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Актуально

Що потрібно знати 
про ЗНО-2019

Термін проведення: 20 травня 
– 13 червня 2019 року.

Кількість предметів: кожен 
зареєстрований учасник ЗНО має 
право скласти тести не більш як із 
чотирьох навчальних предметів із 
переліку: українська мова і літера-
тура, історія України, математика, 
біологія, географія, фізика, хімія, 
англійська мова, іспанська мова, 
німецька мова, французька мова.

Зміст сертифікаційних робіт 
відповідатиме програмам ЗНО, за-
твердженим наказом Міністерства 
освіти і науки України від 03 лютого 
2016 року № 77 «Про затверджен-
ня програм зовнішнього незалеж-
ного оцінюванню для осіб, які ба-
жають здобувати вищу освіту на 
основі повної загальної середньої 
освіти» (ці ж програми були чин-
ними під час розроблення тестових 
завдань 2018 року). 

ЗНО–ДПА 
• для учнів закладів загальної 

середньої освіти, які в 2019 здоб-
увають повну загальну середню 
освіту, результати ЗНО з трьох пред-
метів зараховуються як результати 
ДПА: 

1) українська мова і літерату-
ра (результат виконання завдань 
з української мови, зокрема влас-
ного висловлення на дискусійну 
тему);

2) математика або історія Украї-
ни (період ХХ – початок ХХІ століт-
тя); 

3) один із навчальних пред-
метів (за вибором випускника):  
біологія, географія, фізика, хімія, 
іноземні мови.

• для учнів (слухачів, студентів) 
закладів професійної (професій-
но-технічної), вищої освіти, які у 
2019 році завершують здобуття 
повної загальної середньої освіти, 
результати ЗНО з двох предметів 
зараховуються як результати ДПА: 

1) українська мова і літерату-
ра (результат виконання завдань 
з української мови, у тому числі, 
власного висловлення на дискусій-
ну тему);

2) математика або історія Украї-
ни (період ХХ – початок ХХІ століття) 
на вибір учня (слухача, студента).

Харківський регіональний 
центр оцінювання якості освіти 
звертає увагу всіх, хто планує у 
2019 році реєструватися для участі 
у ЗНО, що необхідно завчасно 
подбати про отримання паспорта. 
Реєстрація на ЗНО здійснюється за 
наявності паспорта.

Для забезпечення оператив-
ного ознайомлення з актуальни-
ми новинами стосовно ЗНО-2019 
створено безкоштовний мобільний 
додаток “Харківський РЦОЯО”. За-
вантажити офіційний мобільний 
додаток сайту “Харківський РЦОЯО” 
можна у Play Market.

Людмила ЯКИМЕНКО,
т. в. о.начальника відділу освіти, 

молоді та спорту виконавчого 
комітету Білоцерківської сільської 

ради (за матеріалами ХРЦОЯО).

Попри це, Покрова для жителів 
Білоцерківки залишається одним із 
найулюбленіших і найшанованіших 
свят. В Україні на 14 жовтня припа-
дають ще й День українського ко-
зацтва, річниця створення УПА та 
День захисника України.

12 жовтня, напередодні цих 
свят, у Білоцерківському будинку 
культури відбувся величний і зво-
рушливий концерт. 

Відкрив свято Білоцерківський 
сільський голова Іван Лещенко. 
Він привітав усіх членів громади з 
усіма святами та побажав міцного 
здоров’я, розуміння, єдності. 

У залі передусім згадали тих, 
хто зі зброєю в руках захищав 
цілісність нашої держави на Сході 
України, а також призовників, які 
виконують свій громадянський 
обов’язок у лавах Збройних Сил. 

До речі, із чотирьох білоцер-
ківських призовників (а це Олек-
сандр Суський, Олександр Кикоть, 
Юрій Одновол і Богдан Мелексен-
ко) останній саме приїхав додо-
му у відпустку. Богдан раніше був 
активним учасником художньої 
самодіяльності, а відразу після 

приїзду зголосився взяти участь у 
підготовці концерту. На святі він 
неодноразово виходив на сцену з 
пісенними та танцювальними но-
мерами.

