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Сільським головою знову
обрано Михайла Рябчука

Згідно результатів, затверджених Ми*
хайлівсько*Рубежівською виборчою

комісією (голова ТВК В.П. Іванченко, заступ*
ник голови ТВК Л.М. Жоломко, секретар ТВК
С.М. Косян), всього за Михайла Миколайови*
ча проголосувало 938 виборців. Цей резуль*
тат на 714 голосів випереджає здобуток кан*
дидата, який посів друге місце. В цілому у ви*
борчих перегонах брали участь п'ять канди*
датів. Загалом, відсоток виборців, котрі прого*
лосували за М.М. Рябчука, складає 60,4% (з
1552 виборців, які взяли участь у голосуванні і
бюлетені яких визнані дійсними). 

Побажаємо Михайлу Миколайовичу плідної
роботи на посаді Михайлівсько�Рубежівсько�
го сільського голови, налагодження продук�
тивної співпраці з новообраним депутатським
корпусом і реалізації всього наміченого.

А депутатами Михайлівсько*Рубежівської
сільради обрано: Стукаленка Сергія Павлови*
ча, Вітвіцьку Катерину Федорівну, Чову Ана*
толія Івановича, Крицького Володимира
Віталійовича, Бернацького Анатолія Олексан*
дровича, Рябчука Олександра Михайловича,
Трохименка Віталія Івановича, Назаренка Ва*
силя Олександровича, Щербину Миколу Ми*
колайовича, Приходько Валентину Мико*
лаївну, Харченка Романа Миколайовича,  Ве*
ретеннікову Наталію Володимирівну, Ігнатен*
ка Сергія Івановича, Ковтун Ірину Вікторівну,
Хобош Світлану Миколаївну, Тичука Віталія
Васильовича, Кришевича Сергія Анатолійови*
ча, Кожемякіну Ніну Григорівну, Федорця
Сергія Леонідовича, Логовського Олександра
Олександровича, Сахан Тетяну Миколаївну,
Руденка Володимира Миколайовича, Пасюк
Катерину Андріївну, Логовського Володимира
Олександровича. 

Інф. "Голос громад Київщини"

Михайлівка*Рубежівка  
задає  тон  ус ій  Київщині

ГОЛОС ГРОМАД КИЇВЩИНИ

 ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ

Дякуємо, що
вибрали нас!
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ВВииббооррччіі ппееррееггооннии ввжжее ззааввеерршшииллииссяя,, аа уу
ннаашшооггоо ккоорреессппооннддееннттаа,, яяккиийй ппооббуувваавв уу
ММииххааййллііввцціі*РРууббеежжііввцціі,, вврраажжеенннняя ссккллааллооссяя
ттааккее,, ннііббии ввооннии уу ссааммооммуу ррооззппаалліі.. ООтт щщоо
ззннааччииттьь * ссііллььссььккиийй ггооллоовваа ннаа ссввооєєммуу ммііссцціі *
ппооввссяяккччаасс ддббааєє ппрроо ззееммлляяккіівв,, ннееззааллеежжнноо
ввіідд ттооггоо,, яяккуу ""ппооггооддуу"" ппооккааззууєє ввииббооррччиийй
ббааррооммееттрр.. 
Свого часу був вражений ставленням Михайла Мико*

лайовича Рябчука до звіту про виконану роботу. Було
це незадовго до 31березня 2006 року, коли у мої ру*
ки, а працював я тоді у "районці", випадково потрапив
унікальний у своєму роді документ, який складався з
докладного опису зробленого. Цей факт і був покладе*
ний в основу публікації з села з назвою * хто пам'ятає *
"Запорука безпеки і процвітання Михайлівки Ру*
бежівки". І ось нині про той випадок згадав, бо М.М.
Рябчук змусив мене знову здивуватися, адже, ніде
правди діти, звикли ми, що лише перед виборами звер*
тають на людей увагу можновладці… Коли дізнався на
Дні села, що Михайло Миколович планує в гості до ста*
рожилів села завітати, і я з ним заодно напросився…

Святкували День села в неділю, а вже у вівторок їде*
мо за першою адресою в гості до Ваховської

Філімени Рафалівни. Нас зустріла невістка Марія.

ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: Добрий день!
Приїхали привітати бабусю з Днем се*
ла. 
ННееввііссттккаа ММааррііяя: А ми в сараї якраз

пораємо з чоловіком. Ми корову три*
маємо, троє свиней. Як без хазяйства
жити. Раніше в стаді сто корів було, а
тепер на нашому хуторі тільки п'ять
корів... Є де пасти, але вже не трима*
ють...
Проходимо у просторий зал, куди

згодом заходить і Філімена Рафалівна. 
Вітаємося. Бабуся вже недочуває *

невістка Марія наш "перекладач".
Сільській голова висловлює слова под*
яки, вручає квіти і конвертик.
Бабуся в свою чергу дякує М.М. Ряб*

чуку: Нехай Вам Бог дає сили і здо*
ров'я, щоб Ви багато ще могли зроби*
ти...
Розміщується у м'якому кріслі і комен*

тує: Вже сил немає. Був час * все робила, а тепер не мо*
жу сама відра води принести. Було здоров'я * у кол*
госпі трудилася… Дояркою… 
ННееввііссттккаа ММааррііяя: Бачу оце, йде з хати з відром... Ми

лаємося... Кажу: куди ж це ви... Є ж у нас кому воду
принести... 17 липня 1915 року народження… В жнива
народилася... Це вже їй більше 95 літ... 
ББааббууссяя: В Германії була * важко трудилася. Одразу

попала в концентраційний табір, а потім в Австрію до
бауера забрали... 
ННееввііссттккаа ММааррііяя: А син в три рочки під тинами залиши*

вся без мами. А потім, правда, хресний його до себе
забрав… Чоловік потім розповідав, що в 5*тирічному
віці вже корови пас, допоки мама з Германії не повер*
нулася. 
ББааббууссяя: Я мала була і худа… Таке пережила... Краще

б було вмерти, ніж таке пережити... Важко було… А за*
раз * слаба, вже нічого робити не можу…
ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: Це вже старість бере своє * скільки

ж то Ви на своєму віку потрудилися... Вже ж і відпочити
можна… Тим більше, за Вами такий догляд… 
ББааббууссяя: Смерть про мене забула, чи може десь в іншо*

му місці шукає… 
ННееввііссттккаа ММааррііяя: Вона все життя вдовою... Чоловік на

фронті загинув… Сама сина виховала. На Житомир*
щині в колгоспі трудилася. І на полях, і на фермах...
Ще й я пам'ятаю, літом снопи в'язала * ще тоді, коли не
було комбайнів… А коли техніка прийшла * легше ста*
ло. Але робота на селі завжди була. Спочатку ми сюди
переїхали…
ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: А потім і бабусю забрали… 
ННееввііссттккаа ММааррііяя: У 1998 році * вона 12 років тут пропи*

сана. А оце на виборах її в списки не включили, хоча у
2006 році голосувала …. 
ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: І ваш зять, Матвієнко Анатолій

(звертається до Марії), не зміг проголосувати. На сайті
газети "День" його фото * під час виборів не знайшов
себе у списках… 
ННееввііссттккаа ММааррііяя: А ми за Вас голосували. 
ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: Спасибі. Люди підтримали. А чого

Ви на свято не прийшли? 
ННееввііссттккаа ММааррііяя: З мамою були. А потім питала в лю*

дей. Кажуть, свято гарне вийшло. Може пообідаєте в
нас? 
Сільський голова дякує за гостинність: Нам ще старо*

жилів треба відвідати. Прощаємося.

…Після того ми побували у Марії Карпівни Мель*
ниченко.

ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: Добрий день, тьотю Маню! Прий*
шли привітати зі святом, подякувати Вам як старожилу
села… 
М.М. Рябчук вручає букет, грамоту і конвертик.
ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: Ви ще, слава Богу, тримаєтеся. Ви

оце вдвох з Єлизаветою Василівною ще найактивніші.
Ви ж город ще самі копали?
* Спасибі… Помаленьку сама... Мені вже 93 роки…
ДДооннььккаа ООллььггаа: Мама може два рядки лише не докопа*

ла, а то все сама, точно. Спасибі, Міша! Ми за тебе го*
лосували. І ми, і люди тобі вдячні за лікарню. Для лю*
дей похилого віку це дуже велика підтримка. Коли є
своя лікарня * велике діло... 
ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: Ми з 2011 року розпочнемо

будівництво харчоблоку поряд зі стаціонаром, а також
і саму котельню зведемо… Так у нас по плану передба*
чено… Як в садочку зробили… Важливо, щоб опалення
не залежало від центральної котельні… Всяке буває…
Щоб за борги не припиняли постачання тепла… А баби
Мані внучка (звертається до кореспондента) працює в
аптеці біля лікарні… А ще, скажу, лікарню ми забрали
на баланс сільської ради * вона належала району… 

ООллььггаа ММииххааййллііввннаа: Тепер її ніхто у нас не відбере …
ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: Чотири роки лікарня була у нас в

оперативному управлінні. Коли нам її передали, то ба*
лансова вартість становила 331 тис. 306 грн. А ми за
чотири роки туди вклали 4 млн. грн. І коли вони сказа*
ли нам, що після Нового року заберуть, то я написав
відповідного листа і сесія Києво*Святошинської райра*
ди прийняла рішення передати нам на баланс. 
ООллььггаа ММииххааййллііввннаа: От добре. Тепер це * своє…
ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: В ній і рентген*обладнання цифро*

ве, і нова лабораторія... 
ККоорр.: Не в кожному місті таке...
ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: Ніхто не вірить, що це державна ус*

танова. Всі думають, що вона приватна... А ще й мебле*
вий магазин ми теж викупили у власність нашої тери*
торіальної громади… Будемо робити реконструкцію *
вже й проект відповідний розробили. Ми хочемо його
розширити і зробити Будинок культури… Прибудуємо
зал для дискотеки, а спереду зробимо фойє і гарде*
роб, купимо крісла стаціонарні * а тож як буває диско*
тека * крісла вбік, а коли концерт * крісла на місце * і на
що воно схоже… 
ООллььггаа ММииххааййллііввннаа: Справа потрібна. Я була як "кро*

лики" виступали…
ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: Ми їх і на День села запрошували,

але вони нині зайняті в Німеччині…
ББааббууссяя: Пам'ятаю, як німці в село прийшли… Я родом

