУШецьКУГРУШецьКУ!!

Вітаєм з роками, що завітали
Сьогодні у Ваше життя !
Їх  ми всі завжди цінували,
І зичим дожити у щасті до ста!
Творити й висот нових досягати,
Міцніє хай сила, квітує краса,
Щоб всього найкращого в світі зазнати,
Здоров’я ! Любові ! Достатку ! Добра !

Виконком сільської ради

ВІТаєМО З дНеМ  НаРОдЖеННя
НадІЮ МИКОлаЇВНУ хаЩИНУ

холодно в будинку, великі комунальні платежі?
допоможемо зменшити затрати і зробити ваше життя комфортним!
Повна діагностика будинку сучасним приладом - ТеПлОВІЗОРОМ (інфра-

червона камера). Здійснюємо пошук місць,  де будинок втрачає тепло (вікна,
підвіконня, стіни, стеля, дах, утеплювач...) та  прихованих комунікацій (труб і
проводів "Теплої підлоги"). 

В и к о н у є м о  а в а р і й н и й  в и ї з д  п р о т я г о м  1  г о д и н и .В и к о н у є м о  а в а р і й н и й  в и ї з д  п р о т я г о м  1  г о д и н и .

Р е м о н т  і  р е г у л ю в а н н я  м е т а л о п л а с т и к о в и х  в і к о н .Р е м о н т  і  р е г у л ю в а н н я  м е т а л о п л а с т и к о в и х  в і к о н .

Т е р м і н о в и й  д р і б н и й  р е м о н т  о с е л і .Т е р м і н о в и й  д р і б н и й  р е м о н т  о с е л і .

www.eco-expert.uaprom.net  т.(067) 217-25-75

І Н д И В І д У а л ь Н И й   П О Ш И В  О д я Г У  
Професійна кравчиня  здійснює пошиття жіночого  та дитячого одягу. Вечір-

ні сукні, карнавальні костюми, пошиття штор, скатертин та постільних ком-
плектів. Ремонт одягу. Можливий виїзд до замовника.

067- 401-54-84 Оля 

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

З повагою педагогічний колектив 
Петропавлівсько –Борщагівської ЗОШ 

та колектив газети «Трибуна»

Перед тим як привітати
католиків із Різдвом, виріши-
ла відвідати римо-католиць-
кий Собор, який знаходиться
в кінці вулиці Шевченка –
таку адресу дали мені меш-
канці Петропавлівської Бор-
щагівки. Зустрівшись з
настоятелем костелу,
отцем– кармелітою Петром,
зрозуміла: костел лише гра-
ничить із Петропавлівською
Борщагівкою та Києвом,
просто межа в межу. Тому ця
парафія  – Київська. Від отця
дізнаюсь повну назву церк-
ви: «Римо-католицька пара-
фія в Святошинському рай-
оні м. Києва». Католики -
Петропавлівської Борщагів-
ки є також парафіянами
цього костелу.

Дізнавшись, що костел не
належить до нашого села, я
дещо розгубилася, але,
насправді, яка різниця, чи то собор нашого
села, чи ні. Бог – один. І далі я впевнено
розмовляла із священником. 

Отож, в період Адвенту, напередодні
католицького Різдва, моя зустріч відбулась
з отцем-кармелітою Петром, настоятелем
костелу Воздвиження Святого Христа.

- Пане отче, поясніть, будь-ласка, що
таке адвент ?

- Адвент – це не піст, а радісне очікуван-
ня приходу Господа у його народженні.
Але протягом цього періоду парафіяни-
католики дотримуються посту. Під час
Адвенту церква запрошує навернутись до

того, щоб дійсно відверта-
тися від гріхів і змінювати
своє життя. Сильні засоби
для навернення: молитва,
піст і милостиня.

- На Адвент припадає
один із двох днів у літургій-
ному році, коли священик
одягає рожевий орнат, –
продовжує отець. - Під час
Адвенту й Великого Посту
колір літургійного одягу –
фіолетовий, що означає
покуту. Рожевий колір
орнату – це половина
пройденого шляху. 