Дуже щемним вийшло 
привітання учасників АТО. На сьо-
годні в Білоцерківці мешкають 16 
чоловіків, яким випало зі зброєю 
в руках боронити рідну землю від 
російських окупантів і сепаратистів. 
Організатори свята відзняли фільм, 
у якому згадали кожного. А потім 
учасниці танцювального колективу 
«Кумоньки» запросили присутніх 
на концерті до танцю. Школярі ж 
вручили мужнім чоловікам виго-
товлені власноруч подарунки: сим-
волічні серця й голубів миру. 

Мабуть, зайве говорити про 

високий рівень майстерності ху-
дожніх колективів Білоцерківсько-
го будинку культури. Усі в громаді 
знають: сільські аматори ніскільки 
не поступаються професійним ар-
тистам! 

Цього разу дарували своє ми-
стецтво глядачам народний ама-
торський вокальний ансамбль 
«Струмочок», дует «Свахи», дзвін-
коголоса Галина Ганусинець, непе-
ревершена гумористка Катерина 
Шарай (вона підготувала мініатюри 
про Покрову), дитячі колективи. 
Коли ж на сцену вийшов заслу-
жений працівник культури Украї-
ни Василь Моспан і вивів: «Рідна 
мати моя, ти ночей не доспала...» 
з «Пісні про рушник», на очах у ба-
гатьох глядачів (а особливо – гляда-
чок) мимоволі забриніли сльози. 
Цю зворушливу мелодію П. Май-
бороди на слова А. Малишка співак 
присвятив матерям усіх солдатів.

Та все ж концерт на Покрову 
був особливим і не залишив ніко-
го байдужим. Можливо, тому, що 
серед артистів з’явилося багато 
нових облич. Так, ведуча й режи-
сер-постановник свята Наталія 
Лук’янець умовила вийти на сце-
ну двох співучих жінок – Людмилу 
Бехтер і Анжелу Кожемяку. Разом 
із ними виконала кілька пісень. Де-
бют нового тріо був напрочуд вда-
лим і зірвав шквал оплесків. Крім 
того, у танцювальний колектив 
прийшли двоє енергійних та арти-
стичних чоловіків – Вадим Бойчук і 

Володимир Ісаєнко. 
Загалом танцювальний колек-

тив порадував глядачів новими 
творчими, напрочуд оригінальни-
ми і, як завжди, майстерними но-
мерами, за що особлива подяка 
хореографу-постановнику Світлані 
Грищенко.

Варто згадати й людину, яку, на 
відміну від артистів, не бачать гля-
дачі, але її праця не менш важли-
ва. Це звукооператор Сергій Таран. 
Крім того, до концерту він відзняв 
та змонтував відеофільми, а також 
підібрав музичний супровід до но-
мерів артистів. 

9 листопада в Україні відзна-
чають всеукраїнський день пра-
цівників культури та аматорів 
народного мистецтва. З нагоди 
свята хочеться привітати всіх 
жителів громади, для яких за-
няття в гуртках художньої са-
модіяльності стало не просто 
хобі, а частиною життя. Нехай 
ваша невтомна праця й надалі 
радує глядачів, дарує їм насолоду 
прекрасним, а вас живить енер-
гією, натхненням та усвідом-
ленням того, що мистецтво – 
таки й справді велика сила.

Зінаїда МАТЯШОВА.
Фото надане 

Білоцерківським БК.

У Білоцерківці відзначили Покрову 
і вшанували захисників України

Старші люди пам’ятають, 
що раніше в День Покрови Пре-
чистої Богородиці в Білоцерків-
ці відзначали День села. Згодом 
його перенесли на теплішу пору 
року (не завжди ж у середині 
жовтня температура повітря 
сягає 20 градусів, нерідко о цій 
порі навіть випадає перший сніг).

Тріо Людмила Бехтер, Анжела Кожемяка і Наталія Лук’янець. 

Запальні композиції у виконанні танцювального колективу.

На сцені – Богдан Мелексенко.
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Цим маємо завдячувати передусім 
Вікторові Володимировичу Кордуба-
ну, який у своєму рідному селі ство-
рив сучасний потужний молокопере-
робний завод, забезпечив земляків 
роботою та достойною заробітною 
платою, а Білоцерківську об’єднану 
територіальну громаду – суттєвими 
надходженнями у бюджет, завдяки 
чому ОТГ стала справді спроможною. 
До речі, саме В. В. Кордубан був од-
ним із ініціаторів створення ОТГ.