з Дмитрівки сама, а коли війна розпочалася, ми жили в
Рубежівці. Як почали бомбити * один снаряд влучив у
калідор помешкання діда покійного Уляша... Як бахне!
Володя (син баби Мані * прим. авт.) без драбини тоді в
погріб стрибнув. Став заїкатися * ми потім цю недугу
лікували… А коли німців перший раз бачили * були
жнива * ми тоді пшеницю жали… Вони з лісу вийшли, а
наші звідси, ото й ми опинилися між ними… І щоб живи*
ми залишитися, давай навколішки з поля тікати в село.
Прилізли, а Соломко, Петренкової чоловік, в окоп нас
не впускає: каже, ідіть у хату. Пішли ми в хату, побули,
а кулі свистять все і свистять… І Володя зі мною був. І
коли наче трохи притихло * давай ми знову до окопу
лізти навколішки. Володя попереду, а я позаду… І коли
вже влізли в окоп, то сиділи там. А коли стихло * йшли

додому болотом * бачили наших побитих солдатів…
Було, пам'ятаю (плаче), як одного забитого один за од*
ну ногу, а інший за другу ногу до машини тягнули. При*
тягли, розмотали і кинули, ой, Господи, Господи… А
тоді вже як відступали німці * у нашій хаті стояло три їх
начальники * вони змогли добратися тільки до Козинців
і їх в полон взяли. А один з них казав: матка, война не*
хороша, война нехороша, у мене вдома два кіндери…
Такий собі нічого, а вже в сусіда німець стояв * той змій
був. Ой*йо*йой. Корову забрав їхню. Тоді прийшов і до
нас. А той німець, що в нас постояльцем був, заспокоїв:
не хвилюйтеся, мовляв, нічого він не візьме і  до нього
по*їхньому став белькотіти… Той спочатку пішов, але
знову повернувся, але йому нічого не дозволив взяти...
А в сусіда забрав... Як звір був... 
ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: І зараз такі є, і тоді такі були…
ООллььггаа ММииххааййллііввннаа: Свекруха колись розповідала * у

них теж жили німці, на цій же вулиці на простої були…
Тоді  чоловік мій * вже його немає * маленький ще був.
Розповідав: на столі шоколадки, цукерки лежали… А
він же дитина * ходив*ходив і взяв собі той шоколад зі
столу… Німець як побачить, як візьме його за шкірки і
аж до сволока підняв… Вийняв пістолета і хотів застре*
лити… Так свекруха впала додолу йому в ноги *  так він
виніс його на ганок (а тину тоді не було; дротом колю*
чим огородили) і кинув малого з усієї сили так, що він
на прольот всю щоку розідрав… А інший німець * лікар
* його врятував…

ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: Баба Санька колись
покійна розповідала, як порося у війну ко*
лоли, щоб німці не почули і не забрали *
їсти ж треба щось * відро з мукою на рило
"одягали", щоб не кричало, а тоді * швай*
кою... 
ББааббууссяя: А у нас німці і бичка, і кабана за*

брали… Був Шахрай Грицько старостою…
То він їх направив… І забрали… 
ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: Отаке життя. То ви ще й

на пенсії у садовій бригаді трудилася... 
ББааббууссяя: Ще десять років…  
ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: У нас було більше 200

га саду. А потім розпаювали його, бо він
вже старий був. Сад ефективний до 60
років. А наш був сад висаджений ще до
війни. 
ББааббууссяя: Я як сюди прийшла, тут лише один

квартал був посаджений, і там * другий, а
то все самі садили, копали ямки, догляда*

ли…  
ССііллььссььккиийй ггооллоовваа: Спасибі Вам, тьотю Маню за тру*

ди... На День села не змогли у Вас побувати, вирішили
після свята.
ББааббууссяя: І Вам спасибі. Хай Вам Бог дає здоров'я * щоб

все задумане збулося і щоб Ви довго жили... Про*
щаємося. 

Велике діло зробили * уважили старожилів. Сільський
голова з почуттям виконаного обов'язку повернувся до
сільради, а журналіст, в свою чергу, задоволений * оп*
рацьовувати матеріал. Справді, як добре б нам усім
жилося, коли кожен на своєму місці з повагою ставився
до людей: старість маємо шанувати, беззаперечно, і
одне одного теж…

Вадим Богачук, фото автора 

ВВІІДД РРЕЕДДААККЦЦІІЇЇ.. ННаа ттааккіійй ооппттииммііссттииччнніійй ннооттіі ммоожжннаа ббуу*
ллоо бб ппооссттааввииттии ккррааппккуу,, яяккббии ввссіі ссььооггоодднніі ппііддттррииммуувваа*
ллии ттааккіі ііннііццііааттииввии іі ввооннии нніі вв ккооггоо ннее ввииккллииккааллии ззааппее*
ррееччеенньь.. ССппрраавваа вв ттооммуу,, щщоо вв ннаашшіі ччаассии ппрроояяввлляяююттььссяя
ннееббееззппееччнніі ааллььттееррннааттииввнніі ттееннддееннццііїї.. ЗЗооккррееммаа,, ммоовваа
ййддее ппрроо ппррооееккттии,, яяккіі ннаавв''яяззууююттььссяя ссууссппііллььссттввуу ччеерреезз
ддееяяккіі ЗЗММІІ.. ""ДДуушшппаассттиирріі"" вввваажжааююттьь,, щщоо ннаа ррууббеежжіі
ттррееттььооггоо ссттооррііччччяя ссууссппііллььссттввоо ппооввиинннноо ззммііннююввааттии ссввооїї
ппррииннццииппии іі ццііннннооссттіі,, ппррииччооммуу ккііллььккаа ррааззіівв ппіідд ччаасс
жжииттттяя ооддннооггоо ппооккоолліінннняя ззааддлляя ппііддввиищщеенннняя ккооннккуу*
ррееннттннооззддааттннооссттіі.. ЗЗооккррееммаа,, єє ттааккиийй ппллаанн ддіійй яякк ""ДДии*
ттииннссттввоо*22003300"",, ппооббууддоовваанниийй ззаа ттіієєюю жж ллооггііккооюю  ттаакк
ззввааннооггоо ""ггууммааннііззммуу"",, щщоо йй  ааннттииггууммааннннаа ююввееннааллььннаа
ссииссттееммаа.. ААллее ннаа ттааккіі,, мм''яяккоо ккаажжууччии,, ддууррнниицціі ммии ннее
ппооввиинннніі ззввееррттааттии ууввааггуу,, ббоо уу ннаасс єє ііддееааллии іі ссввяяттиинніі,,
яяккіі ннее ззааззннааююттьь ззмміінн ввжжее ппооннаадд ддввіі ттииссяяччіі ррооккіівв::
ссууссппііллььссттввоо ммааєє ддббааттии іі ппрроо ддііттеейй,, іі ппрроо ссттааррииккіівв.. ССаа*
ммее ссттаарршшаа ггееннееррааццііяя ссттввооррииллаа ннаамм ууммооввии ддлляя  жжииттттяя,,
ввііддддааллаа ннаамм ссввооюю ллююббоовв,, ссииллуу,, ддооссввіідд ттаа ззннаанннняя іі ттоо*
ммуу ннееввддяяччнніі ллююддяямм ппооххииллооггоо ввііккуу * ммееррззеенннніі ппеерреедд
ББооггоомм іі ннеежжииттттєєззддааттнніі.. ССааммее вв ррооззррииввіі ззвв''яяззккіівв ммііжж ппоо*
ккоолліінннняяммии сслліідд ббааччииттии ппррооббллееммии ссууччаассннооссттіі іі ооссннооввннуу
ппррииччииннуу ттооггоо,, щщоо ттррииввааллиийй ччаасс ммии ннее вв ззммооззіі ппооддооллаа*
ттии ееккооннооммііччнниийй ссппаадд іі ддееддаалліі ббііллььшшуу ммооррааллььннуу ддееггрраа*
ддааццііюю.. АА ттооммуу,, ппооввааггаа ддоо ссттааррииккіівв,, яяккуу ммии ппооббааччииллии
вв ММииххааййллііввцціі РРууббеежжііввцціі * ееллееммееннтт ссииссттееммии ббееззппееккии іі
ппррооццввііттаанннняя іі ккррааюю,, іі ууссіієєїї ккррааїїннии.. ЯЯккіі бб ттееххннооллооггііїї
ппооввееддііннккии ннаамм ннее ннаавв''яяззуувваавв ""ссввііттооввиийй ппоорряяддоокк""* ннаамм
ррооббииттии ссввооєє,, яякк ззааввееллии ннаашшіі ддііддии іі ппррааддііддии,, яяккіі ззааххии*
щщааллии ввіідд ззммііяя ррііддннуу ззееммллюю іі ссввооїї ддуушшіі!!

Михайлівка*Рубежівка задає  тон  ус ій  Київщині
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…Люди все прибували, а в Божому домі вже,
здається, вільного місця не було. Обличчя

селян усміхнені, в очах * радість і відблиск вогників
від свічок, серця об'єднані спільною молитвою… 

Після того, як 16 листопада 2007 року Бла*
женніший Володимир, Митрополит Київський і всієї
України, освятив храм, збулось те, про що він просив
у своїй проповіді: "Нехай молитвами угодників Бо�
жих благословення Господнє перебуває разом з
усіма вами віднині і довіку. Дай Боже, щоб всі, хто пе�
реступатиме поріг цього Храму, знаходили відраду
від зустрічі з Богом. Адже Храм � то є найсвятіше місце
на землі, де кожен має можливість єднання з Госпо�
дом". Тоді назавжди відійшов у минуле драматизм
бездуховності і відкрилася нова сторінка як в історії
храму, так і всього села. 

Отож, не диво, що за цей час в Михайлівці*Ру*
бежівці відбулися потужні перетворюючі зрушення *
село преобразилося. Зокрема, з'явився пам'ятник
митрополиту Петру Могилі, дякуючи знайденим но*
вим відомостям про його
життя на території сучасно*
го села Михайлівки Ру*
бежівки. Раніше вважало*
ся, що він досить швидко
(без послуху) став
архімандритом Києво*Пе*
черської Лаври, але
віднайдені документи
свідчать, що він певний час
перебував на послуху в
Лаврському скиті, який
знаходився саме тут, в селі. 

