
очікування свята – певно найкращі
відчуття, які панують в наших серцях
напередодні Нового року. А ще більш
вони чарівні у нетерплячої малечі, яка
рахує дні до святкових ранків, разом з
батьками готує новорічні костюми та
чекає на чудеса. Новий рік - це особли-
ве свято. У цей день по нашій планеті
крокує казка. Вона приносить нам
надію на краще, дарує нам безліч пода-
рунків, змушує вірити в майбуття. Й

іноді так  хочеться  відчути себе героями
цієї казки.

Напередодні  новорічних свят вихован-
цям ДНЗ «Малятко» вдалося потрапити в
захоплюючу казку, де на них чекала цікава
подорож з казковими героями Пандою,
Мікі-Маусом, Чіпом, Дейлом та  Снігуроч-
кою назустріч Діду Морозу. Та в казці не
завжди все легко. От і малятам довелося в

№28(200)

Свято Свято –– справа серйознасправа серйозна

Продовження на 4 стор.

ялиНкО, ялиНкО,
ліСНий арОмат…

Напередодні новорічних свят  в кож-
ному населеному пункті засвітилися
вогниками ялинки, створюючи ново-
річний настрій мешканцям.   Село
Петропавлівська Борщагівка не є
виключенням.  На центральній площі
села зависочіла  струнка лісова кра-
суня, придбана за кошти місцевого
бюджету. До прибирання лісової гості
долучилися учні Петропавлівсько-
Борщагівської  школи,  які активно
принесли ялинкові прикраси, змагаю-
чись, щоб саме його прикраса була
кращою.

Та, прибираючи лісову красуню, при-
ємний настрій школярів трішки засмучу-
вав той факт, що назавтра ці прикраси

можуть вже не висіти.   І малий школярик
може не побачити на головній ялинці села
своєї іграшки, яку  так старанно  вибирав
та так пишався тим, що внесе  свій вклад в
загальне новорічне свято. 

Прикро, але деякі жителі села, які  не
розуміють, що до громадських справ
потрібно долучатися, а не ними користу-
ватися, вважають що ялинкові прикраси –
це сувеніри, які неодмінно потрібно при-
нести додому.  Тож в результаті вже до
великого свята Різдва ялинка стає не зов-
сім яскравою та убого вбраною.  

Хочеться нагадати, що доля дає «даю-
щому». Тож  давайте в Новий рік  підемо як
справжні європейці, цінуючи та зберігаю-
чи те, що зробили інші.

ольга Заїка

Новорічні святаНоворічні свята

Добігає кінця 2013 рік, рік непростий для усіх українців.
Та разом з тим цей рік сповнений надіями на краще. І я
вірю, що Новий рік принесе їхнє здійснення. Адже не
даремно з давніх часів новорічні свята вважали чарівни-
ми.

Сьогодні я хочу побажати Вам, щоб усі Ваші мрії здій-
снилися!

Я щиро переконаний, що мрії не
мають права зникати. І я докладу
до цього усіх зусиль.

Нехай наступний рік буде
радісним і успішним для кож-
ного з нас та для нашої країни.

Я вірю, що це буде рік
перемог!

Прийміть мої найщиріші
побажання!

Нехай у старому році
залишаться турботи та негаразди, а Новий рік буде

сповненим нових досягнень, перемог та щасливих днів! 
Різдвяна зоря нехай принесе тепло у Ваші оселі,

запалить вогонь віри та любові у Ваших серцях.
З Новим роком та Різдвом Христовим!

Народний депутат України
В.г.КУТоВИЙ

Îäèí ðóõ ñòð³ëêè ãîäèí-
íèêà î 24 ãîäèí³ 31 ãðóäíÿ
ïåðåíåñå íàñ ç îäíîãî ðîêó
â íàñòóïíèé – 2014 ð³ê.
Â ìèíóëîìó ðîö³ õîò³ëî-

ñÿ á çàëèøèòè íåãàðàçäè,
ïðîáëåìè, ã³ðêîòó íåçä³é-
ñíåííèõ ìð³é òà ñïîä³âàíü.
Ð³ê, ùî çàëèøèâñÿ ïîçàäó,
çáàãàòèâ íàñ íîâèì äîñâ³-
äîì, çãóðòóâàâ ³ äàâ íàì
ìîæëèâ³ñòü íå ëèøå
âèñòîÿòè, à é ñòâîðèòè
âñ³ óìîâè äëÿ ïîäàëüøîãî
ðîçâèòêó.
Íîâèé ð³ê – öå ÿñêðàâå,

êðàñèâå, óðî÷èñòå ³ âåñåëå
ñâÿòî ³ç çåëåíîþ ÿëèíêîþ ç

ð³çíîêîëüîðîâèìè ïðèêðàñàìè, ³ç ùàñëèâèìè äèòÿ÷è-
ìè îáëè÷÷ÿìè, íàä³ÿìè ³ ðàä³ñòþ êîæíî¿ ðîäèíè. Õàé
íàä³ÿ ³ â³ðà â ñåáå ³ ñâî¿ ñèëè íàäèõàº Âàñ íà çä³éñíåííÿ
íàéçàïîâ³òí³øèõ Âàøèõ ìð³é.
² õàé çáóäåòüñÿ âñå çàäóìàíå, à 2014 ð³ê ñòàíå

òàêèì, ÿêèì ìè õî÷åìî éîãî áà÷èòè. Çóñòð³÷àþ÷è
Íîâèé ð³ê, ïîáàæàºìî îäèí îäíîìó Ëþáîâ³ òà Â³ðè.
Â³ðè â ñåáå ³ â ïðîöâ³òàííÿ íàøî¿ êðà¿íè. Ïîäàðóºìî
íàéäîðîæ÷å, íàéö³íí³øå – ëþáîâ ³ òåïëî íàøèõ ñåð-
äåöü, óâàãó ³ òóðáîòó íàøèì áëèçüêèì, àáè ó Íîâîìó
ðîö³ ùàñëèâèõ ëþäåé ñòàëî á³ëüøå.
Õî÷ó ïîáàæàòè âñ³ì Âàì àáè íîâèé ð³ê ïðèí³ñ ìèð,

ñïîê³é ñïðàâåäëèâ³ñòü òà çäîðîâ’ÿ, ðàä³ñòü ³ âïåâíå-
í³ñòü ó çàâòðàøíüîìó äí³.
Óñï³õ³â Âàì ³ óäà÷³, ùàñòÿ ³ áëàãîïîëó÷÷ÿ!
Ç Íîâèì ðîêîì, ç Ð³çäâîì Õðèñòîâèì, äîðîã³ ìî¿!

Îëåêñ³é Êîäåáñüêèé, Îëåêñ³é Êîäåáñüêèé, 
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ïåòðîïàâë³âñüêî¿ Áîðùàã³âêèñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ïåòðîïàâë³âñüêî¿ Áîðùàã³âêè

ДоРогі ДоРогі оДНоСельціоДНоСельці! ! 
вітаннявітання

Від щирого серця вітаю Вас
з НОВИМ РОКОМ та РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

1-7 січня 2014 року

Газета Петропавлiвсько–Борщагiвської сiльської ради

П е т р о п а в л i в с ь к о ї  Б о р щ а г i в к иП е т р о п а в л i в с ь к о ї  Б о р щ а г i в к и

СвятО в дитячОму Садку

Веселий  дитячий хоровод в ДНЗ “Малятко”

Учні школи прибирають головну ялинку села

ОголошенняОголошення

Святкуємо Різдво разом
7 січня відбудеться святкування Різдва Христового в центрі села Петропавлів-

ська Борщагівка. У святковому дійстві візьмуть участь керівництво сільської ради,
відбудеться концерт учасників художньої самодіяльності. Початок о 12.00.  
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НоВИЙ ДіМ НАНоВИЙ ДіМ НА
ЖК “чАЙКА ЖК “чАЙКА 

ПодіяПодія ОфіційноОфіційно

Радісна подія напередодні нового року
відбулася на житловому комплексі
“Чайка”: здано в експлуатацію черговий
будинок на вулиці Лобановського – №
27. Він був введений в експлуатацію 23
грудня 2013 року, на півроку раніше
запланованого строку. Забудовник –
компанія «ОМОКС». Цей 12-поверховий
будинок налічує 128 квартир.

Під час урочистого введення в екс-
плуатацію будинку для присутніх інвесто-
рів будинку № 27 компанія-забудовник

провела розіграш
цінних призів. Були
розіграні 3 електрич-
ні чайники, мульти-
варка, мікрохвиль-
ова піч і пилосос.  

У заході взяли
участь: генеральний
директор ТОВ
«ОМОКС» (забудов-
ник ЖК «Чайка») -
Олексій Кулагін, пре-
зидент групи компа-
ній «Чайка» - Оксана
Кулагіна, директор
ТОВ «Будцентр»
(генеральний під-
рядник будівництва)
– Олександр Вере-
щагін.

Гарним новорічним подарунком меш-
канцям житлового комплексу «Чайка» та
новосельцям будинку № 27 стало вру-
ченння ключів від сучасних, комфорта-
бельних квартир.

Вже не вперше напередодні нового
року новосели отримують таку радість.
Тож вітаємо усіх з таким радісним дарун-
ком!

інф.”Трибуни“. 
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Наші консультаціїНаші консультації

ТРАНСПоРТНі ТРАНСПоРТНі 
ПРоБлеМИ: РіК 2013  ПРоБлеМИ: РіК 2013  

актуальноактуально

Ранок. Переповнена марш-
рутка. Навколо – сонні, невдо-
волені обличчя. За вікном –
зимова  краса Петропавлівки,
кучугури білого снігу та лапаті
сніжинки, що заглядають у
вікно маршрутки.  Звичайний
початок робочого дня. і раптом,
маршрутка починає повільно
зупинятися і приходить розу-
міння, що цими краєвидами
прийдеться милуватися ще як
мінімум  хвилин двадцять.
Попереду – затор. Звідусіль
лунають мелодії мобілок. «Стою
у пробці, трохи запізнюся» -
виправдовуються пасажири,
відповідаючи занепокоєним
співробітникам і друзям. 