Найбільша цінність – 
це колектив

На святі з нагоди Дня працівників 
харчової і переробної промисловості, 
що відбулося 19 жовтня в Білоцер-
ківському СБК, В. В. Кордубан гово-
рив про досягнення підприємства, 
плани на майбутнє та неодноразово 
наголошував: найбільша цінність ПП 
«БіАГР» – це люди, які на ньому пра-
цюють, колектив. 

Мені нечасто доводилося чути 
виступи депутата Білоцерківської 

сільської ради, голову ради дирек-
торів ПП «БіАГР» В. В. Кордубана, тож 
мимоволі звернула увагу, як щиро, 
логічно та переконливо він говорить, 
підкріплюючи свої слова цифрами й 
аргументами, як уважно і з величез-
ною повагою слухають його присутні 
в залі – працівники підприємства й 
односельці. І подумалося: от би на-
шим урядовцям, політикам та депу-
татам повчитися в чоловіка. Бо іноді 
стає соромно від недорікуватих і по-
збавлених будь-якої логіки виступів 
політиків, які б’ють себе в груди, кля-
нуться в любові до народу, та крім ба-
лачок нездатні нічого створити...

– Адміністрація ПП «БіАГР», – го-
ворив В. В. Кордубан, – постійно вико-
нує зобов’язання перед колективом. 
За всі роки існування підприємства (а 
вони були не завжди простими) ми 
жодного разу не затримали ні випла-
ти заробітної плати, ні розрахунків із 
постачальниками сировини.

«Вірю в Україну і в наше 
підприємство»

– Ми випускаємо порівняно не-
великий асортимент продукції, – про-
довжував Віктор Володимирович, 
– але за короткий термін стали ліде-
рами в Україні з випуску та продажу 
сиру домашнього кисломолочного. 
За експортом сухого знежиреного 
молока ми посідаємо друге місце 
в Україні після корпорації «Рошен». 
Давно й заслужено користується 
попитом у споживачів наше масло. 
Сири плавлені, які виготовляємо з 
натуральної сировини, мають чудові 

смакові якості. Сир «Філадельфія 
українська» – порівняно новий вид 
продукції, який теж набирає обертів. 
Продукція ПП «БіАГР» продається в 
усіх областях України. Ми горді, що 
багато супермаркетів самі звернулися 
до нас із пропозицією про співпрацю. 
Це висока оцінка нашої роботи й пе-
редусім – якості нашої продукції. 

ПП «БіАГР» експортує виробле-
не в 24 країни світу. А нещодавно 
адміністрація уклала контракт про 
поставки білоцерківської продукції 
на китайський ринок – найбільший у 
світі, за нього борються провідні ком-
панії різних країн. 

– Торік ми інвестували в нове 

обладнання, транспорт тощо 27 млн 
грн, цього року – вже 61 млн грн, –  
розповів В. В. Кордубан. – Ми готуємо 
реконструкцію підприємства, що до-
зволить збільшити випуск продукції. 
Для цього плануємо залучити кошти 
Європейського банку реконструк-
ції та розвитку. Мені боляче, коли 
українці їдуть на заробітки в Польщу, 
Чехію, інші країни. Нова реконструк-

ція дозволить нам конкурувати з єв-
ропейськими країнами, зокрема й за 
рівнем зарплат. Маючи такий чудо-
вий колектив, я упевнений: ми вирі-
шимо всі задачі. Я вірю в Україну і в 
наше підприємство.

На закінчення свого виступу голо-
ва ради директорів побажав праців-
никам підприємства гарного настрою, 
миру, добра, благополуччя та вручив 
грамоти Департаменту агропромис-
лового розвитку Полтавської ОДА й 
подарунки від ПП «БіАГР» головному 
технологу Коваленко Лесі Сергіївні, 
головному бухгалтеру Похідняк Ганні 
Іванівні та інженеру з якості Жук Ользі 
Миколаївні.

Вітання від влади 
Після цього на сцену піднялися 

перший заступник голови Велико-
багачанської РДА Світлана Іванівна 
Мельник і голова районної ради Гри-
горій Миколайович Полтавець. Після 

теплих вітань і найкращих побажань 
вони теж нагородили найкращих пра-
цівників ПП «БіАГР». Грамоти Велико-
багачанської РДА, а також подарунки 
від підприємства отримали: Ковален-
ко Роман Володимирович, директор; 
Онокій Сергій Анатолійович, комер-
ційний директор; Пилипенко Михай-
ло Васильович, інженер з комп’ю-
терних систем; Моргун Олександр 
Григорович, начальник підрозділу 
матеріально-технічного постачання; 
Левченко Олексій Семенович, ін-
женер з організації  експлуатації бу-
дівель та споруд; Карташова Олена 
Анатоліївна, начальник складського 
господарства; Шиш Вікторія Вікторів-
на, помічник керівника підприємства. 