Разом із важливою складовою духовних перетво*
рень зазнала розвитку і соціальна інфраструктура
села * нова лікарня, споруджена на місці колишньої
земської школи і оснащена сучасним обладнанням і
усім необхідним для повноцінного функціонування.
Нова лікарня нині є взірцем для лідерів громад краю
у проявах дбайливого ставлення до здоров'я своїх
земляків. Самі медичні працівники зізналися, що не
мріяли про таке, не думали, що за їх віку настане для
них суцільне свято, адже чудові і комфортні умови,
наявні можливості закладу щоразу підносять настрій
як пацієнтам, так і лікарям. 

Справді, велике діло задумав і зумів осилити
сільський голова Михайло Рябчук і земляки на не*
давніх виборах знову дружно виявили йому цілкови*
ту підтримку і довіру. Користуючись нагодою, насто*
ятель храму оо.. ППееттрроо ЧЧооппіікк благословив Михайла
Миколайовича, який також знаходився у колі при*
хожан*односельців, на труди, на нові добрі справи
для мешканців сіл Михайлівки*Рубежівки і Забуччя і
вручив від усієї церковної громади ікону Михаїла
Архістратига. 

В своїй проповіді священик нагадав присутнім про
велике значення ангелів у справі нашого спасіння, а
також про обов'язки християн щодо святих ангелів,
передусім Ангела*хоронителя. Щомиті на протязі
цілого нашого життя він завжди з волі Божої знахо*
диться з нами, охороняє, провадить нас на спасенну

дорогу, застерігає від гріха, заступається за нас пе*
ред Господом. Наш Ангел*Хо*
ронитель * постійний свідок на*
ших думок, слів і вчинків * це
наш супровідник до вічності.
Він є для нас взірцем святості,
тому що своїм прикладом нав*
чає, як любити одне одного, як
служити одне одному та слави*
ти Бога. Тож стараймося, за*
кликав вірян о. Петро, так га*
ряче любити Бога, а разом з
Ним і своїх ближніх, як він Йо*
го любить, і так ревно викону*
вати свої обов'язки щодо рідних, громади, і Божу во*
лю, як її виконує наш Ангел*Хоронитель і всі Ангели
на небесах під началом Михаїла Архістратига. 

Божественна Літургія завершилася цілуванням свя*
того Хреста. Хор у цей час співав молитву про збере*
ження на многії літа святійших православних

патріархів, настоятеля, братії,
сільського голови, прихожан
храму і всіх православних хрис*
тиян.

Після того настав час тра*
диційної святкової трапези * усіх
бажаючих зміг вмістити великий
намет, який завчасно розгорну*
ли поряд з храмом. Люди із задо*
воленням пригостилися вином,
залюбки скуштували гарячі стра*
ви і холодні закуски, які були з
любов'ю приготовані місцевими

господинями. 
Ми привітали зі святом одну бабусю, що

аж світилася від радості, і в свою чергу ба*
гато добрих побажань почули, а ще й
дізналися, що жінка за півроку, як переїха*
ла жити в Михайлівку*Рубежівку до онуки,
дуже полюбила село і його мешканців.
"Мені тут дуже затишно, * розповідала нам
матушка ФФееооддооссііяя, * надзвичайно добро�
зичлива і душевна атмосфера в селі � люди
привітні і уважні. Велике діло, коли Бог є в
душі. Бувало, не попаду на службу � чогось
не вистачає, весь тиждень потім сама не
своя і з нетерпінням чекаю, аж не можу
діждатися, вечірні…"

"Сьогодні на сльози пробило. * відверто зізнався
нам дід ММииккооллаа. * Така благодать… Така благодать…
Особлива, ні з чим не зрівнянна відправа. Перший
раз зі мною таке сталося кілька років тому, коли Ми�
трополит Володимир до нас приїхав. Сущий ангел во
плоті і оплот православ'я. Дай йому Бог здоров'я на
многії літа. Я до цього часу іконочку, якою він благо�
словив, бережу".  

В Михайлівці Рубежівці справді виняткові місця.
Ще Петро Могила звернув на це увагу і збирав
свідоцтва, зокрема, про рубежівське диво, коли у
1629 році вода, взята в одному із сільських життєдай*
них джерел, перетворилася на вино… Не випадково

прочани, що ходили до Києво*Печерської Лаври,
облюбували собі поблизу старовинного джерела на
дні глибокого яру у Жуковому лісі місце для перепо*
чину і підтримки сил. Казкові, благодатні тут місця
збереглися й донині…

…Ами тим часом по вулиці Пролетарській
поспішаємо до центру населеного пункту,

де мало відбуватися продовження святкування Дня
села. І майже перед магазином стаємо свідками, як
хлопці, котрих ми тільки*но бачили в храмі, бажали
якомусь знайомому їм дядькові*односельцю, якого
оце зустріли по дорозі, до ста літ жити. І там далі, вже
на порозі торгового закладу, примітили подібну
сценку  із святкового життя * один із чоловіків йшов
всередину, а інший * виходив: отак і застигли в
обіймах, поплескуючи одне одного по плечу… Це,
можливо було особливістю саме цього дня, але то,
без всякого сумніву, були живі паростки Любові,
посіяної у православних серцях на Божій Літургії *
лише вона здатна за одну мить рікою розлитися

усією Михайлівкою Рубежівкою.
ххх

… А тим часом на площі, облад*
наній сучасною сценічною площад*
кою, саме звучала українська на*
родна пісня: Чом, чом, чом, земле
моя, Так люба ти мені, Чом, чом,
чом, земле моя, Чарує так мене
Краса твоя... 

…А на майдані, обладнаному для
урочистостей, метушня * такий собі
фрагмент столичного Андріївського
узвозу в час пік, коли буває вперше

на нього потраплять одночасно десятки іноземців…
Нетерпляча сільська дітвора задовго до початку свят*
кування, немов горобці поживу, обліпили продавців.
Трохи згодом захотіли ми хоч одне те пташеня
упіймати * та де там * полетіли дружною зграйкою в
інший куток до сцени, де саме розпочався майстер*
клас з виготовлення іграшок. І ми теж, затамувавши
подих, слідкуємо, як за хвилину з продовгуватої
кульки виходить гарне собача, а ще хвилина*друга *
і довговухе зайча… Малеча зачаровано слідкує і до*
рослі очей теж не можуть відірвати… І тільки тоді, ко*
ли помітили на площі сивочолого ветерана, покину*
ли зацікавлене коло… Невдовзі знайомимося з ІІвваа*
нноомм ППррооххооррооввииччеемм ППііссккооввиимм, котрий сьогодні
вирішив перепочити від справ: "Ще матиму нагоду
запастися лозою для роботи, а ще й День села раз у
рік випадає"…  Півгодини спілкування з людиною,
який теж доклав чимало зусиль до здобутків трудової
слави Михайлівки Рубежівки, пролетіли немов одна
мить… Одне таке знайомство * і день, вважай, не

пройшов даремно, а святкування ще ж
і не розпочалося… Побачили, правда,
як за цей короткий час змінилася пло*
ща: її наповнили різнокольорові куль*
ки, численні світлячки та мигалки…
Майже весь крам з прилавків вже встиг
знайти своїх нових вдячних власників…
Помітивши націлений на себе об'єктив
фотоапарата, дівчатка стали поправ*
ляти волосся, а хлопчики навпаки * по*
казувати гримаси * як їх навчили клоу*
ни, що завітали на свято… Ось з груп*
кою дітей вітається Мікі*Маус, а там й

інші улюбленці з мультфільмів… 
А з динаміків якраз лунає: Зеленеє жито, зелене…,

розливаючи навкруги, ніби угадуючи наперед, пе*
редчуття радості від незабутніх і неповторних хви*
лин, коли збираються  разом близькі і дорогі один
одному люди…  

…Іось лунають життєстверджуючі слова: "Доб*
рого дня, Михайлівка Рубежівка!"

Ведуча свята нагадала історичні відомості прекрас*
ної і благословенної землі, чудової і мальовничої Ми*
хайлівки*Рубежівки. Перша письмова згадка про се�
ло датована 1629 роком, проте, відомо, що й до неї
населений пункт вважали стародавнім. Відтоді мину�
ло майже чотири століття, упродовж яких рубежівцям

Любов рікою розлилася усією Михайлівкою*Рубежівкою
ННааввііттьь ггллииббооккооїї ооссііннннььооїї ппооррии,, ккооллии ввссіі ббааггрряянніі ллииссттооччккии ооппааллии ддооддооллуу,, ззддааттннее ммииллууввааттии ооккоо ррііддннее ссееллоо.. 
ЛЛееггееннььккиийй ттууммаанн ддооддааєє ккааззккооввооїї ннееппооввттооррннооссттіі ччууддооввооммуу ккррааєєввииддуу.. 
ЗЗаассттииггллии ннаадд ММииххааййллііввккооюю�РРууббеежжііввккооюю ссииммввооллии ррооззввииттккуу ттаа ппррооццввііттаанннняя  � ббууддііввееллььнніі ккррааннии.. 
ІІ ннааввііттьь ддеерреевваа,, ннееммоовв ллююддии вв ммооллииттввіі,, ппррооссяяччии уу ББооггаа ббллааггооссллооввеенннняя,, ппррооссттяяггннууллии ддоо ннееббаа ссввооїї ввжжее

ннееооббттяяжжеенніі ввііттттяя...... 
ННааввккооллоо ттиишшаа � жжооддннооггоо ззввууккуу!! � ссііллььссььккіі ссооббааккии,, йй ттіі ввиирріішшииллии ввззяяттии ппееррееппооччиинноокк,, ббоо їїхх ннааттрруудджжеенніі

ггооссппооддаарріі ссттааллии ззааллиишшааттииссяя ввддооммаа � ввжжее ннее ппооссппіішшааююттьь,, яякк ббууввааллоо рраанніішшее,, зз рраанннняя вв ппооллее……  
……ППррииййшшоовв ччаасс ппііддббииттии ппііддссууммккии ммииннууллооггоо ххллііббооррооббссььккооггоо ррооккуу іі ссккллаассттии ввииддии ннаа ннаассттууппнниийй вврроо�

жжаайй...... 
……ТТррииввааллии нніі зз ччиимм ннее ззррііввнняянннніі дднніі ббллааггооддааттіі,, яяккіі ддооссяяггллии ссввооггоо ааппооггееюю 2211 ллииссттооппааддаа,, ккооллии вв ммооззааїїцціі