Саме так починається ранок у
багатьох жителів нашого села. А
особливо в зимову частину року.
Постійні затори псують життя усім.
Найпопулярніше пояснення, яке
можна почути від людей старшого

віку — «машин забагато розвело-
ся, проїхати нормально не можна».
Де в чому вони праві: кількість осо-
бистих транспортних засобів в
нашому селі  щороку збільшу-
ється. Та чи одними машинами
«живляться» затори? 

Досвідчені водії виділяють п’ять
основних причин появи заторів:

Відсутність багаторівневих
сучасних транспортних роз -
в’язок. Ця проблема актуальна і
для Петропавлівки. Неможливість
виїзду на Кільцеву паралізує іноді
значну частину вулиці  Леніна. Це
також є основною причиною зато-
рів на дорогах всього міста. Онов-
лення та реконструкція доріг,
закладених ще в радянські часи,
не відповідають транспортному
потоку міста. 

Побудова та реконструкція
доріг. Нині багато доріг розри-
вають для заміни труб, оновлення
асфальту, «латання» проблемних
місць на трасах. 

Погодні умови. Через погодні
умови «тягучки» (затори, у яких
транспорт рухається, але дуже
повільно) бувають в нашому селі
найчастіше. Саме перший сніг
паралізував життя села під час
останнього снігопаду.  Хоча дощ та
сніг – не такі вже і великі катакліз-
ми та саме через них стоять у
пробках сотні машин. Проблема-

тичним при таких погодних умовах
є виїзд на пагорб біля вулиці Шев-
ченка.  Саме там буксують фури та
екстремали на літній гумі.

Аварії
Причина більшості аварій проза-

їчна – необережність водіїв. Адже
дуже часто за кермом вони кори-
стуються мобільним телефоном,
порушують правила дорожнього
руху, власноруч спричинюють ава-
рійні ситуації. До того ж обов’язко-
ве страхування автомобілів зму-
шує водіїв, що потрапили в аварію,
чекати представників ДАІ та й пра-
цівників страхових компаній, в
результаті чого затори виростають
ще на кілька кілометрів.

Перенавантаження  доріг
У нашому селі за останні 25 років

кількість машин збільшилася у 6
разів. Проте вулиці   ширшими не
стали.  Тому  затори стали
невід’ємною частиною життя воді-
їв. Кожний ранок марнується на

розглядання машин — сусідів по
нещастю. І дарма, досвідчені водії
з радістю запропонують Вам цікаві
варіанти розваг:

-Якщо в тебе є ізоляційна стріч-
ка, можеш обмотати нею кермо.
Виходить дуже гарно!

-Можна стати чемпіоном ігр на
мобільному телефоні, або іншій
інтелектуальній грі.

- Можна зайнятися вишиванням,
а кермо використати в якості
п’яльців.

– Можна зробити «Вж-ж-ж-ж-ж»
й покрутити кермо. Це розважить
вас і ваших сусідів.

- Можна замовити піццу, якщо
ви голодні. Адреса доставки – «
навпроти новобудови, я в чорній
“Шкоді” в лівому ряду».

А якщо серйозно, то в заторі
можна зайнятися самоосвітою,
використовуючи як звичайні книги,
так і аудіо, довершити свій макіяж,
прибрати у власній сумці, перете-
лефонувати подругам. Та голов-
не– зберігайте спокій, потрапивши
в затор на дорозі, адже ваше здо-
ров'я куди дорожче того часу, що
ви втрачаєте нехай навіть у корис-
ному, але очікуванні. Скористайте-
ся порадою тибетських мудреців:
«Якщо Ви не можете вирішити
проблему, змініть своє ставлення
до неї».

ольга ЗАїКА

увага!увага!

Переохолодження - досить велика небезпека,
симптомами якої є сильне тремтіння, слабкість,
сонливість, нечітка свідомість. Застуда говорить
про бажання організму прискорити обмін речовин
та вироблення тепла, а більш енергійна робота
нирок попереджує про необхідність сховатися від
негоди, розвести багаття та випити гарячого чаю.
Якщо ви відчуваєте, що починаєте замерзати,
необхідно зробити інтенсивні фізичні вправи: роз-
махування руками та ногами тощо. Ступінь і швид-
кість переохолодження залежить від температури
води та адаптації організму до холоду.
Запам’ятайте: серце зупиняється при температу-
рі тіла 26ОС!   

які причини та механізм 
переохолодження?

Тепла кров при переохолодженні швидко над-
ходить до поверхні рук, ніг і повертається холод-
ною. Виникає озноб. Це намагання організму
виробити додаткове тепло і прискорити рух крові.
(Перша стадія замерзання). На другій стадії
замерзання для компенсації тепловтрат необхід-
но прийняти додаткові заходи по збільшенню
швидкості руху крові: інтенсивний рух, колективна
робота і т.д. Але не слід забувати, що в цьому

випадку кров з поверхневих органів повертається
надто холодною.

Поки запас тепла у вас достатній, кров встигає
нагрітись до нормальної температури і поверта-
ється у кінцівки. Однак, при подальшому охолод-
женні, організм вже не може справитись із зігрі-
ванням крові і тоді вмикається інший механізм -
відключення (значне зменшення притоку крові до
кінцівок). Кров зосереджується в "малому" крузі
кровообігу (мозок, легені, серце, печінка).

Запам'ятайте: на холоді до 70 % тепла з тіла
людини випаровується через голову. Саме тут
максимальні втрати. Тож що б не мерзли ноги слід
утеплювати голову. В протилежному випадку
наступає третя стадія замерзання. Людина пере-
стає тремтіти, їй стає "добре”, "тепло", приємно
паморочиться голова, виникає бажання лягти і
відпочити . Якщо таку людину будуть заставляти
рухатись і навіть її тормошити, то результат може
бути трагічним - холодна кров з кінцівок підступить
до серця, легень, мозку.

Києво-Святошинський РВ гУ
ДСНС України у Київській області

ПеРеоХолоДЖеННя оРгАНіЗМУПеРеоХолоДЖеННя оРгАНіЗМУ

ßê³ ³íø³ íåîáõ³äí³ óìîâè
ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿ ?

Необхідною умовою для призначення субсидії є
працевлаштування або навчання усіх заре-
єстрованих у житлі осіб працездатного віку. Суб-
сидія не призначається:

• Якщо у житлових приміщеннях зареєстровані
працездатні громадяни працездатного віку, що не
працювали і не навчались на денних відділеннях
вищих та профессійно-технічних навчальних
закладів, час навчання в яких зараховується до
трудового стажу, протягом трьох місяців, що
передують місяцю звернення за призначенням
субсидії, та які не зареєстровані у службі зайнято-
сті населення як такі, що шукають роботу.

• Якщо уповноважений власник(співвласник)
житла, наймач, на якого відкрито особовий раху-
нок, або будь-яка особа, що зареєстровані разом
з ним у житловому приміщенні, здає за договором
у найм або в оренду житлове приміщення;

• Якщо уповноважений власник(співвласник)
житла, наймач, на якого відкрито особовий раху-
нок, та особи , які зареєстровані разом з ним у
житловому приміщенні, мають у своєму володін-
ні(користуванні) чи володінні(користуванні) дру-
жини(чоловіка, неповнолітніх дітей) у сукупності
більш ніж одне житлове приміщення,загальна
площа яких у сумі перевищує норми споживання;

• Якщо уповноважений власник(співвласник)
житла, наймач, на якого відкрито особовий раху-
нок, та особи, які зареєстровані разом з ним у
житловому приміщенні, мають у своєму володінні
чи володінні їх дружин більше одного автомобі-
ля, транспортного засобу;

• У випадках придбання житлового приміщення
субсидія призначається не раніше ніж через рік з
місяця придбання.

Виняток до цього правила становлять сім’ї, до
складу яких входять особи:

1) які доглядають за дітьми до досягнення ними
трирічного віку;

2) які доглядають за дітьми і час догляду яких
зараховується до трудового стажу;

3) які доглядають за дітьми, що потребують
догляду протягом часу, визначеного у медичному
висновку лікувально-консультативної комісії, але
не більше ніж до досягнення ними шестирічного
віку;

4) які мають трьох і більше дітей віком до 16
років і зайняті доглядом за ними;

5) які доглядають за інвалідами І групи або осо-
бами, які досягли 80-річного віку, або за дітьми-
інвалідами віком  до 16 років.

Íà æèòëî ÿêèõ ôîðì
âëàñíîñò³ ìîæíà îäåðæàòè

ñóáñèä³þ ?
Право на отримання субсидії мають особи, які

проживають у житлі будь-якої форми власності
- державної, громадської, колективної чи приват-
ної. Сюди належить житловий фонд місцевих рад,
підприємств і організацій, творчих союзів, житло-

во-будівельних та житлових кооперативів, гурто-
житки, приватизовані та викуплені квартири, при-
ватні будинки тощо.

Ùî º ãîëîâíîþ óìîâîþ
ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿ ?

Головною умовою призначення субсидії є
наявність різниці між розміром плати за житло-
во-комунальні послуги, скраплений газ та паливо
(в межах норм володіння та користування загаль-
ною площею житла та нормативів користування
комунальними послугами) і обсягом обов’язково-
го відсотку платежу, який зобов’язана оплачувати
сім’я в разі призначення субсидії.
Êîìó ç çàðåºñòðîâàíèõ ó

æèòë³ ïðèçíà÷àºòüñÿ
ñóáñèä³ÿ ?

Субсидія може бути призначена лише особі на
яку відкрито особовий рахунок:

– уповноваженому власнику (співвласнику)
житла; -наймачу державного або громадського
житлового фонду; -членові житлово-будівельного
кооперативу;

– власнику будинку, квартири чи кімнати.
В тих випадках, коли власник особового рахун-

ку тимчасово відсутній (перебуває у лікарні, у від-
рядженні тощо) і не може подати заяву на призна-
чення субсидії, необхідно, щоб він оформив дору-
чення у встановленому порядку на іншу особу.

ßê ðîçðàõîâóºòüñÿ ðîçì³ð
ñóáñèä³¿ íà æèòëîâî-
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ?