Грамотами районної ради й не-
одмінними подарунками ПП «БіАГР» 
нагородили: Кравчуна Івана Володи-
мировича, водія автотранспортних 

засобів; Бичову Анну Миколаївну та  
Приходька Юрія Олексійовича, май-
стрів виробництва сирцеху; Любіна 
Руслана Сергійовича, апаратника ви-
робництва сухих молочних продуктів; 
Домашенка Бориса Петровича, нала-
годжувальника устаткування у вироб-
ництві харчової продукції; Конишеву 
Юлію Олександрівну, фінансового ди-
ректора. До речі, звістку про нагород-
ження останньої зал зустрів шквалом 
оплесків.

– Я гордий тим, що у нашій гро-
маді є таке підприємство, – почав 
свій виступ Білоцерківський сільський 
голова І. В. Лещенко. – ПП «БіАГР» є 
основним бюджетоутворюючим під-
приємством. До всього, воно ще й 
соціально відповідальне: керівни-
цтво не стоїть осторонь непосильних 
проблем громади й повсякчас нам 
допомагає.

І. В. Лещенко вручив грамоти ви-
конкому Білоцерківської сільської 
ради (і, звичайно ж, подарунки) най-
кращим працівникам підприємства: 
Кордубан Ользі Іванівні, заступнику 
фінансового директора;  Лиходід Ва-
лентині Миколаївні, касиру; Запорож-
цю Володимирові Вікторовичу, опе-
ратору котельні; Захаренко Світлані 
Миколаївні, заступнику директора 
по заготівлі сировини; Дубині Іванові 
Григоровичу, підсобному працівнику; 
Назаренку Анатолієві Миколайови-
чу та Кравченку Олександрові Ана-
толійовичу, водіям автотранспортних 
засобів; Бабичу Володимирові Івано-
вичу, начальнику охорони; Сиротюк 
Юлії Михайлівні, економісту з праці.

Сумлінна праця 
не залишається непоміченою

Процедуру нагородження про-
довжила генеральний директор 
підприємства Оксана Анатоліївна 
Кордубан, яка разом із  Віктором 
Володимировичем вручила подяки 
й подарунки ПП «БіАГР» цілій низці 
працівників підприємства – за сум-
лінну працю й високі здобутки. На-
город удостоїлися: оператор розфа-
совувально-пакувального автомата 

цеху виробництва плавленого сиру 
Чорномаз Сергій Миколайович; його 
колега з цеху виробництва сухих мо-
лочних продуктів Смоловик Олег Ми-
колайович, менеджер з маркетингу 
Сіра Олена Борисівна; начальник 
відділу продаж Міндабаєв Дмитро 
Кенжебекович; водії автотранспорт-
них засобів Яйчун Володимир Ми-
колайович, Цисик Григорій Іванович, 
Горбенко Сергій Григорович, Орел 
Юрій Миколайович, Нагайченко 
Віталій Борисович, Лисенко Володи-
мир Іванович; заготівельники про-
дуктів та сировини Кабаненко Любов 
Іванівна, Кикоть Любов Григорівна, 
Крамаренко Віталій Федорович,  
Хрущинська Наталія Миколаївна; 
лаборанти хіміко-бактеріологічного 
аналізу Ісаєнко Ірина Олександрівна, 
Яцишина Наталія Іванівна; мікробіо-
лог Рева Євгенія Вікторівна; нала-
годжувальник устаткування у вироб-
ництві харчової продукції Близень 
Віктор Вікторович; налагоджувальник 
контрольно-вимірювальних приладів 
та автоматики Любиченко Олександр 
Олександрович; електромонтер з 
ремонту та обслуговування елек-
троустаткування Петелько Віталій 
Григорович; майстри виробництва 
Бочкар Олександр Дмитрович, Ми-
щенко  Володимир Ігорович; вироб-
ники сиру Герасименко Людмила 
Олександрівна, Положишник Євгеній 
Володимирович, Положишник На-
талія Володимирівна, Хіміч Едуард 
Володимирович; машиніст із прання 
та ремонту спецодягу Середа Олена 
Миколаївна, логіст Кушніренко Ігор 
Володимирович; комірники Заклад-
на Лариса Миколаївна, Турбай Воло-
димир Дмитрович, Писаренко Артем 
Анатолійович; продавець продоволь-
чих товарів Титаренко Леся Іванівна; 
закрійник відділу капітального бу-