- Прийнято вважати,
що Різдво – сімейне
свято. Чому ? 

- Різдво Христове стало
моментом, коли ми вво-
димо дітей у суть христи-
янства. Під час Адвенту
діти та батьки створюють
домашні вертепи. Майже

у всіх парафіях для дітей роблять  Рорати.
Діти та дорослі у цей період очікують на
Різдво. 

- Отче, хотілося б дізнатись історію
заснування костелу.

- Католицька церква була переслідувана
владою СРСР. Та все ж посеред тотально-
го атеїзму залишилися люди, вірні до кінця
Ісусу Христу, які не відійшли, не зламали-
ся, ставши наслідувачами Апостола Петра,
тобто наріжним каменем, на якому Гос-
подь заклав у повоєнні часи парафію Свя-
того Христа в Києві. 

Костел на околиці Святошина є симво-

лом вірності Ісусу Христу і Церкві. І нині
парафіяни передають віру нащадкам, які
понесуть її далі. Часи завжди важкі, але
зовнішні перешкоди лише гартують. Гос-
подь ніколи не залишає свою паству без
допомоги, навіть коли про те волають оди-
ниці. 

Римо-католицька церква є христи-
янська, головною цінністю її є людина,
своє служіння вона проводить згідно Єван-
гелія дорогою спасіння і відновлення життя
в дусі Пасхальнім. Хай Господь допоможе
нам на такому шляху! – каже наостанок о.
кармеліта-Петро.

як проводять святвечір
римо-католики?

Згадую традиції моєї родини
В оселі заздалегідь прибирали кімнату, в

якій відбуватиметься вечеря. Кімнату свят-
ково прикрашали. На Святвечір вже повин-
на бути встановлена і прикрашена ялинка.
Стіл, за яким святкуватимуть, накриваєть-
ся білою скатертиною. Під скатертину кла-
дуть трішки сіна на згадку про народження
Ісуса у Віфлеємській стайні. Алкогольних
напоїв на столі не повинно бути. За столом

залишається одне незайняте місце на знак
того, що родина пам’ятає про ближніх:
самотніх, бідних, бездомних, подорожніх,
тих, хто перебуває далеко від дому, і про
можливо, постукає у двері. Прекрасний
вияв християнської любові – запрошення
на Святвечір когось самотнього, бідного,
або хто не має змоги приготувати собі
вечерю. Коли на небі з’являється перша
зірка – символ Віфлеємської зорі – родина
сідає до вечері. На столі ставиться тради-
ційна кутя і 12 пісних страв, Святе Письмо
та тарілка з оплатками. 

Голова родини читає молитву, потім
розламує оплатку на шматки, роздає їх по
черзі дружині та всім іншим членам роди-
ни, рідні висловлюють при цьому одне
одному гарні побажання. Розламування
оплатки походить від першохристиян,
учнів Ісуса. Виконуючи заповідь свого Вчи-
теля, який «взяв хліб, поламав і наказав
чинити це на Його спомин», вони збирали-
ся на ламання хліба.

людмила любацька
журналіст

релігійні святарелігійні свята

яК сВяТКУЮТь РІЗдВО КаТОлИКИ

Дорогі християни! 
Ми всі – одна велика родина і кожен з нас покликаний любити свого ближнього.

Нехай у нашій країні, у нашому селі, у нашій родині, у друзів і знайомих, і в нашому
житті, і в їхньому житті запанують радість, мир і злагода. Вітаємо тих, хто зараз
найбільше страждає, та всіх бідних, хворих, сиріт, самотніх, покинутих та тих, хто в
цей вечір не має їжі, та тих, хто зустрічає свято не маючи даху над головою, тих,
хто перебуває в дорозі, хто зустрічає цю святу ніч далеко від рідного дому. Бажає-
мо їм щасливого повернення до своїх родин. Усім мертвим Царства Небесного.

Нехай у житті кожного з нас здійснюються всі мрії. Здоров’я та Божої благодаті! 
христос народився ! славімо його!Отець– кармеліта Петро

Вітання римо-католикам із Різдвом христовим.христос народився ! славімо його!