Розрахунки розміру субсидії на оплату житлово-
комунальних послуг здійснюються у такій послі-
довності:

1) визначається середньомісячний сукупний
доход та розмір частки плати заявника за житло-
во- комунальні послуги;

2) видається загальний щомісячний розмір
плати за житлово-комунальні послуги у межах
норми володіння чи користування житлом та нор-
мативів користування комунальними послугами;

3) визначається розмір субсидії - це різниця між
розміром плати (у межах норм) і розміром
обов’язкової частки плати заявника.

ßê ðîçðàõîâóºòüñÿ ðîçì³ð
ñóáñèä³¿ íà ñêðàïëåíèé ãàç

òà ïàëèâî ?
Розрахунки розміру субсидії на придбання

скрапленого газу, твердого та пічного (побутово-
го) палива здійснюється у такій послідовності:

1) визначається річний сукупний доход усіх про-
писаних у житлі і розмір обов’язкової частки

плати за скраплений газ та паливо у цьому
доході;

2) визначається розмір плати за скраплений газ
та паливо на календарний рік у межах встановле-
них норм споживання;

3) визначається розмір субсидії - це різниця між
вартістю плати за скраплений газ та паливо (у
межах норм споживання) і обсягом визначеного
платежу.

ВСе ПРо СУБСИДію ТА З чИМ її  їДяТь
Продовження. Початок у №198 
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БіБліоТеКА, яК цеНТР СПілКУВАННя
Зазначає завідувачка

Петропавлівсько-Борща-
гівською бібліотекою ольга
Пилипівна Шманчук.

І вона має рацію. Сучасна біб-
ліотека – це освітній, культурно-
виховний заклад, в якому життя
вирує зранку до вечора. А її відві-
дувачі – читачі – це люди як різ-
ного віку, так і найрізноманітні-
ших смаків та уподобань.

Завітавши до нашої сільської
бібліотеки, я мимоволі поринула
у вир інформативного потоку
про різні новинки видань. 

Привітно вітається з прибулим
бібліотекар Ольга Пилипівна З
усього видно: вона  любить і знає
свою роботу.бібліотекарка свою
роботу. У читальному залі чима-
ло дітей. Хто читає, переглядає
книги та журнали, хто просто
спілкується між собою. А он
хлопчик  смакує бутербродами –
не встиг пообідати або прогаяв
сніданок. 

«Мені цікаво спілкуватись із
відвідувачами, особливо з діть-
ми, вони такі щирі, допитливі,
багато про що запитують, хочуть
усе на світі знати. Той бібліоте-
кар мусить бути підготовленим
до такого спілкування, як учи-
тель до уроку,  - зізнається пані
Ольга 

Бібліотечна тиша – обов’язко-
ва для кожного такого закладу.
Це святе правило бібліотек. Тут
треба ЧИТАТИ, залишатися із
книгою наодинці. Хтось із кла-
сичних письменників казав:
«Коли я змалку думав про рай, то
він мені уявлявся бібліотекою»…
Бібліотека - це своєрідний
релакс, який надихає на інте-

лектуальну працю. 
«Хоча нині кількість  читачів

зменшилася, але цікавість до
книги не зникла. Великим конку-
рентом бібліотек став  інтернет,
який своєю магічною силою
утримує біля себе молодь, але
все ж таки книгу у житті людини
замінити не можна нічим. І це
треба поставити в центр усієї
навчально-виховної роботи
школи, сімейної педагогіки.

Книга дасть дитині тільки хоро-
ше», - ось такими роздумами
ділиться зі мною бібліотекарка. І
називає своїх кращих відвідува-
чів, «відмінників» читання.

Серед них школярі  Лізунова
Настя (5-А клас), Мельніченко
Саша (5-Б клас), Лізунов Саша (6-
А), Чорний Саша (6-А). Ось,
наприклад, Сашко Чорний нині
захопився захопився «Ерагоном»
Крістофера Паоліні. 

З дорослих постійні читачі біб-

ліотеки – медики села:  Летуча
Антоніна, студент Кулик Ілля,
Лощук Ганна, Бабич Надія, Верто-
градова Валентина. Всього за рік
бібліотеку відвідує 700 читачів. 

Зі свого читацького активу біб-
ліотекар виділяє  ученицю 4-А
класу Турчин Наталею, яка уже
пише новели та поезії. 

Поважним гостем бібліотеки є
наш земляк – відомий письмен-
ник Іван Артазей з села Віта

Поштова. Саме він і презентував
бібліотеці свій роман «Заспокоє-
ний Дніпро».

Незабаром наша країна і весь
світ відзначатимуть 200-річчя від
дня народження великого укра-
їнського пророка Т. Г. Шевченка.
Указом Президента України
наступний рік оголошено роком
Шевченка. Активно готуються до
цього видатного ювілею учні та
студенти. Вони користуються
бібліотечними послугами,

готуючи до Шевченкового  свята
реферати, сценарії літературних
ранків та інших заходів..
Готуються також до освітньої
олімпіади на теми Шевченкіани. 

Відчиняєш двері бібліотеки, і
вона зустрічає тебе написом
«Свято бережемо пам’ять про
тебе, Тарасе». Завідувачка
закладу любовно  створила
тематичний куточок, присвяче-
ний шевченківській тематиці. «У
бібліотеці є «Кобзар» 1840 р.
видання (фототипія позацензур-
ного примірника), випущеного
друкарнею Е. Фішера. Цінне
видання – вагою музейного екс-
поната!», - показує мені цікавин-
ку виставки господиня. Розпові-
дає: «До кожної знаменної дати
чи дня народження відомого
письменника чи поета я готую
літературний календар, провод-
жу екскурсії різнобічної темати-
ки, це потрібно особливо школя-
рам, які відповідні теми прохо-
дять на уроках літератури, зай-
маються позакласним читанням.
У школярів слід постійно розви-
вати різні освітні інтереси, книга
тут – не замінимий помічник у
житті». Ось така практика вкоре-
нилася в нашому сільському
вогнищі культури.   

Я особисто була свідком того,
як діти-школярі колективно
читають уголос у бібліотеці. Така
звичка – від школи, вона виробляє
багато корисних навиків: хорошу
дикцію, уміння зосереджуватися,
дисципліну.  

Про життя бібліотечного
закладу турбується сільська
рада Петропавлівської Борща-
гівки: придбано меблі на 1800

гривень, виділено 3000 гри-
вень на придбання періодичних
видань та чимало іншого. У 2011
році сільська рада виділила
20000 гривень на придбання
літератури. 

Потрібно відзначити: наш сіль-
ський бібліотекар  – це ще й
хороший дитячий психолог, до
якого горнуться діти. Товаришує
вона з учителями, журналістами
Києва. «Книги та подорожі – це
моя відрада», - з гордістю спові-
щає привітна пані Ольга. Нині її
постійна порадниця-подруга –
Люко-да-Швар з її книгою
«Салон і люди». У цій книзі глиби-
на села з різноманітними пізна-
вальними цікавинками: «Я раджу
читати це усім відвідувачам,
усім, хто любить сільський уклад
життя, облаштовує його», - каже
мені Ольга Пилипівна.

Мабуть, не зайве буде ознайо-
митися з деякою професійною
документацією роботи нашої
бібліотеки, зазирнути в її скарб-
ничку досвіду, щоб повніше
уявити собі цю нелегку, потрібну
і відповідальну працю.

РоБочИЙ ДеНь 
БіБліоТеКАРя 

1.Перегляд періодичних
видань.

2.Праця з літературою на
замовлення.

3.Обслуговування читачів та
бесіди з ними.

4.Популяризація літератури у
вигляді спеціальних тематичних
куточків.

5.Живе спілкування, обмін
інформацією.

людмила люБАцьКА,
кореспондент

Такими словами вітають українські християни один
одного 7 січня на Різдво Христове. «Це свято об’єд-
нує всіх, несе примирення людських душ. У цей день
ми ніби заново народжуємось», - розповідає Людми-
ла Василівна Грушецька. 

Ангеліна Янишевська пригадує власне дитинство:
«Сідали за стіл лише тоді, коли з’являлась на небі
перша зірка «Виглянь, виглянь, зірко, ми тебе чекаєм,
вечеряти з нами за старим звичаєм» (М. Хоросниць-
ка). Після цього сідали за багатий стіл, де мало бути
12 різноманітних страв. Розпочинався Свят-вечір або
Багата кутя».

«Далі батьки відряжали дітей до хрещених. А по
вулицях починали ходити колядники з Звіздарем,
який ніс зірку і розмовляв з господарями. Міхоноша
носив торбу для подарунків», - цією згадкою повертає
нас у минуле мешканка наша односельчанка пані Ніна
Склярук. 

Колядники обов’язково сповіщали про свій прихід
дзвониками. Носили й театри-вертепи (лялькова
печера, де за Біблією, народився Христос). Обов’яз-
ково співались колядки: 

«Він чує вас, всі добрі люди,
Нехай добро з вами буде.
Кожної днини, кожної хвили-

ни.
Нехай Бог благословляє, 
Біда нехай гине.
Будьте здорові разом з діточ-

ками, 
Худобка і пчілка нехай ся

ховає.
Огонь, град і тучі – 
Нехай вас минають.
Христос ся рождає!» -
весело розповіла та заспівала колядку бабуся Вар-

вара із вулиці Шевченка нашого села. 
«Я несу щедрівочку у будиночки,
Сію-вію житечко із торбиночки.
Сію-вію зернята-зоренята.
Хай добром  проміниться кожна хата!» - 
продовжує старенька.

людмила любацька,
кореспондент

ХриСтОС НарОдивСя!
СлавімО йОГО! Новий рік, Різдво, Старий Новий рік, Водохреща –

свята, півмісяця лінощів. Але радимо не розслабляти-
ся. Заповзяті дачники так і роблять. Чим вони зай-
маються в січні?

Як і раніше головна турбота - накопичити побільше снігу в
пристовбурних кругах плодових дерев і чагарників. У сильні
морози бажано підгортати снігом і штамби дерев, в мало-
сніжну зиму підгортають так кущі смородини, агрусу, малин-
ник, щоб не підмерзла їх коренева система, розташована у
верхніх шарах грунту. А в разі рясних снігопадів обтрушують
сніг з гілок.