дівництва Куліш Наталія Михайлівна; 
дизайнер промислових виробів та 
об’єктів Борзова Дар’я Анатоліївна; 
водій навантажувача Кекало Віталій 
Володимирович; укладальник-па-
кувальник Тиренко Галина Володи-
мирівна; апаратник пастеризації та 
охолодження молока Дубина Вадим 
Миколайович; маслороби Велич-
ко Зоя Василівна, Бехтер Світлана 
Вікторівна; юристконсульт Борисов 
Дмитро Вікторович; Салахужданова 
Наталія Анатоліївна; начальник від-
ділу продаж Лозовий Євген Леоні-
дович; економіст Кравцова Людмила 
Володимирівна, начальник цеху ви-
робництва плавленого сиру Скидан 
Ніна Миколаївна.  Наостанок наго-
роду й добрі слова подяки отримала 
директор Будинку культури, авторка 
сценарію й незмінна ведуча всіх свят 
Лук’янець Наталія Андріївна. 

Концерт із сюрпризом
Непросто описати грандіозний 

концерт, який того дня підготува-

ли артисти-аматори Білоцерківської 
ОТГ для винуватців свята. Зазначу 
лишень, що всі дуже старалися. Це 
знайшло відгук у глядачів, вони ще-
дро нагороджували оплесками висту-
пи дівочого  вокального ансамблю 
«Співаночка» Балакліївського СБК 
(художній керівник – Юрій Михай-
лик), солістки Світлани Черніченко й 
тріо «Огирівські козаки» (Огирівський 
СБК), інструментального колективу 
«Сусідські витребеньки» Подільсь-
кого СБК (керівник – Володимир Ви-
шар), танцювального колективу Біло-
церківського СБК (керівник – Світлана 
Грищенко).

Переможниця обласних і всеу-
країнських конкурсів гумору Катерина 
Шарай проникливо декламувала гу-
морески, солістки Катерина Танцюра, 
Аліна Глушич, Раїса Панасенко і Вік-
торія Гавриленко заворожували гля-
дачів своїм чистим співом. Справж-
ньою окрасою концерту став виступ 
Наталії Лук’янець та заслуженого 
працівника культури України Василя 
Моспана. А коли на сцену вийшов 
народний фольклорний аматорсь-
кий колектив «Яснозір’я» під керів-
ництвом уже згаданого В. Моспана, 
глядачі не лише слухали пісні, а й 
споглядали багаті народні костюми, 
придбані коштом ПП «БіАГР».

Розчулив глядачів виступ дитячих 
танцювальних колективів Білоцер-
ківського СБК. На цьому, здавало-
ся, концерт завершиться. Однак на 
присутніх чекав справжній сюрприз: 
привітати переробників приїхав лау-
реат багатьох ілюзійних фестивалів, 
ілюзіоніст із Черкас Олександр Ко-
билінський, який виступає під сценіч-
ним ім’ям Мейджик Алекс. Це було 
справжнє диво: артист одним лише 
змахом руки по черзі перетворював 

звичайні предмети в голуба, кроли-
ка, показував фокуси з картами, ру-
хав предмети тощо. Глядачі із задніх 
рядів одразу пересіли наперед, щоб 
побачити, як це йому вдається, та 
марно! Маг по черзі викликав на 
сцену присутніх у залі, й уже разом 
із ними показував фокуси. Білоцер-
ківський сільський голова І. В. Лещен-
ко теж вийшов на сцену, але, як і всі 
присутні в залі, не зумів розгадати 
секрет ілюзіоніста. 

Святковий концерт завершився, 
попереду в працівників ПП «БіАГР» 
– звичайні трудові будні. Однак їх пе-
реповнює гордість від того, що вони 
працюють на, без перебільшення, од-
ному з найкращих підприємств Украї-
ни, що виробляють смачну й корисну 
продукцію, що їхня сумлінна праця не 
лишається непоміченою. І це додає 
їм сил, енергії, наснаги.

Зінаїда МАТЯШОВА.
Фото автора.