ссввяятт ццееррккооввннооггоо ррооккуу ннаассттаавв ммооммееннтт ббооггооссллуужжббооввооггоо ввшшааннуувваанннняя ССооббоорруу ссввяяттооггоо ААррххииссттррааттииггаа ММии�
ххааїїллаа ттаа іінншшиихх ббееззттііллеесснниихх ннееббеесснниихх ссиилл.. ССааммее вв ттоойй ддеенньь ннаашшіі ккоорреессппооннддееннттии йй ппооббууввааллии вв ннаассееллее�
ннооммуу ппууннккттіі іі ссттааллии ссввііддккааммии ттооггоо,, яякк зз ууссііхх ккууттооччккіівв ссееллаа ттяяггннууллииссяя ллююддссььккіі ррііччееччккии ддоо ххррааммуу
ААррххііссттррааттииггаа ББоожжооггоо ММииххааїїллаа ннаа  ББоожжеессттввееннннуу ЛЛііттууррггііюю.. ХХттоо ннаа ааввттооммооббіілляяхх,, ххттоо ппіішшккии,, ххттоо уу ппоо�
ввнниийй ззрріісстт,, ххттоо,, ззііггннууввшшииссьь ппіідд ввааггооюю ррооккіівв,, ппррии ддооппооммооззіі ддеерреевв''яянниихх ппааллииццьь ддооббииррааввссяя ннаа ХХррааммооввиийй
ппррааззнниикк зз ввуулл.. ГГааггааррііннаа іі ГГооррььккооггоо ттаа ооббоохх ббооккіівв ввуулл.. ППррооллееттааррссььккооїї,, яяккіі,, вв ссввооюю ччееррггуу,, ссллууггууввааллии
ррууссллоомм ддлляя ппооттооккіівв ввіірряянн зз іінншшиихх ккууттооччккіівв ссееллаа...... 
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довелося витримати і польсько�литовське панування, і
кровопролитні бої під час визвольної війни під приводом
Богдана Хмельницького, тяжкі часи кріпацтва,
соціалістичну рево�
люцію й тяготи Грома�
дянської війни, розкур�
кулення, голодомор і
репресії, окупацію
німецько�фашистськи�
ми загарбниками,
післявоєнну відбудову,
часи будівництва
соціалізму, перебудо�
ву… І, нарешті, разом з
усією країною село
відкрило нову епоху
своєї історії � добу Не�
залежності. Однак, в
кожному історичному
відрізку можна знайти
те, чим нинішні нащад�
ки Михайлівки�Ру�
бежівки можуть пишатися. Трудолюбиві діди�прадіди за�
лишили у спадок прийдешнім поколінням основу добро�
буту і запоруку розквіту � працелюбність. Зокрема, ко�
лись у селі існував цегельний завод, який прославляв
наш край далеко за його межами. Продукція цього за�
воду мала власне клеймо "РХ" і на неї був надзвичайно
високий попит. Цеглу, вироблену в Рубежівці відправля�
ли навіть до Петербургу і через століття українці можуть
пишатися тим, що у фундамент північної столиці Росії,
свого роду світового музею під відкритим небом, покла�
дені вироби з Михайлівки�Рубежівки. Це факт досягну�
того високого рівня виробництва. І в подальшій новітній
історії села ці чудові традиції були розвинуті і примно�
жені у часи існування колективного господарства, еста�
фету досягнень якого підхопило й нинішнє покоління
земляків. Наша мала батьківщина � унікальне дерево
життя � довіку приноситиме повноцінні плоди!  

Звучить пісня у виконанні народного аматорського
хору Будинку культури с. Михайлівка*Рубежівка
"Рідні наспіви": Пахне рідне село тишиною лугів І роз*
доллям небес, і піснями гаїв, І полями, де сонячне
світить чоло, і хлібом, і цвітом, і прадідом*дідом. Гріє
душу село, моє рідне село...

На сцену запрошується Михайлівсько*Рубежівський
сільський голова ММииххааййллоо ММииккооллааййооввиичч РРяяббччуукк:
"Дорогі односельчани, шановні гості і всі присутні на
цьому майдані! Сьогодні ми знову зустрілися на хра�
мовому святі Архістратига Божого Михаїла і на Дні
села. З 1994 року ми започаткували таку традицію. З
того часу пройшло начебто й небагато � всього
шістнадцять років, однак подивіться, як змінився виг�
ляд і будинків односельчан, і наших вулиць, і наших
населених пунктів � Михайлівки�Рубежівки і Забуччя.
Ви всі свідки того, що зміни у нас � на краще. У цьому
напрямку працює сільська рада, депутатський кор�
пус, а також приватні підприємці. Мені приємно, що
останні роки налагоджується виробництво на колиш�
ньому подвір'ї радгоспу "Рубежівський" � стає більше
робочих місць, а, отже, і більшає надходжень до
бюджету сільської ради… Хоча, ще, в цілому, їх не
достатньо для того, аби ми могли ставити перед со�
бою ті цілі соціально�економічного перетворення, які
ми повсякчас прагнемо здійснити на нашій малій
батьківщині. Однак, загалом, не зважаючи на це ми,
працюємо і реалізовуємо можливості, які дає нам сьо�
годення � у нас пристойні дороги, у нас вулиці
освітлюються… Дорогі земляки, я вас вітаю зі святом,

бажаю міцного здоров'я, наснаги, всього того, що ви
бажаєте собі. Важливо, щоб діти слухали батьків і
про це ми, старше покоління, повинні потурбуватися,

щоб молодь
брала кращий
приклад, щоб
наші діти та
онуки добре
вчилися, щоб
ставали високо�
кваліфіковани�
ми спеціаліста�
ми своєї справи,
були гідними
дідів�прадідів,
продовжували
справу батьків,
примножували
славу Ми�
х а й л і в к и � Р у �
бежівки та
відроджували

традиції українського народу. Зі святом рідного села!
Всього вам самого найкращого! (оплески)".  

Односельці підносять сільському голові М.М. Рябчу�
ку коровай як символ пошани, як символ праці і жит�
тя, сердечності і добра, як символ віри в те, що Ми�
хайлівка�Рубежівка стане найкращим і найбагатшим
селом в Україні.

Слово для привітання надається директору Ми*
хайлівсько*Рубежівської школи ВВааллееннттиинніі ММииккоо*
ллааїїввнніі ППррииххооддььккоо, яка під оплески присутніх від всьо*
го серця привітала односельців і побажала землякам
всяких гараздів, а
також звернулася
із словом до підро*
стаючого по*
коління та їх
батьків, аби вони
все робили від них
залежне для того,
аби діти росли
гідними людьми,
достойними пред*
ставниками свого
села і країни.  

Слово для
привітання на*
дається головному
лікарю сільської
лікарні ООллььззіі ФФееддооррііввнніі ККррааввееццьь: "Дорогі односельці!
Хочу побажати всім вам, насамперед, здоров'я,
удачі, успіхів у всіх ваших починаннях, щоб зло да�
лекими дорогами вас оминало, а радість, щоб зав�
жди була поруч в житті. Хочу також побажати, щоб у
кожній вашій хаті був завжди хліб на столі і щоб па�
нував в родинах мир, злагода, добробут! Зі святом!
(оплески)".    

А потім всіх присутніх привітали малі козачата * учні
першого класу сільської школи, які молитвою у
своєму виконанні помноженою на дитячу безпосе*
редність розчулили всіх без винятку дорослих: Я
здійму до неба крильця�рученята, Помолюсь за ма�
му, помолюсь за тата. За сестру і брата. За усю роди�
ну, і за рідну неньку�Україну. Захисти нас, Боже, від
лихої долі, уроди доволі житечка на полі. Щоб
сміялись дзвінко діти в кожній хаті, щоб були щасливі
люди і багаті…

Після того сільський голова Михайло Рябчук вручив
подяки, грошові премії і букети квітів односельчанам,
котрі своєю сумлінною працею та особистою актив*
ною життєвою позицією зробили і продовжують ро*
бити вагомий внесок у розбудову рідного краю: ККрраа�
ввееццьь ООллььззіі ФФееддооррііввнніі,, ХХооббоошшіі ААлллліі ММииххааййллііввнніі,,
ББееззссммееррттннооммуу ВВааллееррііюю ММииккооллааййооввииччуу,, ББееррннааццььккоо�
ммуу ААннааттооллііюю ООллееккссааннддррооввииччуу,, ППррииххооддььккоо ВВааллеенн�
ттиинніі ММииккооллааїїввнніі,, ХХааррччееннккуу РРооммааннуу ММииккооллааййооввииччуу,,
ІІвваассююккуу ВВаассииллюю ІІввааннооввииччуу,, ССллооббооддяяннююккуу ВВооллооддии�
ммиирруу ІІввааннооввииччуу,, ККуулліішшуу ММииккоолліі ІІввааннооввииччуу,, ББууккоо�
ввееццььккіійй ВВааллееннттиинніі ААддааммііввнніі,, ГГооллііккооввуу ООллееккссааннддрруу
ММаарржжааннооввииччуу,, ППааррффееннююккуу ММииккоолліі ППееттррооввииччуу,,
ЖЖллооббіінніійй ВВааллееннттиинніі ББооррииссііввнніі,, ККооввттуунн ІІрриинніі
ВВііккттооррііввнніі,, ББааббиичч ЛЛааррииссіі ММииккооллааїїввнніі,, ФФееддооррччееннккуу
ММииккоолліі ООллееккссііййооввииччуу,, ЛЛуукк''яяннооввіійй ВВааллееннттиинніі
ІІввааннііввнніі,, ППллооттннііккооввуу ММииккоолліі ВВооллооддииммииррооввииччуу,, ЛЛаа�
ггооввссььккооммуу ВВооллооддииммиирруу ООллееккссааннддррооввииччуу,, ММккррттччяянн
ААббооввуу ААррааммооввииччуу,, ММііззююккуу ССттееппааннуу ППааввллооввииччуу,, ХХоо�
ббоошшіі ССввііттллаанніі ММииккооллааїїввнніі,, ЄЄффііммооввуу ВВ''яяччеессллааввуу ВВоо�
ллооддииммииррооввииччуу,, ККррииццььккооммуу ВВооллооддииммиирруу ВВііттааллііййооввии�
ччуу,, ВВііттввііццььккооммуу ВВооллооддииммиирруу ВВііккттооррооввииччуу,, ППооммааззаа�
ннуу ААннддррііюю ССееррггііййооввииччуу ("Хочу сказати, що ТОВ Аг�
рофірма "Рубежівка" посіла друге місце в Києво�Ся�
тошинському районі по вирощуванню овочів у
відкритому грунті", � коментує вручення відзнаки Ми�
хайло Миколайович), ДДеемм''яяннееннккоо ГГааллиинніі ААннддррііїїввнніі,,
ЯЯссттррееммббооввииччуу ССееррггііюю ККооссттяяннттииннооввииччуу.