Дачна ділянка та гризуни практично невіддільні одне від
одного. І не варто проклинати голодних зайців, якщо вони
щось у вас погризли: їм же теж треба чимось харчуватися,
щоб вижити. Краще не лінуватися і періодично перевіряти
надійність осінньої обв'язки дерев, а
при необхідності її поправляти. У відли-
ги потрібно систематично притоптувати
сніг на пристовбурних кругах (приблиз-
но в радіусі 50-70 см), щоб миші не
підібралися до штамба дерева і в круго-
вої канавки, де, можливо, ви прикопали
до весни молоді саджанці. 

Буває, що засипані снігом в грудні
грядки садової суниці зараз знову ого-
люються через здування снігу та додат-
кових укриттів вітром. У малосніжну
зиму ця культура може вимерзнути,
тому що її корені розташовані неглибоко і без укриття легко
підмерзають. У таких випадках необхідно терміново все
виправити і додати на грядки снігу або додатково вкрити
зимуючі рослини відповідним матеріалом. Не завадить
накидати побільше снігу і на укритий на зиму виноград. Ці ж
роботи при необхідності проводять і в квітнику, якщо там є
зимуючі багаторічники. 

Не забувайте регулярно перевіряти в підвалах зберігання
врожаю, бульб квітів і заготовлених з осені живців для весня-
ного щеплення. До речі, якщо потрібно, то заготовити
черешки для щеплення можна ще й у теплі січневі дні. 

А тихими зимовими вечорами можна не поспішаючи про-
вести ревізію наявних запасів і спланувати необхідні покупки
насіння, добрива для вирощування розсади і для ділянки,
захисні засоби від шкідників і хвороб, садово-городній
інвентар. Наявне насіння саме час перевірити на збережен-

ня, схожість і проростання. 
Пора починати готувати грунт для посіву насіння на розса-

ду: поставити в тепло заготовлену з осені і проморожену за
зиму землю зі своєї ділянки або вибрати відповідний грунт в
магазині. Але пам'ятайте, що і садовий, і купівельний грунт
потребує попередньої підготовки, щоб уникнути зараження
ніжних сходів різними хворобами. Перед посівом насіння
необхідно ретельно пропарити на водяній бані або злегка
прожарити на деку в духовці. 

У січні світловий день поступово збільшується і настає
сприятливий час для посадки різної зелені на вигонку (кріп,
петрушка, селера, цибуля). 

Наприкінці місяця вже можна висаджувати на розсаду
насіння перців, баклажанів, томатів, деяких квіткових куль-
тур,цибулинні квіти на вигонку. Але це за умови, що ви

можете забезпечити сходи додатко-
вим освітленням. Якщо ж такої мож-
ливості немає, то краще не поспіша-
ти і дочекатися  довших лютневих
днів. 

Наприкінці січня активізуються
обмінні процеси у багатьох кімнатних
рослин, які перебували в зимовому
спокої. Потрібно уважно відслідкову-
вати початок пробудження рослин від
зимової сплячки і при необхідності
провести пересадку і трохи підгоду-
вати їх. Особливої уваги потребують

кактуси: в них вже можуть з'явитися перші бутони - такі
екземпляри потрібно перенести з прохолодного зимівника в
теплу кімнату. 

І ще. Не забувайте підгодовувати зимуючих птахів! Кома-
хоїдні пернаті потребують нашої допомоги, особливо в оже-
ледь і після сильних снігопадів. У такі дні вони не можуть
добути собі їжу через зледеніння гілок, і чимало з них просто
гине від голоду. 

Кілька народних прикмет в допомогу для прогнозування
погоди. Кола навколо місяця - до тривалого морозу. Черво-
ний туманний захід - до сильного морозу.  Горобці притихли
- бути снігопаду, розцвірінькались – до відлиги. Якщо зранку
синиці розпищались - вночі мороз вдарить. Якщо дим стов-
пом піднімається догори - до морозу, а якщо шибки на вік-
нах запітніли - до тепла. Густий сніг пішов - холоди припи-
няться. 

дім,  сад,  городдім,  сад,  город

чИМ ЗАЙНяТИСя НА ДАчі В СічНі?
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Новорічні святаНоворічні свята

дорозі повоювати з Бабою Ягою, яка
так і хотіла залишити їх  без свята. Та

звичайно старі чаклунці  це не вдалося.
Дітки були більш  розумнішими та
спритнішими за Бабу. 

Звичайно кульмінацією свята стала
поява  Діда Мороза, до зустрічі  з яким
старанно готувалися. Вони розповідали
Дідусеві віршики та вражали його свої-
ми таночками, а потім разом з ним
водили хороводи та співали пісні.  Під-
готуватися дітворі до свята допомогли
їх вихователі  та хореограф Л.І.Басара-
ба.

На завершення свята Дід Мороз при-
вітав малечу  зі святом солодкими
подарунками.  Сказала вітальне слово і
завідуюча дитячим закладом
Р.Л.Горошко, яка побажала малечі  і
батькам бути  щасливими  та здорови-
ми в Новому році. 

ольга ЗАїКА

розмова з минулим розмова з минулим 

Кожна місцина на землі має свою

історію, своє походження, свою леген-

ду. Наша Петропавлівська Борщагівка

теж має свої таємниці історії, свої

легенди та перекази. В усі епохи були

люди, які знали рідну дідівщину, вивча-

ли та досліджували її, оспівували при-

роду свого краю з притаманними йому

принадами. Все це передавалось при-

йдешнім поколінням з уст в уста або

письмово. Отож, маю нагоду гортати

архівні довідки. Цікаві таємниці інтри-

гують, підказують ідею…

Чи не час дати нашому селу забуте древнє
і дуже ліричне ім’я? Поміркуймо про це
разом. Погортаймо архіви.

Літописи 1093-1163 років сповіщають:
поблизу Теремків брала свій початок річка
Желань або Борщагівка. Протікала річка на
північний захід від с.Жуляни (у давнину
с.Желань), перетинаючи нині шнє Брест-
Литовське шосе і разом із правою притокою,
річкою Нивкою, впадала в річку Ірпінь. Річка
Борщагівка (Желань), правий приплив річки
Ірпінь, з’єднується з нею за 45 км. од гирла.
Протікає Борщагівка теренами кількох рай-
онів і нашим Святошинським у тому числі.

Уздовж 19-кілометрової протяжності цієї
річки на березі виникло колись поселення
Жуляни, п’ять Борщагівок та Біличі.

Річка Борщагівка мала й інші назви:
Желань, Нивка, П’явка. На ній, вище по течії
від с.Желані, були розташовані монастирські
хутори, що постачали ченцям городину і
отримували назви від тутешніх монастирів:
Михайлівський, Микільський, Братський,
Софійський, Петропавлівський. Пізніше ці
хутори стали селами. Наприкінці ХУІІ ст.
с.Жиляни було власністю Софійського мона-
стиря.

Струмок Желань згадується у літописах з
1093-1163 рр. У 1163 р. річка пересохла
внаслідок забудов на її берегах.

В літописі 1686 року зазначено: Петропав-
лівський домініканський монастир одержав
від Софійського монастиря в милостиню
частину його борщагівських земель.

1828 року Біличі належали Петропавлівсь-
ко-Борщагівській волості. Після припинення
польського повстання 1863 року, щоб зміц-
нити свою владу в західних землях, царат
вирішив для зміни демографічної ситуації
заселити Біличі росіянами. Цар Олександр ІІ
у липні 1865 року видав напівтаємний указ.
Це була своєрідна вказівка місцевій владі –
«Инструкция о порядке продажи казенных
земель в западных губерниях лицам русско-
го происхождения, служащим в том крае
или желающим водвориться на постоянное
жительство». Росіяни тут користувалися
значними пільгами: земля (до 1000 десятин)
продавалася їм без завдатку, без торгів, з
виплатою на 20 років, у продажі була й інша
нерухомість. Таким чином, невдовзі у
Київській губернії утворились окремі ділянки
для продажу, зокрема, «Петропавлівський
маєток», який складався з 12 селищ: Біличів,
п’яти Борщагівок, Совок, Шулявщини тощо.

Історія продовжується й понині. На землях
сучасної Петропавлівської Борщагівки з’яв-
ляються все нові маєтки, котеджі, багатопо-
верхівки. Село наше справді розквітає.
Мабуть, це тому, що воно освячене благо-
даттю слов’янської Богині Желані, якій
поклонялися наші предки. Тому й такі
гостинні, щедрі, привітні тут люди. Хіба ж не
є село наше істинним європейським посе-
ленням? Хіба не заслуговує воно окремого
благородного виділення у назві своїй з кіль-
кох однойменних Борщагівок? Місце
Желань, місто Желань – місто бажань, мрій,
сподівань!

Успішність кожного села – це успішність
його голови. З цієї точки зору наш голова
О.І.Кодебський «желанний» ватажок. Святі
джерела рідних річок та криниць стали,
мабуть, для Олексія Івановича причастям та
благодатними чарами. Може, й заздрять
нашій громаді за те інші, сусіди. Нехай
заздрять, але по-доброму. Але ім’я Желань
все наполегливіше звучить нам із давнини.

людмила люБАцьКА,
журналіст

СвятО в дитячОму Садку

НОвОрічНа казка для шкОлярів
лиш впав на землю перший

сніг, як Петропавлівська дітво-
ра  почала з нетерпінням  чека-
ти зимові свята. Бо разом  з
ними до кожної дитини прихо-
дить новорічний вогник, який
знаменує появу нових вра-
жень, емоцій, мрій та надій.
Саме тут  оживають усі мрії і
сподівання, і скільки б ти не
бував у цій казці – щоразу вона
буде неповторно новою і особ-
ливою. 

Не секрет, що зимові свята
розпочинаються для більшості
діток зі святкового новорічного
ранку, який чекає на них щороку в
актовій залі Петро па влів сь -
ко–Борщагівської школи.  