Вони прославили Білоцерківку на всю Україну
19 жовтня з професійним святом вітали працівників ПП «БіАГР»

Виступає В. В. Кордубан. 

Солістка С. Черніченко і тріо «Огирівські козаки».

Ілюзіоніст О. Кобилінський «чаклує» над І. В. Лещенком. 

Ансамбль «Яснозір’я».

Подяку отримує виробник сиру Л. О. Герасименко.

Глядачі захоплено споглядають концерт.

Коли доводиться бувати в інших регіонах України, то при слові «Біло-
церківка» обличчя присутніх мимоволі осявають приязні посмішки й 
вони одразу з приємністю згадують білоцерківське масло та  білоцер-
ківський сир. Що й казати: це завдяки смачній продукції ПП «БіАГР» Біло-
церківка стала відомою на всю Україну (та й за кордоном теж). 
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Саме з цих віршованих рядків 
розпочала наша неперевершена, 
вродлива ведуча Аліна Яцишин свят-
кування дня села Поділ. І хоча відтоді 
минуло понад місяць, подоляни досі 
згадують про нього та жваво обгово-
рюють. І я як  директор будинку куль-
тури теж хочу згадати наше свято та 
на сторінках газети подякувати всім, 
хто був причетним до його органі-
зації. Передусім спонсорам нашого 
свята, які надали матеріальну до-
помогу, а саме: виконавчому комі-
тету Білоцерківської сільської ради, 
подільським хліборобам ТОВ «Біла-
гро», СФГ «Мрія», СФГ «Джерело», 
ФГ «Поділ – 2007» , ФГ «Злагода»,  
ПП «БіАГР», приватним підприємцям 
Романенку А. А., Тумку В. П, Кропивці 
Т. Я., Максименку П. В., Шарлаю Ю. І. , 
ТОВ «Гарант Експрес».

Гостей дорогих ми вітаємо 
щиро,

Стрічаємо з хлібом, любов’ю та 
миром.

Під звучання цих слів Аліна Три-
вайло та Ірина Веретельнік вручи-
ли коровай сільському голові Ле-
щенку І. В.

З вітальним словом до гостей 
свята звернулися сільський голова 
Лещенко І. В. та в. о. старости Добро-
скок Н. І.

На святі не залишили без уваги 
наймолодшого жителя Куліша Дави-
да та найстаршу жительку села Па-
насенко Мотрону Романівну. Вітаючи 
їх, дует у складі Надії Джос та Надії 
Галайди з Широкодолинського бу-
динку культури виконав зворушливу 
пісню «Калина».

55 років у повазі, злагоді й любові 
пліч-о-пліч через труднощі й радощі 

крокують дві сімейні пари односель-
ців: Олександр Михайлович та Віра 
Василівна Кущі й Олександр Якович 
та Галина Федорівна Борошневи. 
Крім цінних подарунків,  вони отри-
мали музичне вітання від талановитої 
солістки Каті Танцюри та новоство-
реного ансамблю  «Сусідські витре-
беньки» під керівництвом В. Вишара.

Пари, які тривалий час живуть 
у шлюбі, є прикладом для наймо-
лодшої подружньої пари – Сердюк 
Миколи та Яни. Художнім номером 
вітали їх наші творчі сусіди  з Нової 
Аврамівки – дует у складі Олексан-
дра та Сергія Ганзенків.

Від сектору відділу культури і 
туризму були відзначені найкращі 
учасники художньої самодіяльності, 
які в пізні години після трудового 
дня знаходили час для репетиції: Бу-
лат Володимир Петрович, Котенко 
Олексій Анатолійович, Лихвар Альо-
на Юріївна, Драченко Тамара Мико-

лаївна, Черненко Тетяна Миколаївна.
Односельці побажали щасливої 

дороги у доросле життя випускни-
кам Подільської школи: Годович Ва-
силині,  Стрелкову Дмитру, Братішко 
Віталію, Веретельнік Ірині, Власу Сер-
гію. Танцювальний колектив «Заба-
ва» Балюківського клубу подарував  
гумористичний танок.

Здивування в односельців викли-
кала інформація про те, що цього 
дня на місцевому стадіоні до Дня 
села відбувся футбольний турнір 
між командами сусідів з Муштів та 
подолянами. Усіх учасників нагоро-
дили відповідно до зайнятих місць 
медалями, кубок переможця отри-
мала молодша команда с. Поділ, а 
від виконавчого комітету їм вручили 
футбольний м’яч.