* Шановна громадо, * продовжує вшанування одно*
сельців сільський голова М.М. Рябчук, * дозвольте
мені сказати теплі слова на адресу старожилів, висло*
вити їм подяку і  вручити грошову допомогу: ММееллььннии�
ччееннккоо ММааррііїї ККааррппііввнніі,, ППооттооррооччіі ЄЄллииззааввееттіі ВВаассииллііввнніі,,
ААннддррііййччуукк ААннттоонніінніі ААннттооннііввнніі,, ІІввааххннееннккоо ННааддііїї ВВооллоо�

ддииммииррііввнніі,, ВВааххооввссььккіійй
ФФііллііммеенніі РРааффааллііввнніі.

Оголосили хвилину
мовчання…  Присутні
вшанували Героїв, под*
вигом яких продов*
жується життя під мир*
ним небом у вільній Ук*
раїні. Право покласти
квіти до пам'ятника за*
гиблим воїнам було на*
дано козачатам...

Далі настала черга
вшанувати основу ос*
нов нашого життя під
мирним небом * сім'ю і

родину. На сцену запрошується срібне подружжя
ССааллііввоонніівв. Присутні аплодують ССееррггііюю ЯЯккооввииччуу іі ООкк�
ссаанніі ВВаассииллііввнніі, котрі разом у любові та злагоді живуть
вже 25 років. За ними громада вітає золоті подружжя:
РРяяббччууккіівв ППааввллаа ФФееддооттооввииччаа ттаа ООллььггии ООллеекк�
ссааннддррііввннии,, ММааззуурріівв ООллееккссааннддрраа ППееттррооввииччаа ттаа ЛЛііддііїї
ФФееддооррііввннии,, ММааллооввііччккоо ММииххааййллаа ООннииссииммооввииччаа ттаа
ААллллии ООллееккссааннддррііввннии,, ППііссккооввиихх ППееттрраа ППррооххооррооввии�
ччаа ттаа ГГааллииннии ГГррииггооррііввннии,, ББооррииссююккіівв ААддааммаа ВВаассиилльь�
ооввииччаа ттаа ООллььггии ММииттррооффааннііввннии,, ССттууккааллееннккіівв ММииккоо�
ллии ІІввааннооввииччаа ттаа ММааррііїї ААккииммііввннии,,  ППииллииппееннккіівв ААннддррііяя
ВВаассииллььооввииччаа ттаа ННааддііїї ЯЯккііввннии..

Атоді на сцені з'явився символічний Михайло,
аби виголосити свій наказ: "Я знову ступив на

цю святу зем�
лю, бо покли�
кала пам'ять
невмируща, бо
радо бачити
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вас у святкову годину. Від імені праотців роботящого
вашого роду, від імені пращурів ваших, здатних і ни�
ву ростити, і дворище своє захистити, від імені тих,
хто множив три віки багатство дому і славу роду,
вітаю вас (Вигуки: "І вас!")!  Вашими думами, вашими
руками невтомними розквітає Рубежівка, і з кожним
роком яснішають зорі над Мислін�рікою. Нехай
многії літа щастя супроводжують нові покоління рубе�
жан. Віддавна на землі люди дбали, щоб був на столі
коровай, щоб зустріли гостя хлібом�сіллю, і у кожнім
новім короваї є зернина попередніх поколінь, бо
ніщо у житті не минуло безслідно, бо пам'ятають
кручі над рікою голоси ваших предків. Хай щастить
вам у вашім домі! Хай легко ступається по древній
поліській землі! Хай не переводяться серед вас коза�
ки, щоб і в роботі були першими, і в сім'ї добрими, і в
житті справедливими. Тож дозвольте вклонитися вам
за те, що свято бережете пам'ять про минуле!"

Настав час святкового концерту за участю ху*
дожніх колективів села. Відкрив його лауреат

конкурсу духовної музики народний аматорський
хор "Рідні наспіви". Звучали українські народні пісні
у майстерному виконанні колективу * "Ой при лужку,
при лужку, при широкім полі", "Ой у полі жито", "Ой
за лісочком", а також "Розпрягайте хлопці коней". Не
зважаючи на прохолодну погоду, атмосфера на
майдані дедалі більше наповнювалася душевністю і
теплом. Така вже особливість українських народних
пісень, від яких ніколи, хто їх слухає, не залишається
байдужим. Тепло любові, викликане словами, обра*
зами і  поетично проголошеними в них цінностями,
під звучання знайомої з дитинства мелодії, розлива*
лося і сповнювало людські серця. Не диво, що ос*
таннім часом науковці взялися досліджувати різно*
манітні функції народ*
ної пісні, у числі яких
однією з найваж*
ливіших є лікувальна.
Вона, між іншим, оче*
видна як на
фізіологічному і
емоційному рівнях, так
і на душевному. Те, що
пісня лікує душу * відо*
ма істина, яку відчуває
кожний з нас, навіть  не
потребуючи доводів
учених. І тому ми що*
разу,  коли є така мож*
ливість, із великим за*
доволенням зану*
рюємося у її глибокий світ, знаходимо всеохоплююче
почуття… А репертуар "Рідних наспівів" насичений *
як пізніше розповіла керівник народного ама*
торського хору ООллееннаа ЦЦииммббаалл, в ньому близько
п'ятидесяти пісень * виходить у Михайлівці Рубежівці
на додачу до цілющого водного * ще й джерело оздо*
ровлення душі б'є фонтаном! А ще були й танцю*
вальні номери, які розігріли публіку. Коли на сцені
розпочалася запальна "Тарантела" * ноги самі стали
пританцьовувати, були й такі, хто приєднувався у ко*
ло, яке мимоволі сформувалося посеред площі…    

3

В якийсь момент і діти зчинили вереск і штовханину,
бо у гущі глядачів невідомо звідки з'явився двометро*

вий Шрек *
улюблений
герой мульт*
серіалу. Хо*
див він так,

ніби от*от мав впасти. Діти, звісно, захотіли побачити
як такий велетень перекинеться і стали підштовхува*
ти з різних
боків. Чого
артисту до*
велося на*
терпітися *
лише він
один знає!
Захеканий
від зусиль,
чоловік все*
таки зміг
встояти на
ногах від
п р о я в і в
н а д м і р н о ї
до себе ува*
ги. Але й ма*
леча доволі
попотіла, і в
знак прими*
рення * чу*
дове фото на згадку!

А тут ведуча свята запросила бажаючих до стовпа,
добравшись до верхівки якого, можна було отрима*
ти потрібну у господарстві річ. Якась молодиця поча*
ла гукати, звертаючись до своєї другої половинки:
без кабанчика додому не приходь. У натовпі стрима*
но почали гиготіти, показуючи на дядька, що похню*
пившись, почалапав до місця змагань * певно, то його
мила так привселюдно підбурювала. А тут один
місцевий парубок, схожий статурою на молодшого
Кличка, спрямував сюжет сценки в зовсім неочікува*

не русло, заявивши
при всіх: а мені б цю
молодицю � я цілу б їй
свиноферму придбав.
Всі дружно зарегота*
ли  так, що жінка му*
сила сховатись... Ще
мить * і було як на Со*
рочинському ярмар*
ку * продавати не
продавали нічого,
але склалося вражен*
ня, що торгівля була. І
справді, з боєм дістав*
шись до місця зма*
гань, ми стали свідка*
ми епізоду, коли вже

знайомий нам дядько дав парубку 1000 гривень, аби
той дістав приз… 

Пристрасті почали розгоратися і, напевно, щоб по*
гасити їх, організатори вирішили розпочати змаган*
ня з підйому пудової гирі. Браві парубки, роздягнув*
шись до пояса, стали немов пір'їнку підкидати вгору
спортивне знаряддя, все нарощуючи і нарощуючи
результати. І коли ЮЮрріійй ББуурриийй на одному диханні
підняв 34 рази пудову гирю, здалося, що саме він і
стане переможцем, але тут своє вагоме слово сказав
ААррттеемм ККууччеерруукк, довівши число до 38 разів. Ми
привітали хлопця * мешканця Михайлівки*Ру*
бежівки, який навчається в Київському авіаційному
технікумі, а нині проходить практику в ДА "Антоно*
ва", з визначним досягненням. Хлопець розповів, що
постійно підтримує форму у сільському тренажерно*
му залі, і закликав молодь дбати про своє здоров'я. А
тут нас сповістили, що знайшовся хтось інший, хто

підняв гирю 50 разів, на що Артем упевнено і радісно
зауважив: якби я останнім виступав, то результат був

би ще кра*
щий. Але й
друге місце *
це непогано.
Тож ми
п р и в і т а л и
хлопця, який
пішов отриму*
вати приз, і
поспішили по*
дивитися чим
же все*таки
закінчаться
п р и с т р а с т і
біля стовпа.

А там вже
сформувала*
ся черга ба*
жаючих. Одні
насмішили,
бо сил після

гирі вже не мали, а інші змусили похвилюватися. Па*
рубки по черзі, при підтримці глядачів, діставали то
термос чи праску, то ліхтар чи парасольку, або ков*
дру, залишаючи на останнього учасника найго*
ловніший приз…  * довгоочікуване поросятко. І коли,
нарешті, майдан наповнив радісний виск, всі зро*
зуміли, що свинка знайшла свого господаря. Але не
тут то було! У найвідповідальнішу мить той настирли*
вий дядько забрав переможця не переговори. Що
далі було * історія замовчує, але, очевидці переказу*
ють, той таки свого домігся * що не зробиш для коха*
ної, коли вона поставить якесь завдання  як, напри*
клад, * пригадуєте? * Оксана, дочка Чуба, з "Вечорів
на хуторі поблизу Диканьки" повеліла ковалю Ва*
кулі дістати черевички…

…Ось така була колоритна родзинка у День села. І
здається * всі були задоволені! А ще парубки добряче
попотіли на перетягуванні канату!