Та допоки малеча чекає на
свято, учні старших класів  його

старанно готують. Цього року
новорічний вогник  вразив своєю
масштабністю та кількістю задія-
них акторів. Роль режисера, сце-
нариста та творчого наставника
взяла на себе Зінаїда Василівна
Фабро, педагог-організатор школи. 

Майстерний акторський склад
поєднав в собі учнів різних класів
від п’ятого  до одинадцятого. Біля
шкільної новорічної ялинки
зустрілися різні герої казок:  Кай (
Андрій Басараба), Герда (Яна
Дворнік),Снігова Королева(Веро-
ніка Дубина, Даша Кожедуб),
Клоун – Кльопа ( Женя Заїка),
Пірат( Даніл Сімьонов), Кіт( Мак-
сим Міщук), Заєць(  Даніл Миро-
ненко),  Вовк (Р. Федорченко
),Принцеса (Анна Альміз), Принц
(Саша Павлік), Умка (Антон Дво-

ряшин).
Також, у вогнику брали участь

Іра Мамикіна, Б. Ліхаманова, С.
Мельник, О.Лозовенко, А.Тра-
вінська, А. Герасімов, С. Близ-
нюк,Р.Федорченко, А. Галаган,
Д.Березовська, Д.Ткаченко,
Л.Гудзь, А. Мазур, Л.Чепіжак.  

Неперевершено справилися зі
своїми обов’язками  Дід Мороз
(Артем Гопанчук) та Снігуронька
(Іванна Орлюк).  

Діти багато танцювали, співа-
ли, декламували вірші. Тож чудо-
ва традиція дарувати свято учням
школи продовжилася і порадува-
ла маленьких глядачів та подару-
ваши їм незабутні враження.  

ольга ЗАїКА

Початок на 1 стор.

СлАВНА легеНДА 
ПРо МіСТо  ЖелАНь

Вітальне слово від завідуючої ДНЗ
“Малятко” Р.л.горошко 
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В дні Новорічних святкувань
на гостину до  Надії Талімонів-
ни Бабич, приходить ще одне
свято – її день народження.
цього року  це ювілейна днина
- сімдесята.  Сімдесят літ та
зим  пролетіли немов журавлі
в небі, зі своїми смутками та
радощами, сюрпризами та
несподіванками - збігли наче
мить, мов одна недоспівана
пісня.

Вона народилася в 1944 році в
опаленому  війною  селі Нежіло-
вичі в  Макарівському районі. Ще
на початку свого  життєвого
шляху на долю Надії Талімонівні
випало важке випробування –
повоєнне дитинство. Яскравим
спогадом з якого залишився
неперевершений смак млинців
із цукрового  буряка – саме
такий делікатес   давали малень-
кій Надійці під час хвороби в
голодний 1947 рік. А ще найдоб-
рішим лакомством для Надії був хліб,
вмочений  в олію. Чи ж було що смач-
ніше в ті роки для дитини.  

Вона зростала в  звичайній
селянській родині,  де мама працюва-
ла в колгоспі та часто хворіла.  Тато
працював  секретарем сільської ради
та  був  справедливою і поважною на
селі людиною.  Незважаючи на те, що
він мав лише сім класів освіти,  за
його порадою приходили люди навіть
з сусідніх сіл. Саме від тата переда-
лась маленькій Надії підвищене від-
чуття справедливості, яку вона від-
стоювала на протязі всього життя.
Навіть, коли Надія Талімонівна  вихо-

вувала своїх дітей та онуків завжди
подумки поверталася до батька: «А  як
він би вчинив у даному випадку».  

Окрім Надії в родині було ще троє
дітей. Мама привчала діток змалку до
праці. Вони вставали разом з сонцем
та під  українську пісню  працювали на
своєму господарстві та й на колгосп-
ному полі. Це трудолюбство стало
невід’ємною частиною характеру
Надії Талімонівни. Цю просту, щиру,
працьовиту жінку  люди поважають і
донині, бо вона ніколи не сидить без
роботи. Навіть у свої сімдесят  вона
підтримує порядок в медамбулаторії ,
розносить газети «Трибуна» та
постійно веде активний спосіб життя. 

Така активність у всіх справах
також у неї з дитинства. До цього її
привчав тато. Вона відвідувала всі
гуртки, які були у школі,  брала
участь у народній самодіяльності,
була бригадиром виробничої ділян-
ки та мріяла стати вчителькою.
Отож,  відразу після школи поїхала
поступати до  педагогічного вузу.
До здійснення мрії невистачило
одного балу. Назад до села Надія
не повернулася – залишилася під-
корювати  столицю. З початку пра-
цювала в дитячому садочку. Потім
перейшла у редакцію «Радянська
Україна», а згодом і на завод «Елек-
тронмаш».

У 1965 році вона зустріла свою
долю – Миколу Бабича, з яким
поєднала своє життя на 40 довгих
щасливих років.  Родина Бабичів
виростила  та виховала двох дітей.
Заради їхнього щастя невтомно
трудилися, прагнучи дати  дітям

найкраще  та виховати в труді і спра-
ведливості.  І це в них вдалося . Син
Ігор працює економістом  та  мешкає в
Ставрополі.  Донька Ірина  проживає  в
Петропавлівці та трудиться  в Київсь-
кому Міжнародному інституті.
Радують бабусю і онуки: Ігор та Міша.
Старший внук навчається на шостому
курсі факультету журналістики та є
журналістом газети «Трибуна».

Оглядаючись на минулі роки, можна
сказати впевнено, що життя прожито
славне. Нині  ж всі думки  цієї чарівної
жінки  поряд з її дітьми.  Тільки їм би
було добре та були  вони щасливі.    

ольга ЗАїКА

У Долі ПРоШУ щАСТя Для ДіТеЙ

Вже стало традицією для кореспондентів «Трибуни»
ходити на гостини з метою розповісти читачам про
цікавих людей Петропавлівської Борщагівки.

Побувавши в домівці Ганиш Катерини Іванівни (1944
р.н.), наче разом із нею  прогулялись стежками її життя.
Спогади цієї прекрасної жінки – то її сповідь, щира та від-
верта. Серйозна, разом із тим має почуття гумору, хоча
житейські дороги Катерини Іванівни були тернисті. Та все
ж почуття прекрасного жінка не втратила. Та й оптимістка
яка! 

Матір Катерини Іванівни - Онісімова Ірина Онісімівна –
була круглою сиротою. Отож, ставити на ноги двох влас-
них дітей їй було надто важко, важко було й господарюва-
ти самій. Мала Катеринка та братик Володя народились у
с. Щербанівка Київської області Обухівського району. Зро-
стали як прийдеться. 

У 1949 р. сім’єю приїхали у Петропавлівську Борщагівку
у пошуках ліпшого життя та помешкання. Щоденним і єди-
ним харчем в родині був борщ. Ця страва була для сім’ї
«великим марципаном». «Далі жили в бараці, котрого
змайстрували з дощок від  німецької у війну конюшні: в
одній кімнаті дві сім’ї – Коберник Софія та її син, я, брат і
мама. Спали ми на одному ліжку – втрьох, ті на другому –
удвох. Але мирно було», - ділиться спогадами Катерина
Іванівна.

Пізніше дівчинка закінчила сім класів Петропавлівсько-
Борщагівської школи, згодом закінчила ремісниче учили-
ща (1962 р), здобувши професію токаря. Працювала
декілька років на заводі «Більшовик». 

Дитинство моєї героїні не знало достатків, але все ж
таки було по-своєму веселим. Слухаю далі Катерину Іва-
нівну: «У зовсім малі роки пасла корову у лісника, зароб-
ляючи мізерні копійки на прожиття…А ще чудернацькі
зимові дні. Катались на «аеросанчатах» та фанері. Аероса-
ни майстрували з решток літака часів війни, збитого сна-
рядом. То були і не сани, і не лижі, а щось таке дивовижне,
але з горба з’їжджали», - усміхається своїм спогадам сьо-
годнішня поважна пані Ганиш. Радісне обличчя наче від-
дзеркалює те далеке дитинство. І ми ніби удвох із нею
катаємося на санчатах. Катя була хлопчуркою, зізнається,
отаманом хлопчачим. Лазила гуртом дітвора по чужих
городах по ягоди, яблука. Хлопці зривали у квітниках піво-
нії в подарунок своїй «отаманші»… Юнкою вже разом із
хлопцями ходила в с. Чайку на танці. Перешкодою був гли-
бочезний яр, але «лицарі» на руках переносили її через
нього, аби тільки подружка була з ними поряд. 

Дорослі та поважні роки її трудової доблесті пройшли у

с. Чайки на заводі «Контур», де майстерна жінка-токар
пропрацювала аж 25 років. Після – на “Рептрансі” 10 років.
Має за доблесну працю почесні грамоти. Указом Президії
Верховної Ради СРСР доблесна праця нашої землячки
відзначена медаллю «Ветеран праці». Пізніше була ще
одна, ювілейна нагорода: медаль «В пам’ять 1500-річчя
Києва». 

Нині ж наша славна Катерина Іванівна працює на «Дис-
помеді» - доглядає улюблені кімнатні квіти. Їх квітникарка
виростила та виплекала аж цілу оранжерею. «Я з ними і

розмовляю, і цілую їх», -  пишається своїм пишноцвітним
квітником пані Катерина. Вже вісім років квіти віддячують
жінці буянням цвіту та розкішшю зелені. Її клумби наче
зустрічають усіх прибульців та гостей підприємства і є
його своєрідною візитівкою, яка багато про що говорить. 

Невгамовна пані Катерина й досі: вона і співачка хору
«Барви» Петропавлівської Борщагівки.  В тому хорі двад-
цять жінок. «Пісня продовжує життя, дає настрій та насна-
гу», - каже замріяно ця самобутня артистка. Двічі на тиж-
день збираються хористи на свої репетиції у школі.
Гастролюють з виступами в навколишніх селах. 

Нерідко своє дозвілля цікава пані (саме так хочеться
сказати про Катерину Іванівну) проводить у музеї, що на
знаменитому «Співочому полі» та с. Пирогово. Туди вона
одягає завжди український стрій. На концертах вона також
в національному одязі, який, до слова сказати, придбаний
сільською радою села. 

На вихідні та у святкові дні – традиційно зустрічі із роди-
ною: із сім’єю доньки Оксани Дзядик. Як бабуся, хвалить-
ся: «Внук Євген з червоним дипломом вивчився на полі-
графіста». Розділяє радість свята з матусею і син Сергій,
також чудовий сім’янин. «А Іван у мене футболіст», - радо
сповіщає за іншого онука. «Коля – школяр», - додає.
Рідню, як правило, частує смачними варениками, вони в
неї виходять на славу.

«Критична точка», «Свідок», «Надзвичайні новини», кон-
цертні програми та книги – це джерело інформації допит-
ливої Катерини Іванівни. Обожнює Вітаса, Баскова,
Йолку! 

Молоді роки пригадуються жінці переважно цікавими
подорожами. Попомандрувала по білому світу! До Льво-
ва, Мінська, Одеси, Ленінграда, Риги. Із прибалтійського
міста привозила, як своєрідний сувенір, ризький бальзам
– тоді дуже дефіцитний, та вишуканий одяг собі й рідним.

Шанують друзі свою подругу. Відрадою щиросердеч-
ною є для неї подруги: з Києва – Оля та сусідка Наталя
Оберучева. 

А я, спілкуючись із цікавою та тонкої душі жінкою, для
себе відмітила – почуття гумору в неї не бракує. Не зва-
жаючи на те, що сама жартівниця, але з усією серйозні-
стю читає «Отче наш», носить каблучку із хрестиком, як
оберіг. На шиї підвісочка – Матір Божа. Чи не за таку
широту душі, оптимістичний характер люблять її і квіти, і
діти з онуками, горнуться друзі, співаються пісні. Многії
літа нашій добрій Катерині Іванівні! 

людмила любацька,
кореспондент

БАРВИ оДНого ЖИТТя 

Присвячую повоєнному поколінню
Весна дитинства збігла вмить,
І юність блискавично промайнула,
Ось літечко затрималось на мить –
Навчання, дітки, будівництво… Все!
Вже осінь до порога підступила!
У осені бувають різні дні…
Бувають сіро-хмарні, дощові.
Заглядають у дім шибки заплакані,
Неначе очі недруга – колючі й злі,
Бездушні і цікавістю закраплені.
У осені бувають різні дні…
Бувають вітряні і непривітні –
Штовхають в спину, наче сироту,
Під ноги стелять  віхті мокре листя.
Та раптом – неба синя далечінь.
І золото з багрянцем вперемішку,
Жоржини феєрверком розцвіли.
І хризантеми запалали на обніжку.
Проміння сонця ніжно обійма,
Вітрець легенько пестить коси –
Неначе руки матінки  тебе 
Від горя і біди закрити хочуть.
А під ногами листя шурхотить 
Та синню сяють очі морозцю, 
Червоні яблука всміхаються  в садку
Горять, співають чорнобривці на лужку.
У осені бувають різні дні…
Бажаю всім одноліткам своїм
Осінніх днів, погожих теплих лагідних.
Хай буде дощик – не дощище і вітерець, а не вітрище.
І друзів щирих, не зрадливих,
Сусідів добрих не сварливих.
І половинка щоб була надійна, лагідна, здорова
Любила Вас і берегла, заради Вас –
На все готова.
Діток та внученят дбайливих 
Щоб жили краще нас вони.
А ми ? 
Хай ми побудим на Землі.
Ще так багато недороблено…
У осені бувають різні дні…
А ще й зимові дні комусь
З нас Богом будуть подаровані.

Ангеліна яНИШеВСьКА

люди села люди села ПоезіяПоезія
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Гороскоп на 2014 рікГороскоп на 2014 рік

Новий рік 2014 - Рік Коня - період,
коли від розрахунків і спостережень
переходять до діла.

Для року характерний старт, забіг і
прагнення до фінішу. Переможе та
конячка, яка зможе розрахувати свої
сили на весь період шляху, оцінити
попутників і вибрати безпрограшний
варіант!

У житті людина не завжди досягає
успіху тільки за допомогою власних
сил. Найчастіше вона потрапляє в поле
зору впливового знаку і фортуна несе її
на своїх крилах до досягнення мети!

ОВЕН
Овна у 2014 році

очікує шанс дістати
щасливий квиточок.
Найсприятливіший
період – весна. В цей
час зірки рекомен-
дують зайнятися

навчанням, щоб запов-
нити свій багаж знань свіжими навичками,
які будуть корисними в майбутньому.

Кохання
Любовна сфера буде сприятливою. Кінь

вітає рішення Овнів створити сім'ю. Горо-
скоп 2014 пророкує, що багато самотніх
Овнів знайдуть своїх других половинок. У
деяких зав'яжуться теплі, тривалі відноси-
ни, що в майбутньому можуть призвести до
створення міцної сім'ї . Деякі представники
вогняного знака відновлять старі відноси-
ни, які вони розірвали з власної ініціативи.
Однак, астрологи не радять піддаватися
миттєвим поривам, краще почекати , якщо
почуття не охолонуть , то можна знову
спробувати зблизитися з екс-коханим.

Кар'єра
Щодо кар'єри гороскоп 2014 передбачає

для Овна зміну сфери діяльності. Потрібно
не упустити вигідну пропозицію, яка може
надійти на початку року або наприкінці літа.
Безробітним Овнам рекомендується влаш-
туватися на роботу до квітня, оскільки у цей
період є велика вірогідність посісти цікаву,
перспективну посаду.

Гороскоп на 2014 рік для Овна у фінансо-
вому плані непоганий. Все ж варто бути
особливо уважним у фінансових питаннях,
особливо тим, хто має свій бізнес або зна-
ходиться на керівному посту.

Здоров'я
Овен не повинен ставити на перше місце

роботу, головне - здоров'я. Ймовірні
загострення хронічних хвороб. Для Овна
астрологічний прогноз 2014 радить приді-
лити увагу раціону харчування, дуже корис-
ною буде оздоровча дієта. Варто обмежити
кількість шкідливих продуктів.

ТЕЛЕЦЬ
Телець у рік Коня

зможе насолодитися
періодом гармонії.
Покровитель року -
синій Кінь – допомо-
же розглянути
справжні цінності в

житті, відсунути на
задній план все зайве. Гороскоп на 2014 рік
для Тельця принесе зміну життєвих пріори-
тетів. Можливо, відкриються невідомі рані-
ше Вам таланти або ж будь-які можливості,
які змінять життя в цілому.

Кар'єра
Деякі Тельці знайдуть нову можливість

заробляти гроші. На початку року ймовірна
неприємна ситуація, пов'язана з роботою,
яка змусить довести свій професіоналізм,
підтвердити авторитет. Тельцям не реко-
мендують вступати в конфлікти, якщо їх
можна, хоч якось уникнути. Вже до весни у
багатьох представників цього знаку Зодіа-
ку вийде примножити свої капітали. У сере-
дині літа деяких Тельців керівництво відря-
дить за кордон, що стане початком просу-
вання кар'єрними сходами.

Кохання
Для сімейного Тельця астропрогноз

2014 рекомендує підготуватися до переві-
рок з боку партнерів. Багато в чому така
ситуація буде обумовлена   відсутністю
Тельців вдома. Поки Тельці будуть ретель-
но займатися роботою, домашні все ж
будуть хвилюватися, їм також потрібна
допомога і турбота.

Любовний гороскоп 2014 для Тельця
радить зав'язувати стосунки навесні. Якщо
Тельці не будуть упиратися ріжками у спір-
них ситуаціях, можливо, романтичні відно-

сини переростуть в надійний союз. Крім
того, варто остерігатися романів зі співро-
бітниками, це може викликати заздрість і
пересуди колег.

Здоров'я
Весь рік буде насичений активною діяль-

ністю, це може забрати багато сил. Щоб
уникнути перевтоми, зірки рекомендують
чергувати відпочинок і роботу. Вихідні дні
краще присвячувати різному відпочинку,
щоб Ви могли як морально, так і фізично
добре відпочивати.

БЛИЗНЮКИ
Гороскоп на 2014

рік для Близнюків
буде досить неодно-
значним. Деякі спра-
ви складатися будуть
несподівано добре,
інші ж, навпаки,

можуть розчарувати.
Гороскоп 2014 рекомендує зробити вис-
новки з приводу, хто з оточення є вірним
другом, а хто прихованим ворогом. Якщо є
розбіжності і конфлікти, вирішити їх Близ-
нюки повинні на початку року, від цього
жити буде легше. Астрологи рекомендують
не вибиватися з колії, оскільки повернутися
назад буде зовсім непросто.

Кохання
Найсуттєвіші зміни у відносинах, як про-

рокує любовний гороскоп 2014 для Близ-
нюків, очікуються на початку року Коня.
Хтось розлучиться зі своїм обранцем, у
когось відносини стануть ще більш серйоз-
ними. Деякі представники сузір'я Близню-
ки, які перебувають у шлюбі, захочуть заве-
сти дитину. Крім цього, одинокі Близнюки
найбільш ймовірно зустрінуть другу поло-
винку навесні, але, щоб це відбулося, не
варто втягуватися в швидкоплинні інтриж-
ки.

Кар'єра
У професійному плані Близнюки будуть

енергійні та активні. Якщо Близнюки
зуміють продуктивно працювати весь рік,
то цей період стане досить благополучним і
перспективним. Є велика ймовірність під-
вищення на посаді.

У фінансовому плані Кінь принесе прибу-
ток, однак не варто втрачати пильність,
щоб не потрапити в тенета шахраїв.

Здоров'я
Рік Коня може принести багато проблем

у сфері здоров'я. Не потрібно займатися
екстремальним спортом. Крім того,
результатом недуги може стати недотри-
мання правил здорового харчування. Зірки
не радять переїдати, голодувати, їсти на «
ходу» і харчуватися фаст-фудом. Травна
система може постраждати через жовчно-
кам'яну хворобу.