Свято було у розпалі * якраз прибула на автобусі
"підтримка" з національного університету ДПС Ук*
раїни. На майдані висадився Культурно*мистецький
"десант" "Сузір'я" * велика родина творчо обдарова*
ної студентської молоді, яка налічує понад 20 різно*
жанрових творчих колективів і студій. Концертна
програма отримала друге дихання. Присутні на святі
ніби перенеслися на головну сцену столиці * у палац
"Україна", де стали свідками звіту колективів з різних
регіонів країни. Членам "Сузір'я", до речі, аплодува*
ли глядачі Ірану, Туреччини, Німеччини, Польщі,
Іспанії, але так тепло, як в селі Михайлівка Ру*
бежівка, їх напевно в жодній країні світу не прийма*
ли. Всю енергію молодості та щирість душі подарува*
ли селянам Тетяна Поповичук, Сергій Слободенюк та
ін. Звучали пісні "Водограй", "Перепілочка", "Горо*
бина" з репертуару Назарія Яремчука * відчувався
акцент на обробках народних мотивів, високоху*
дожніх патріотичних пісень, співзвучних часові.
Знайшлося місце і жартівливим композиціям, у числі
яких присутні емоційно реагували на "Вареники". 

…Народне гуляння продовжувалось. Майда*
ном кружляли пари, заохочуючи інших

приєднатися… Невтомна малеча все продовжувала
гасати зі світлячками на головах… А потім був і свят*
ковий салют. Нічне небо теж утішилося тим, що свято
гарне …

Вадим Богачук, Дмитро Богачук
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� Радий вас бачити дядьку Іване! Як здо�
ров'я!
� Здоров ще я, дякувати Богу: як пройду�

ся селом � добра зарядка, а як перемов�
люся словом з гарною людиною � настрій
додає охоту до життя (сміється).

х х х

…Апізніше в нарисах з історії насе*
леного пункту знайшли

підтвердження, що така зустріч могла ма*
ти природну зацікавленість журналістів. 
Ось що відмітив у своєму доробку Олек*

сандр Соколенко * розповідаючи про
здобутки колективу радгоспу "Ру*
бежівський" за 1973 рік він згадав такий
факт: "Цього ж року на суботнику вста*
новили новий місток через річку Мислін.
Ще 1963 року старий місток змило під
час дощу і люди довгий час ходили в
обхід, поки слюсар ремонтної бригади
Пісковий І.П. не поклав кладку. Він же,
будучи депутатом сільської ради з допо*
могою голови організував разом із бра*
том суботник, знайшов кошти на
будівництво нового містка".

Життя людське � це ще й, свого роду, звіт
про добрі справи. Важливо, як�то ка�
жуть, потрудитися для благополуччя ро�
дини, але не менш важливо зробити свій
певний внесок і у розвиток громади. Без
цього, якщо дивитися в глиб речей, і це
добре знають старожили, не буде в житті
всебічної підтримки і Божого благосло�
вення. І коли є що згадати односельцям
про свого земляка, отже, виходить не да�
ремно той вікував. 

х х х

…Рідне село зігріває душу кожного, хто
тут народився, чиї босі ноги довіку
пам'ятатиме Мартинова гора, Сміюнів Яр
та інші незабутні місця малої батьківщи�
ни! 
Спочатку, здається, � ні не здається � так

воно і є! � тепло дитячих сердець, радісне
щебетання малечі живить рідні поля і
простори, річки і гори… А от з роками,
коли хлопчики і дівчатка дорослішають,
коли на їх скронях з'являється сивина, ці
об'єкти природи вже стають немов ті со�
нячні батареї � рідна ненька�земля з
ніжністю повертає теплоту своїм ко�
лишнім адресатам… Отож, і виходить,
скільки щедрот посіємо самі, стільки
проміння незабаром й отримає з часом
довкілля, у тому числі ми самі, наші діти і
онуки... 
Напевне саме тому у Михайлівці Ру�

бежівці панує благодать та існують такі
життєдайні джерела… Бо проміння Лю�
бові немов ясне сонечко, проникає гли�
боко до сердець кожного, хто хоч раз
завітав у цей край. І де б ми не були, яки�
ми б турботами ми не переймалися у
своєму житті, а ті невидимі промінчики,
що колись пробігли сонячним зайчиком
по мурахам і травам в часи безтурботно�
го дитинства, повсякчас притягують до се�
бе, кличуть із далеких доріг до рідного
села, до отчого дому, де кожна билинка
прагне огорнути тебе невгасимим теплом
і бездонною любов'ю. Здається, нема
нічого кращого у світі, ніж зустріч із до
болі знайомими вулицями, батьківською
хатою та земляками... 

х х х

Іван Прохорович Пісковий народився
17 червня 1935 року в сім'ї корінних ми�
хайлівців�рубежівців. Всі родичі і по лінії
батька Прохора та по лінії матері Тетяни
народилися, трудилися і знайшли вічний
спокій на цій святій землі. 

* Де я прийшов у світ, де батьки мої гос*
подарювали, там і я нині живу * у будин*
ку 59 по вулиці Леніна… Це коли їхати з
Ворзеля перша вулиця направо буде Бу*
дьонного, друга * Садова, ото вже й мож*
на повертати і на нашу вулицю потрапи*
ти, якщо поїхати на перехресті прямо.
Батько помер ще перед війною * у 1938
році… У матері нас четверо залишило*
ся... А дід Павло упокоївся ще раніше
батька, то я його й взагалі не пам'ятаю.
От війну я добре пригадую * мені було
тоді шість років! * як німці зайшли в село…
Це було у червні 41*ого… У нас * по всій
вулиці Леніна! * вишні рясніли понад до*
рогою… І чужинці * це, напевно, була
німецька розвідка * рвали безтурботно
вишні. Так вони прийшлися до вподоби,
що познімали свої каски і туди їх клали...
Ніби не на війну прибули, а до когось у
гості… На обличчях сонце перели*
вається, а за спиною * морок ночі…
…Пам'ятаю, як на сусідній вулиці Шев*

ченка горіли хати… У них влучили снаря*
ди * стріляли з лісу, з боку Жукового ху*
тора… Підпалили чи п'ять, чи шість хат...
А ще пригадую, як у Чирвиному яру з за*
ходу на Київ йшов наш обоз з поранени*
ми… І ми * сільська пацанва * були свідка*
ми як німецька танкетка вела по обозу
прицільний вогонь. І коли наступного дня
ми побували на тому місці * побачили ба*
гато закривавлених бинтів * ой багато
тоді було вбитих і поранених і чимало
коней підранених паслося на березі
річки Мислін... Обоз пішов далі, а коней
так залишили... 
Під час війни у нашій хаті двоє німців*по*

стояльців, жило. І що характерно, один з
тих двох німців був винятково доброзич*
ливий  * веде коней напувати і мене садо*
вить на коня… І отак разом з ним ми їде*
мо до річки. А другий * що сказати *
зовсім протилежний, ненависний був,
звір справжній.  Сідає обідати і дивиться з
під лоба, щоб у хаті нікого не було. А
той, що прихильний до мене був, як то*
вариша не було * завжди пригощав цук*
ром чи цукеркою. Душевний був такий,
коли коней купав, щось белькотав по*
німецьки і запам'ятався мені як добра,
сердечна людина. 

х х х

Мимоволі, об'єднавши два факти з жит�
тя Івана Прохоровича, розумієш: яка ве�
лика цінність � естафета Любові і тим
більше потужна сила її зернятка, поса�
дженого у жорстоку кровопролитну го�
дину. Невже хто інший мав спорудити
той місточок, який з'єднував для людей
обидна береги річки Мислін, а не Іван
Пісковий? В цьому акті, реалізованому
саме Іваном Прохоровичем, виявляється
енергія незвичайно доброзичливих його
взаємин з отим людяним чужинцем, отри�
мана ще у дитячі роки. 

* Через цих наших постояльців у мене й
до німців сформувалося двояке ставлен*
ня: як до людей * я не відчуваю до них
ніякої ненависті, а тільки як до за*
гарбників * відчуваю ненависть до волі їх
правителів, які змусили їх із зброєю піти
проти нашого народу... А вони такі ж самі
люди… Хіба і у нас не таке ж саме є: є лю*

ди і є ж таки й нелюди. І як було це в ча*
си Радянського Союзу, так і в незалежній
Україні це продовжується… Ото й вихо*
дить, що через того німця у мене і немає
ненависті до тих людей… 

х х х

У перший клас Іван Прохорович пішов
після війни. Закінчивши сім класів, одра�
зу став робити на Бучанській МТС. 

* Спочатку був учнем. А коли пропрацю*
вав там рік чи півтора * мене направили у
Катюжанку в школу механізації, де я ос*
воїв професію механіка*комбайнера.
Закінчивши курси у 1955 році знову по*
вернувся у Києво*Святошинський район.
І одразу мені довірили комбайн. Один
сезон, правда, молотив хліб в селі Пет*
рушки, а на другий рік мене вже напра*
вили в рідну Рубежівку * в колгосп
"Більшовик", в якому все життя й мої
батьки проробили простими робітника*
ми. 
А в 57*ому році закінчив курси тракто*

ристів * без відриву від виробництва під
час роботи в МТС. Тоді*то я й став ме*
ханізатором широкого профілю. Бо на
комбайні трудишся один*півтора місяці в
рік, а інший час теж треба чимось займа*
тися * не сидітимеш же склавши руки...
Після курсів трактористів одразу дали
мені трактор. Була така марка "Універ*
сал" * трактор*трудівник на залізних ко*
лесах. Саме на цій техніці наше по*
коління піднімало народне господарство.
Він був справді універсальним * на ньому
можна було цілий рік працювати, в тому
числі на прополці городини * капусти,
картоплі і так далі. Потім десь через рік
пересів на МТЗ*2 * трактор мінського за*
воду на резиновому ходу. Отак і трудив*
ся * коли час збирати хліб * на комбайні,
а після того * на тракторі. 

х х х

Жнива � найвідповідальніша у хлібо�
робській справі пора. Вона хоча і є
періодом важкої праці, але знаменує со�
бою святу справу, яка сторицею повер�
тає твої труди. Хто мешкав в селі знає, що
коли в полі розпочиналися жнива � селя�
ни ставали надзвичайно чутливими до
всіх нових з лану � питають одне в одно�
го як працює техніка, який врожай, чи є
втрати... 
В цей час і сам хліб, випечений, за�

рум'янений, пахучий набував особливої
суті і незвичайного смаку. Жнива ставали
свого роду Всесвітом � несли об'єднуючі
процеси в життєдіяльності селян. Хлібний
лан гуртував людей найрізноманітніших
професій і занять. А в центрі уваги були,
звісно, вони � комбайнери. В погоні за
центнерами намолоченого збіжжя вони
пропахли не потом, а хлібом… І навіть
волосся у них все впереміжку з половою.
А вже на другому плані йшли водії, котрі
теж невтомно трудилися, намотуючи
кілометри від поля до елеватора, а після
них і кухарі, які варили у той час особли�
во смачні обіди і поспішали ще з гарячим
першим та другим у спеціальних термо�
сах на польовий стан, а були ще й слю�
сарі, які в час жнив творили справжні ди�
ва, аби техніка не знала простою… Бага�

тьох представників професій можна зга�
дати, які обслуговували жнива… Навіть,
скажемо, високі керівники відходили
тоді на другий план і в свою чергу прояв�
ляли поблажливість і розуміння у став�
ленні до комбайнерів…
В трудовій біографії Івана Прохоровича

є багато знакового для молодого по�
коління. Найперше, його працелюбність,
однак тепер ми вибрали один красно�
мовний епізод, який мав місце під час
жнив, коли він ще в Петрушках трудився. 