РАК
Гороскоп на 2014

рік для Рака обіцяє,
що рік Коня буде емо-
ційним і цікавим. Зірки
рекомендують налаш-
туватися на позитив,
адже від настрою
багато залежить у

житті. Можливо, пред-
ставники сузір'я Рака побажають змінити
власні інтереси або друзів. Гороскоп 2014
рекомендує виключити ризиковані ситуації
і не випробовувати долю, не радять астро-
логи їхати в далекі країни.

Кохання
Якщо Рак мав конфлікти з чоловіком або

партнером у 2013 році, то швидше за все,
вони продовжаться із ще більшою силою в
2014 році. Не потрібно ховатися від про-
блеми головою в пісок: якщо Вам людина
дорога, з нею варто поговорити, знайти
компроміс. Гороскоп 2014 для Рака радить
навчитися не тільки правильно, щиро гово-
рити, а й уміти слухати і розуміти мовця.
Раки-одинаки будуть мати масу можливо-
стей познайомитися з особами протилеж-
ної статі, але перспективними будуть відно-
сини лише, якщо цього захочуть самі Раки.

Кар'єра
Найбільш вдалим періодом у професій-

ній діяльності буде осінь. Взагалі рік Коня
сприятливий для зміни місця роботи, якщо
це, звичайно, неодноразово обдумане
рішення, прийняте за допомогою холодно-
го розрахунку, а не емоцій.

Фінансовий гороскоп обіцяє для Рака
отримання матеріальних винагород, пре-
мій, можливо, це станеться вже на початку
2014 року. Головне після такого подарунка,

щоб Рак не розслабився, а продовжував
трудитися. Щоб кишеня не спорожніла,
зірки не радять витрачати всі отримані
гроші, все-таки потрібно економити.

Здоров'я
Астрологи попереджають про можливі

проблеми зі здоров'ям, які найбільш віро-
гідні взимку через вірусні та простудні
захворювання. Варто уникати переохолод-
ження і зміцнювати імунітет.

ЛЕВ
Кінь прихильний до

Левів, тому гороскоп
на 2014 рік для Лева
с п р и я т л и в и й .
Вогненні натури
повинні будуть вик-
ладатися на сто від-

сотків, але їх старання
обов'язково виправдаються. Для Левів
важливо, щоб їх оточували перевірені
люди, тому вони зроблять переоцінку своїх
взаємин з оточуючими.

Кохання
Гороскоп 2014 для Лева рекомендує не

відкривати душу людині відразу, навіть
якщо вона дуже сподобалась. Потрібно
подивитися, як веде себе потенційна друга
половина в різних ситуаціях, лише після
цього можна робити якісь висновки. Одру-
жені Леви матимуть змогу усвідомити, що
їх обранець не та людина, з якою хочеться
прожити все життя. Однак не варто поспі-
шати розлучатися, можливо, просто зник-
ла гострота почуттів, яку ще можна повер-
нути.

Кар'єра
Трудова діяльність для Лева, як розпові-

дає гороскоп на 2014 рік, складатиметься
успішно, є великий шанс реалізувати заду-
мані ідеї. Небесні світила особливу удачу
пророкують Левам, задіяним в науці. Є
велика частка ймовірності зробити істотне
відкриття. Все ж, щоб домогтися успіху,
потрібно бути наполегливими і старанни-
ми.

Деякі представники знаку Лева отри-
мають високу посаду в нагороду за свою
працю. Але гороскоп 2014 рекомендує
досягати всього законними способами і
чесною працею, в іншому випадку вчине-
ний обман може дуже сильно нашкодити
кар'єрі.

Фінансова сфера для Лева, згідно астро-
прогнозу на 2014 рік, буде не однозначною.
Можливо, відбудеться конфлікт з робото-
давцем або ділові партнери стануть сумні-
ватися в надійності Левів. Проте зневіряти-
ся не варто, все налагодиться.

Здоров'я
Гороскоп на 2014 рік для Лева оптимі-

стичний у плані здоров'я, якщо ті будуть
давати собі відпочинок.

ДІВА
Гороскоп для Діви

обіцяє безконфлікт-
ний, спокійний рік.
Дівам рекомендують
позитивно мислити і
робити висновки. Є
ймовірність, що
налагодяться сто-

сунки зі старими дру-
зями, з якими була якась сварка.

Кохання
У справах сердечних гороскоп 2014 для

Діви обіцяє суттєві поліпшення. У житті
людей, стихією яких є Земля, з'являться
нові відчуття та емоції. Любовна сфера обі-
цяє бути багатою на сюрпризи протягом
усього року. Багато представників сузір'я
Діви зустрінуть вельми цікавого представ-
ника протилежної статі, інші помітять, що у
них - взаємна симпатія з кимось з їх ото-
чення. Сімейні люди відчують, що вони зро-
били правильний вибір партнера, з яким
безпечно і комфортно.

Кар'єра
Дівам рекомендують скоріше завершити

проекти 2013 року, інакше їх можна затяг-
нути ще на рік. Можливо партнерські зв'яз-
ки, які були досить вигідними, будуть розір-
вані, і це не залежатиме від дій працьовитої
Діви. Однак, не треба падати духом, адже
завжди чорні смуги змінюються на білі.
Великий шанс, що знайдуться партнери, з
якими співпраця буде більш перспектив-
ною і вигідною, ніж з попередніми компань-
йонами.

Гороскоп на 2014 рік для Діви досить
сприятливий, незважаючи навіть на мож-
ливі перераховані вище проблеми. Зірки
прогнозують стабільне матеріальне стано-

вище і збільшення доходів, хоча зі збіль-
шенням прибутку можуть зрости витрати.

Здоров'я
Здебільшого в рік Коня Дівам не дове-

деться зіткнутися з грізними недугами.
Хоча це не означає, що потрібно нехтувати
профілактичними засобами та переохо-
лоджуватися.

ТЕРЕЗИ
Терезам у рік

Конячки потрібно не
лінуватися, а займа-
тися навчанням та
самоосвітою. Отри-
мані знання обов'яз-
ково посприяють

просуванню по кар'єр-
них сходах. Серйозні зміни очікують повіт-
ряних натур влітку. Ці зміни зроблять Тере-
зів  більш впевненими в собі.

Кохання
Гороскоп 2014 для Терезів пророкує

багато змін на любовному фронті. Багато-
хто вирішить узаконити стосунки, а хто
одружений захоче поповнення сімейства.
Всі ці нововведення зроблять вітряних
людей більш відповідальними і щасливи-
ми. Самотні представники сузір'я Терезів,
можливо, зустрінуть споріднену душу, але
це трапиться тільки з тими, хто вже мораль-
но готовий до доленосної зустрічі, хто вже
повністю відпустив минулі відносини.

Кар'єра
Якщо на роботі у Терезів трапляються

часті конфлікти з колегами або началь-
ством, то зірки радять задуматися про при-
чини того, що відбувається. Деякі Терези
змінять місце роботи, адже в рік Коня
будуть з'являтися нові перспективи і мож-
ливості. Зірки допомагатимуть досягненню
успіху людям, які почнуть нову справу,
будуть проявляти такі якості як працьови-
тість і наполегливість.

Гороскоп на 2014 рік для Терезів попе-
реджає, що можливі проблеми з фінанса-
ми. Рекомендують обачно ставитися до
своїх витрат, завжди потрібно залишати
запас коштів, на випадок, якщо зарплата не
буде виплачена вчасно.

Здоров'я
Терези, які захоплюються спортом, не

зловживають алкоголем і шкідливою їжею
навряд чи відчують симптоми, що змусять
звернутися до лікаря. Тому спорт, відпочи-
нок та вітаміни повинні бути супутниками
Терезів.

СКОРПІОН
Скорпіонам нале-

жить багато повчити-
ся, щоб відкрити нові
перспективи в рік
вогненного Коня.
Астрологи рекомен-
дують не лінуватися
та засвоювати корис-

ну інформацію - це
допоможе реалізувати задумане. Скорпіо-
ни не повинні будувати захмарних планів,
всі задумки повинні бути реальними і вико-
нувати їх потрібно поетапно, щоб досягти
мети.

Кохання
Гороскоп 2014 для Скорпіона обіцяє

представникам водної стихії небувалий
успіх в осіб протилежної статі. Небесні сві-
тила радять звертати увагу на тих, хто
демонструє симпатію, в іншому випадку
можна пропустити справжнє взаємне
почуття. Звичайно, не варто відповідати
взаємністю кожному, хто це хоче почути.
Перш за все, рекомендується не обманю-
вати потенційних залицяльників. Для
сімейних Скорпіонів гороскоп 2014 проро-
кує загрозу у відносинах. Щоб подібного
уникнути, варто бути менш дратівливими і
більше тактовними.

Кар'єра
Гороскоп на 2014 рік для Скорпіона не

виключає ймовірності виникнення конфлік-
тів зі співробітниками. Тут теж рекоменду-
ється стримати свою войовничість і спокій-
но ставитись до критики. Якщо в словах
критика є частка правди, то потрібно пра-
цювати над собою. Найбільш вдалими
місяцями стануть серпень і червень.

Про фінансове становище Скорпіонам
можна не хвилюватися, гроші будуть води-
тися. Є шанс подорожі закордон або купівлі
нерухомості.

Здоров'я
Здоров'я Скорпіона може підвести

ранньою весною, коли велика ймовірність
розвитку простудного захворювання. У разі

НОвий рік 2014 - рік кОНя

Продовження на 8  стор.
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ВіТАєМоВіТАєМо ЗЗ юВілеєМюВілеєМ
НАДіюНАДію ТАліМоНіВНУ БАБИч!ТАліМоНіВНУ БАБИч!

Для нас Ви – приклад, джерело порад
В житті, у відпочинку, в праці!
Здоров’я, Слава Богу, хоч куди!

На радість всім нехай воно міцниться!
Не знати ні турбот, ні смутку, ні біди!
Хай усе бажане здійсниться!
Примножуйте щастя, спокій та тепло!

Порозуміння й мир в оселі.
Приємність щоб завжди несло

обличчя Ваше світле і веселе!!!
Виконком сільської ради

Колектив медамбулаторії

ПоЗДоРоВляєМоПоЗДоРоВляєМо
З юВілеєМ КАТеРИНУ іВАНіВНУ гАНИШ!З юВілеєМ КАТеРИНУ іВАНіВНУ гАНИШ!

Крізь роки від отчого порога
Всі шляхи в один переплелись,

Не одна вже пройдена дорога
Та у серці юність, як колись!
Тож бажаєм доброго здоров’я,

щастя й усмішки на вустах!
Й зичимо з повагою й любов’ю

Років ще щонайменше ста!
Виконком сільської ради

Колектив хору “Барви”

ЗіНАїДУ ПеТРіВНУ ЗіНчеНКо ЗіНАїДУ ПеТРіВНУ ЗіНчеНКо 
ВіТАєМо З юВілеєМВіТАєМо З юВілеєМ

летять літа, мов бистрі води,
і не вернути їх назад.
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, спокоєм і миром.

Виконком сільської ради

Колектив медамбулаторії

гАєВУ ВАлеНТИНУ АНТоНіВНУ гАєВУ ВАлеНТИНУ АНТоНіВНУ 
ВіТАєМо З юВілеєМ!ВіТАєМо З юВілеєМ!

Хай Вас зігріває людська теплота
За все, що зробили за свої літа.
Хай сонце сяє і серце співає,
Хай смуток дороги до хати не знає.

Хай благодатним буде Ваш вік.
Ми від щирого серця бажаєм –
щастя, здоров’я і многая літ!

Виконком сільської ради

Чоловік Валерій Якович, син Воло-

димир, донька Олена, зять Владислав,

онучки Вікторія й Анна.

щИРо ВіТАєМо З юВілеєМ   щИРо ВіТАєМо З юВілеєМ   
ВАСИля МИКолАЙоВИчА ПАПРоцьКого!ВАСИля МИКолАЙоВИчА ПАПРоцьКого!
Посміхнись, сумувати не варто,
ювілей – день святковий і світлий.
це для тебе і тости, і жарти
і троянди найкращі розквітли.
Днів щасливих ще буде без ліку,
Тож сприймай усе просто і легко,
50 – це лиш полудень віку,
А до вечора – так ще далеко!

З любов’ю і повагою 
друзі Градволь, Бернацькі

Виконком сільської ради

ПоЗДоРоВляєМо З ВелИчНИМПоЗДоРоВляєМо З ВелИчНИМ
юВілеєМ ПАРАСКоВію МАКСИМіВНУюВілеєМ ПАРАСКоВію МАКСИМіВНУ

МоСКУСеНКо!МоСКУСеНКо!
Житній колос дозріва для хліба, 

Для краси цвіте у полі квітка, 
Для води народжується риба, 
Для польоту - лебідь і лебідка, 
А людина - для добра і щастя. 
Тож прийміть від нас вітання, 

і нехай, неначе в добрій казці, 
Збудуться усі Ваші бажання!

Виконком сільської ради

Діти й онуки

чого не потрібно займатися народними
методиками, самолікуванням - краще звер-
нутися до фахівців. Деяких представників
сузір'я Скорпіона можуть торкнутися пробле-
ми сексуального здоров'я, тому потрібно не
нехтувати засобами захисту. Крім того, слід
побоюватися професійних захворювань.

СТРІЛЕЦЬ
Небесні світила

радять Стрільцям
побільше спілкуватися і
заводити корисні зна-
йомства. Саме
наявність зв'язків допо-
може вирішувати про-

блемні ситуації. Реко-
мендується розвивати індивідуальні здібно-
сті - це принесе самозадоволення, налаштує
на позитив, а значить, шанс на успіх істотно
збільшиться.

Кохання
Астрологи віщують значні зміни в особи-

стому житті. Цього року чимало Стрільців
нарешті знайдуть своє щастя, і станеться це,
можливо, вже навесні. Тому дуже ймовірно,
що до кінця року деякі Стрільці подадуть
заяву в РАЦС. У зв'язку з такими прогнозами,
рік Коня для Стрільця буде вельми яскравим і
емоційним, лише з позитивними емоціями.

Кар'єра
Кар'єра не повинна страждати через успіх

в особистих справах, все-таки від кар'єри
залежить добробут сім'ї, тому трудитися
потрібно старанно. Начальство неодмінно
побачить працьовитість і перспективність
Стрільця, так що можна чекати збільшення
заробітної плати і переходу на нову посаду.

Оскільки попереду всіх Стрільців чекають
великі зміни, які зажадають чималих матері-
альних витрат, то гороскоп на 2014 рік реко-
мендує заощаджувати фінанси. Астрологи
радять уважно поставитись до пропозицій на
кшталт купити нерухомість за мізерною
ціною, такі обіцянки можуть надовго затягну-
тися і так і не втілитися в реальність.

Здоров'я
Стрільцям обіцяють хороше здоров'я.

Потрібно більше відпочивати, не нервувати,
гуляти на чистому повітрі і тоді ніякі недуги не

будуть страшні Стріль-
цям.

КОЗЕРІГ
Самітництво не при-

носить багато користі,
тому гороскоп на 2014
рік для Козерога при-
готував безліч зустрі-

чей. Представникам
цього знаку зодіаку рекомендується вести
більш соціальний спосіб життя, частіше про-
водити час у дружній обстановці. У цілому
для Козерогів 2014 обіцяє бути вельми
успішним.

Кохання
Козероги будуть сяяти позитивною енер-

гетикою і чарівністю, це притягне безліч
бажаючих завести інтрижку з цим знаком
Землі. Так що для Козерога не складе труд-
нощів завоювати об'єкт симпатії. Ймовірно,
підвищеною увагою користуватися будуть і
сімейні люди. Це може насторожити партне-
рів і зробити їх більш ревнивими. Щоб
пом'якшити гнів другої половини, гороскоп
на 2014 рік радить Козерогам постаратися
ігнорувати загравання з боку, адже сім'я
дорожча за скороминущі розваги.

Кар'єра
Гороскоп на 2014 рік для Козерога обіцяє

розкрити нові таланти, які допоможуть досяг-
ти якісних зрушень у трудовій сфері. У квітні
вірогідні знайомства, які стануть в нагоді у
професійній сфері. У червні зросте емоційне
напруження на роботі. Щоб уникнути кон-
фліктів, астрологи радять зберігати спокій,
ставитися лояльно до висловлювань колег,
не провокувати скандали.

Матеріальний дохід у Козерога буде
досить непоганим, особливо навесні велика
ймовірність отримання прибутку (отримання
спадщини, виграш у лотерею, премія). Вит-
рати теж зростуть, тому зірки рекомендують
грамотно розпланувати фінанси, щоб не вит-

ратити більше, ніж це допускає гаманець на
певний момент.

Здоров'я
Правильний розпорядок дня Козерога

допоможе йому уникнути проблем зі здо-
ров'ям.

ВОДОЛІЙ
На початку року Коня

велика ймовірність, що
Водолії будуть здійсню-
вати не дуже справед-
ливі вчинки. Це призве-
де до багатьох про-
блем, які неодмінно
доведеться вирішувати.

Небесні світила пропо-
нують взяти на озброєння девіз : «Є мета -
перешкод немає».

Кохання
Гороскоп 2014 для Водолія не обіцяє нічого

незвичайного в любовному напрямку. Деякі
самотні Водолії зустрінуть цікавих представ-
ників протилежної статі, проте значущими
людьми один для одного вони, найімовірні-
ше, не стануть. Для Водолія, який перебуває
у відносинах, радять стати більш неперед-
бачуваним, наприклад можна вчинити неспо-
діваний вчинок, який приємно здивує парт-
нера.

Кар'єра
У першій декаді 2014 року багато Водоліїв

будуть займатися виконанням основної
роботи. Рік Коня - сприятливий період, щоб
задуматися про нові проекти. Влітку деяким
людям, стихією яких виступає Повітря, сві-
тить підвищення на роботі.

У фінансовій сфері гороскоп на 2014 рік
для Водолія рекомендує бути уважнішим.
Слід остерігатися шахраїв, оскільки є ймовір-
ність бути обманутим. Не бажано робити
серйозні покупки та брати участь в сумнівних
заходах.

Здоров'я
У плані здоров'я у Водолія буде все нор-

мально, головне не можна займатися само-
лікуванням чи ігнорувати захворювання.
Любителям командних видів спорту краще

відмовитися від цього
заняття в березні або ж
потрібно бути гранично
обережними.

РИБИ
Представникам Риб

не слід будувати плани
наперед. Зірки попе-
реджають, що в першій

декаді року велика ймо-
вірність виникнення факторів, які завадять
реалізувати задумане. Краще - діяти згідно із
ситуацією, варто довіряти інтуїції, тим біль-
ше, що вона буде добре «працювати». Горо-
скоп 2014 не рекомендує Рибам намагатися
робити кілька занять відразу, доцільніше
зосередитися на чомусь конкретному.

Кохання
У любовних справах Риби будуть цілеспря-

мованими, що їм, в принципі, не характерно.
Така поведінка, безсумнівно, сподобається їх
обранцям. Для одружених Риб гороскоп
радить відстоювати свої позиції і не змінюва-
ти рішень. Тим, у яких є якісь розбіжності з
родичами, потрібно обговорити з ними ці
питання, прийти до компромісу.

Кар'єра
У трудовій сфері Рибам слід бути обережні-

шими, не брати участь у проектах, які викли-
кають сумніви. Деякі ситуації, які спочатку
здаються вигідними, можуть змінитися не на
користь Риб.

Гороскоп на 2014 рік для Риб обіцяє хороші
перспективи щодо матеріального станови-
ща.

У фінансовій сфері людей, що народилися
під цим зодіакальним знаком, чекає багато
приємних сюрпризів. Зарплату виплачувати-
муть вчасно, можливі додаткові винагороди.
У Риб є ймовірність відкриття нового джере-
ла додаткового доходу, який значно поліп-
шить матеріальне становище.

Здоров'я
Рибам гороскоп 2014 радить дотримувати-

ся запобіжних заходів (гігієнічні заходи, одя-
гатися по погоді, приймати вітаміни). Це
допоможе вберегтися від захворювань.

інф. “Трибуни”

Початок на 7 стор.

НОвий рік 2014 - рік кОНя