*Пригадую понад Житомирською
трасою в районі Петрушок і Шпи*

тьок збирали ми овес... Бачу їде "Побе*
да" прямо до мого комбайну. Курява
здійнялася аж до неба. Виходить з авто*
мобіля якийсь начальник і махає мені ру*
кою, мовляв, щоб я зупинився. Я й стаю.
Сплигую і питаю: чого ви хочете? А він
мені: як працюється, як комбайн, те се…
А я в свою чергу цікавлюся: а ви хто та*
кий будете? Каже мені: я головний інже*
нер із заводу "Червоний екскаватор".
Мене заділо * гаряча пора, а він мене
відволікає! * кажу йому: якщо тобі щось
треба * після роботи приїдь, будь ласка,
коли я мотор заглушу і розпитай про все
що хочеш, а не тоді, коли кожна хвили*
на, кожна секунда на рахунку. Це було в
суботу. А в неділю я знову в полі. І знову,
бачу, курява до неба * знову їде "Побе*
да" до комбайна. Під'їжджає вже хтось
інший і показує жестом, мовляв, зупини*
ся. Я наказую помічникові, що зійду, а
щоб він далі сам правив техніку. А той з
"Победи" велить: ні, зупини комбайн. А я
йому спересердя й кинув, вживши міцне
слово: да пішов ти…  Нам треба працю*
вати, а не вислуховувати чиїсь казки...
Ну чи не так? Той на мене подивився,
розвернувся і подався у напрямку кол*
госпної садиби… У мене всередині щось
тьохнуло: оце напевно якесь начальство
було… Коли через деякий час знову їде
та "Победа" у супроводі ескорту: голова
колгоспу * тоді був Микола Іванович,
бригадир тракторної бригади, його
помічник… Бригадир підходить до мене і
каже: Ваня, ти знаєш хто то такий? А я
кажу: звідки я можу знати? Мені вчора не
давали працювати, мені сьогодні не да*
ють… А мені ж вбирати треба, а не тере*
вені посеред поля розводити…  Тоді той
начальник підходить і по плечу мене по*
плескав і каже: все вірно, але лаятися не
треба (сміємося)… Отак ми з Вой*
цехівським познайомилися… Якби не
жнива, то певно, б мені дісталося по
повній, а так… робимо ж по суті одне
діло. Приїхав після того випадку він і до
нас на збори в МТС і згадував про той ви*
падок, але не називав мене по імені, ба*
чив, що я є і розповідав про той випадок
як про анекдот, дав мені зрозуміти, що
пробачив мені, що жнива головніше. І це
той приклад як і нам треба один до одно*
го ставитися, про те, які справжні пріори*
тети мають бути у стосунках між людьми.
А могло статися й так, як нерідко зазви*
чай буває, що образиться начальник і
ворогом на все життя стає. Але й мені на*
ука була, аби я тримав у руках свій мо*
лодецький запал...

х х х

Покоління ударника комуністичної
праці І.П. Піскового � це генерація не�
втомних трударів, які розумом і руками,
серцем і душею, з великою пошаною до
землі�годувальниці, не жалкуючи влас�
ного здоров'я, виявляли неймовірні зу�
силля заради щедрих врожаїв.

Хвала рукам, що і донині пахнуть хлібом!
На  Дні села Михайлівки�Рубежівки наші кореспонденти
випадково познайомилися з Іваном Прохоровичем Пісковим.
Напевне, так би і розійшлись їх дороги, якби не стояли
ненароком поряд в момент, коли житель села душевно
привітався з сивочолим ветераном і в такій теплій атмосфері
подальша розмова вже була доречною.
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*Працювали дуже важко, я б сказав, героїчно. Ви
уявіть: я приходив на зміну у сім годин вечора *

сідав за кермо і до семи ранку не злазив з трактора. Під
освітленням фар орали. Коли стає  нестерпно в чотири
години ранку * вийдеш бувало, станеш перед гарячим
радіатором, якщо працюєш холодної осінньої пори і
скільки можна отак стоячи * десять*п'ятнадцять хвилин *
передрімаєш. І знову вперед. Тоді як хтось стоїть * одра*
зу викликали бригадира. Контролювали. Не диво, що у
1962 році мене по стану здоров'я (у зв'язку з хворобою
шлунку) з трактора зняли. Після того я кінчив курси у
нас в Рубежівці по регулюванню паливних систем в ди*
зельних двигунах, адже Бучанську МТС розформували
у 1958 році і всю станційну техніку передали по колгос*
пах. Пропрацював я дизелістом дев'ять років і у 1971*
ому в Боярці на комісії лікарі встановили у мне про*
фесійне захворювання. Прислали директору госпо*
дарства припис підшукати мені роботу на чистому
повітрі таку, щоб не була пов'язана з паливно*мас*
тильними матеріалами.  Отак я й почав працювати в
тваринництво слюсарем по ремонту апаратури. А ме*
не 1975 році поставили інженером по трудомістким
процесам. Зусиллями нашого покоління радгосп
процвітав, був мільйонером. Директором був Ко*
ломієць Микола Миколайович при ньому радгосп
займав передові місця у районі по всіх показниках.
Тоді ми почали будувати великий тваринницький ком*
плекс на 6 тис. 500 голів. Розвивали одним словом ба*
гатогалузеве сільськогосподарське виробництво, ад*
же тваринництво має тісні зв'язки із землеробством,
якому воно постачає органічні добрива і в свою чергу
отримує кормову базу. Загалом, відомо, що успіхи
тваринництва значною мірою визначаються наявністю
відповідною кормової бази, яку формують польове
кормовиробництво (вирощування кормових і зернофу*
ражних культур), природні угіддя (сіножаті і пасовища),
а також різноманітні відходи від переробки сільськогос*
подарської продукції. Звели 18 блоків. Бригада у складі
семи чоловік, яку я очолював, забезпечувала роботу
поїлок, транспортерів, кочегарок, водогону, свердло*
вин * все це ми обслуговували і це було у нашому
віданні. І це було, скажу вам, чимале господарство, яке
потребувало великих зусиль. Але в 1979 році отримав
виробничу травму і оформив 2 групу інвалідності. Рік не
працював. А потім назначили мене начальником по*
жежної охорони. Починав з нуля. Спочатку відшукав
відповідну спецтехніку. Аж у Бородянці на екскаватор*
ному заводі  знайшов пожежну машину на базі ЗІЛ*130.
Придбали її, зробили її як лялечку і так, що на змаган*
нях у Вишневому районний керівник не вірив, що це на*
ша радгоспна машина. Довелося навіть показувати тех*
паспорт на неї, що ми, мовляв, не орендували її десь на
час змагань.  Отак наші місцеві умільці постаралися. У
мене в підпорядкуванні було чотири водії. Ми п'ять років
на своїй машині посідали перші місця. А двічі поспіль
навіть задавали тон в усій Київській області, де теж
посідали перші місця. А це ж не просто так * за кожною
перемогою були між іншим ще й достойні призи і пода*
рунки, наприклад, японський телевізор, холодильник,
світильники та інше. І що мене тоді надзвичайно врази*
ло, що тогочасний директор радгоспу вирішив забрати
цінні подарунки. Замість того, щоб забезпечувати по*
жежне ДЕПО, він сам накладав око на чуже... Я такого
"господарника" не міг стерпіти і прийняв рішення піти на
пенсію * я вже до того випадку був пенсійного віку. І після

того, нажаль, не лише наша пожежна частина в пух і
прах розвалилася, але й господарство. І побачив нині,
побувавши на території радгоспу, стоїть каркас нашої
машини (ні коліс, ні мостів, ні мотора, ні коробки * нічо*
го нема, коротше кажучи один металолом від неї зали*
шився). 

х х х
А далі природно постало болюче питання, яке хвилює

не лише І.П.Піскового, а всіх трудівників, котрі працю�
вали на загальний добробут. Де нині результати їх
праці? Де той тваринницький комплекс? А цю ж розпо�
чату справу можна було далі продовжувати і не просто
прийняти готове, а нарощувати. Хоча пізніше у виступі
Михайлівсько�Рубежівського сільського голови Михай�
ла Рябчука на Дні села прозвучали оптимістичні слова

про поступове відродження сільськогосподарського ви�
робництво на селі.
* Як все це що відбулося зрозуміти? Було добротне гос*

подарство... Певно, що всякого було: і злети, і падіння за
час існування колгоспу і коли утворився радгосп, але та*
кого ми не знали… щоб радгосп став банкрутом… Зем*
ля ніколи не зробить трудову людину банкрутом * все,
що посадиш дасть сходи… Але в голові у керівників вид*
но інше було… Для того, видно, КСП зробили… Присла*
ли одного директора у 1988 році і після того почалися
збої і розпорошили колишню славу. Я не був членом
КПРС, але я й нині за них. Тоді була дисципліна * а без
неї толку ніякого не буде * можна було звернутися до
посадовця і він тебе ніколи не смів відфутболити, а дбав
про те, щоб зробить так як треба, коли якийсь непоря*
док. Якщо на рівні парторганізації щось не виходило *
вмішувався райком, райвиконком і так далі. А коли ба*
чать, що людина не справляється * отже, вона не своєму
місці * ставлять іншу. Ми як будували той комплекс * тоді
першим секретарем райкому партії був Шустик * так він
щосереди приїздив на виробничу нараду у наше село.
Вникав у проблеми, якщо десь стопорилося, допомагав
знайти вихід * будували ж комплекс дванадцять ор*
ганізацій. Пам'ятаю й іншого першого секретаря райко*
му партії Сапухіна і голову райвиконкому Вой*
цехівського. Це кадри були! Вони про людей дбали і
про розвиток району. 

х х х

Ото виходить, не випадково ми зустрілися з І.П. Піско�
вим на День села. Згадуючи своє життя � Іван Прохоро�
вич сам ще раз переконався, що багато для розвитку

Михайлівки�Рубежівки потрудився.  Від імені земляків і
києво�святошинців ми висловили велику вдячність Івану
Прохоровичу і у його особі цілому поколінню одно�
сельців за труди, у число яких входить і дружина Євгенія
Павлівна, яка працювала в польовій бригаді… Вже чо�
тири роки як вона перейшла за межу життя... Однак
історія роду не знає зупину. Син Павло Іванович зі
шкільної парти проробив 22 роки водієм в радгоспі. А
нині очолює ремонтну бригаду, яка застосовує новітні
технології. І донька Надія Іванівна ніколи не пасла
задніх… Але вже на пенсії. Має ветеран правнуків �
Сашка і Дашуню � майбутню еліта села. До родинного
кола І.П. Піскового належить, між іншим, виявляється, і
сільський голова Михайло Рябчук.

* Михайло Миколайович має велике серце і прекрасну
душу. Його поважають земляки і недавно на виборах
знову віддали за нього свої голоси… Адже він багато для
села зробив і тим більше в таких непростих умовах
нинішнього дня. Бо він дбає про те, щоб рідне село по*
всякчас мало розвиток, щоб діти, онуки і правнуки і всі
прийдешні покоління в Михайлівці Рубежівці жили кра*
ще, заможніше, одним словом, по*людськи… Цього
прагнули і мій батько Прохор, і дід Павло і дід Василь і
баба Оксана по материній лінії * Микуляни * та всі їх од*
носельці… 

х х х

Користуючись нагодою, попросили ветерана зі словом
до молоді звернутися.

*Основа життя нашого * праця. Наше покоління
трудилося, то й мало право на щось розрахову*

вати. А оце в нинішньому житті як я подивлюся * на по*
лях нічого немає * то відповідне матимемо й на столі. І де
керівництву держави взяти кошти для розвитку, якщо
на місцях такі справи? Раніше як було заведено: рад*
госп здає в обов'язковому порядку державі держзамов*
лення, держава в свою чергу господарству виділяє
техніку * отож, робилося, вироблялося і колесо історії
рухалося. Бо була основа благополуччя. Нині бачу по
телевізору як бастують малі підприємці. Вони з 90*х
років понабирали в оренду і звикли нічого не платити…
А де у державі необхідні ресурси візьмуться, коли кру*
гом таке діється? Друкувати гроші? А це до добра не до*
веде. Бо в основі всього труд, товарне виробництво. А
поля ж, замітьте, всі гуляють. Ото й робіть, молоді, вис*
новки… А час швидко летить. І якщо я, наприклад, маю
44 роки стажу і заробив пенсії "аж" 882 рублі чи той
гривні, то яку пенсію матимете ви, коли настане
відповідний час… І це при тому, що все здобуте нами бу*
ло майже втрачено. Ви лише уявіть, я у 1985 році отри*
мав 5 тонн пшениці за трудодні * це тільки натуроплата
(по нинішнім міркам хто таке має), а ми ще ж отримува*
ли й гроші * в МТСі на трудодень заробляли по 7 рублів.
Бувало, якщо норму зроблю, отримував 5 трудоднів і
колгосп платив в кінці року по 13 рублів на трудодень
тобто до тих виплачених семи рублів щомісяця додава*
лися ще 5 рублів в кінці року на кожний трудодень. Труд
всьому голова і саме в ньому успіх у житті, мудрість про*
ста * коли не заробиш, то нічого й не матимеш. А наше
спільне завдання незалежно від віку в чому полягає,
щоб процвітала Михайлівка Рубежівка, щоб заможни*
ми ставали родини, щоб продовжувалася хліборобська
естафета дідів*прадідів!

Вадим Богачук. Фото Дмитра Богачука
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Традиційно до новорічних і Різдвяних свят, Дня Святого Миколая
Укрпошта готує приємні сюрпризи дітлахам. Цьогоріч підприємство
привертає увагу громадськості, владних органів та підприємницького
середовища до найбільш соціально незахищених категорій дітей * ви*
хованців закладів для дітей*сиріт та тих, що позбавлені батьківського
піклування. Щоб діти в цих закладах мали змогу читати газети та жур*
нали, споживати найновішу й цікаву для них інформацію, Укрпошта
оголошує акцію з доброчинної передплати "Подаруй дитині радість
читання!". 
До кампанії з доброчинної передплати різноманітних періодичних

друкованих видань для дитячих соціальних закладів пропонуємо до*
лучитися партнерам підприємства та різноманітним установам і ор*
ганізаціям (як юридичним, так і фізичним особам). У перебігу акції, що
триватиме протягом 1 листопада * 20 грудня 2010 р., кожен її учасник
матиме змогу на свій розсуд передплатити одне чи кілька вітчизняних
видань (дитячої та юнацької тематики) на 2011 рік (12 місяців) для будь*

якого закладу по всій території України.
Акцію розпочато з метою привернення уваги широких громадських

кіл до проблем дитячих соціальних закладів, забезпечення доступу
їхніх вихованців до друкованих газет і журналів, заохочення дітей до
читання періодики, сприяння розвиткові вітчизняних видавців, популя*
ризації передплати періодичних видань.
Оформити доброчинну передплату можна буде в будь*якому пошто*

вому відділенні України, де нададуть інформацію про дитячі заклади
регіону та України загалом, найповніший перелік видань дитячої тема*
тики тощо. Також інформацію про акцію можна знайти на сайті Укрпо*
шти (http://www.ukrposhta.com) в розділі "Акції, конкурси".
Перебіг акції та її результати висвітлюватимуться на веб*порталах

підприємства і його філій, газеті "Поштовий вісник". Особливо активних
учасників буде відзначено спеціальними призами від Укрпошти.

Прес*центр Укрпошти. 323 20 55

Укрпошта оголошує акцію з доброчинної передплати "Подаруй дитині радість читання!" 



Було представлено
більше ста робіт * іко*

ни, хрестиком і бісером,
портрети Т.Г.Шевченка,
рушники, зокрема й
весільні, українські пей*
зажі, квіти, дитячі й кла*
сичні сюжети, скатертини,
роботи на довільні теми,
тощо. Тобто, кожен глядач
міг віднайти собі сюжет до
смаку.
До речі, це вже друга вис*

тавка Мілюхіної Зінаїди в
приміщенні Національного
музею літератури України.
Перша відбулась у грудні
1997 року. На той час пані
Зінаїда працювала
керівником гуртка вишивки
Вишгородського районного
відділу культури. За вісім
років роботи Зінаїда Кос*
тянтинівна навчила десятки
дітей і дорослих міста Виш*
город управляти ниткою й
голкою.
Сама пані Зінаїда взялась

всерйоз за вишивання в ше*
стирічному віці. До цієї
справи її долучила бабуся.
Пізніше вона на певний час
забула про це ремесло. По*
вернулась до нього в 1988
році, коли народилась
донька Надійка. Відтоді
більше не облишала своє
захоплення.
Роботи, як птахи, роз*

летілися повсюди: її вишив*
ками милуються не лише в
Україні, а й у Німеччині,
Росії, Білорусії, Канаді і
навіть у далекій Австралії. 
Мало не щовечора Зінаїда

Мілюхіна, упоравшись з

господарськими справами,
бере у руки голку і нитки і
сідає до вишивання. У
вправних руках майстрині
швидко з'являються конту*
ри візерунка. Можливо, у
цю мить вона працює над
створенням найдорожчої в
житті вишивки (за її слова*
ми, вона її ще не вишила), а
можливо, з*під кінчика її
голки на матерії відтво*
рюється щаслива доля
жінки, матері п'ятьох дітей,
світла радість і неповторна
краса. 

Віктор Мілюхін

" З о л о т і  н и т к и  о с е н і "
Саме під такою назвою з 1 по 15 жовтня в одному з кращих

залів Національного музею літератури України в м. Києві,
пройшла виставка робіт майстра художньої вишивки житель�
ки села Михайлівка�Рубежівка, Києво�Святошинського рай�
ону, Мілюхіної Зінаїди Костянтинівни. За цей час з її само�
бутніми витворами познайомились сотні відвідувачів музею,
а в книзі відгуків своїми враженнями й словами подяки
поділилися жителі Києва, Нікополя, Горлівки, також є записи
англійською, датською й навіть китайською мовами.

Удавні часи частина
нинішньої Михайлівки*Ру*

бежівки, що розташована на
лівому березі річки Мислін була
самостійним селом, яке мало назву
Михайлівка. Кілька хат на правому
березі річки Бучі називали Забу*
чею. Нині  цю складову частину Ми*
хайлівки*Рубежівки називають За*
буччя.
Існують відомості, що до XVII

століття Михайлівка*Рубежівка, яку
тоді просто називали Рубежівкою
або Грубежівкою, належала Києво*
Печерській лаврі.
У 20*тих роках XVII століття село

придбав видатний релігійний і
політичний діяч того часу Петро Могила. Він згадує про Рубежівку
1629 року в своїх власноручних записках, що зберігаються в
Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського в Києві, і які
опубліковано в щомісячнику "Киевская старина" за 1882 рік. Це
перша письмова згадка про Рубежівку в історичних джерелах, тому
1629 рік прийнято вважати за офіційну дату заснування села (хоча
вже тоді його вважали стародавнім).

За переказами старо*
жилів, ще задовго до цього
в селі був чернечий скит.
Жили ченці в катакомбах

неподалік храму Іоана Хозевіта.
Можливо, саме тому Ру*
бежівська церква й дістала таку
назву, адже святий Іоан Хозевіт
був єпископом святих старців, які
жили в печерах у Хозевітській
пустині неподалік Єрусалима.

З давніх*давен у Рубежівці зу*
пинялися на відпочинок проча*
ни, які йшли до Києво*Пе*
черської лаври. Вони пили воду з
рубежівських джерел, які вважа*
лися святими, бо їх вода була чу*

додійною * багато людей зцілювалися від недугів. Одне з цих джерел
знаходиться нині на Жуковому хуторі, колись була тут невеличка
каплиця з іконами: людям можна було помолитися й перепочити біля
неї.

На фото: Прочани на дорозі до Києва, фото 1910*х рр.
Текст і ілюстрація * з нарисів з історії села "Михайлівка*Рубежівка.

Забуччя" (автор*укладач О.Г. Соколенко).
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За стародавніх часів