Слухачів зачарував дует у складі 
Альони Лихвар та Тамари Драчен-
ко: «А я жіночка нівроку: кучерява, 
гладка, високая, чорноброва, звати 
мене Гапка». Під запальну музи-
ку та жартівливу пісню у виконанні 
оркестрової групи «Сусідські витре-
беньки» та солісток, колег і сусідок: 
Віти Гавриленко – художнього керів-
ника Новоаврамівського СБК, та Раїси 
Панасенко, директора Подільського 
СБК, ноги самі просилися до танцю. 

Вигуки «Браво!» викликала пісен-
но-драматична композиція «Бузина»: 
пісню виконувала солістка – тендітна, 
миловидна та дзвінкоголоса Аліна 
Глушич, а дійство яскраво інсцену-
вали артисти Людмила Авер’янова 
(Подільський СБК), Леонід Недоїдок 
та Анатолій Гнідаш (Огирівський СБК).

Свято села так вже ведеться: 

Без каші духмяної не обійдеться.
Тож ми постарались, доклали 

сили
І на багатті кашу зварили.
Тож дякуємо нашому кашовару 

Кекалу Іванові Володимировичу та 
його помічникам за смачну кашу.

Безмежно вдячна всім учасникам 
художньої самодіяльності: моєму 
рідному ансамблю «Подоляночка», 
солістці Ользі Волошиній, гумористці 
Ользі Каленіченко, художнім керівни-
кам Володимирові Вишару, Сергієві 
Макаренку, а також в. о. старости 
Доброскок Надії Іванівні, секретарю 
Бондар Наталії та всім, хто допомагав 
у організації офіційної та неофіційної 
частин свята.

Керівник оркестру Володимир 
Вишар дякує за творчу співпрацю 
колезі, другові, талановитому му-
зикантові, заслуженому працівнику 
культури Віктору Шарому за майстер-
но створені інструментовки для ор-
кестрової групи «Київський вальс», 
«Бузина». Нових творчих задумів та 
успіхів вам!

На мою думку, творча дружба 
між клубними закладами Ново-
аврамівського СБК Хорольського 
району, Огирівського та Балюківсь-
кого клубів, Подільського СБК, Бала-
кліївського СБК, Широкодолинського 
СБК створила святковий настрій, ду-
шевну насолоду односельцям та го-
стям нашого села.

Зичу всім здоров’я, довголіття, 
нових творчих звершень. І до нових 
зустрічей!

Раїса ПАНАСЕНКО,
директор Подільського СБК. 
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Виконком Білоцерківської 
сільської ради та ветеранська 
організація глибоко сумують з 

приводу смерті 

жителя с. Лугове, 
дитини війни, ветерана праці

КАЛЕНІЧЕНКА 
Віктора Григоровича;

жительки с. Балаклія,
учасниці війни, ветерана праці

КУДРЕНКО
Євдокії Іванівни;

жительки с. Балаклія,
учасниці війни, ветерана праці

ПАВЛИК 
Ольги Григорівни

і висловлюють щирі співчуття 
рідним і близьким покійних.

Саме з метою популяризації бор-
щу нещодавно в с. Балаклії завідую-
ча бібліотекою-філією Лідія Іванівна 
Ісаєнко та члени народознавчого 
клубу «Берегиня» організували ро-
динне свято «Варись, варись, бор-
щику, в полив’янім горщику». Най-
молодшими гостями й активними 
учасниками заходу стали другоклас-
ники Красногорівської школи разом 
із класоводом Оленою Василівною 
Перовою. 

Перед Балакліївським будинком 
культури на глядачів чекало імпрові-
зоване сільське подвір’я, обнесене 
справжнім тином. Невелика хата під 
очеретом була прикрашена кетягами 
калини, стиглими гарбузами. Поряд, 

мов живі, гуляли вирізані з фанери й 
майстерно розмальовані Миколою 
Івановичем Ісаєнком гуси, порося, 
півень, до якого з-за тину підкра-
далася лисиця. А скільки старовин-
них полотняних сорочок та вишитих 
рушників могли побачити гості! Від-
чувається, що балакліївці бережуть і 
цінують старовину. 

Саме тут і відбулося свято: звуча-
ли приказки та прислів’я, гуморески 
й пісні про борщ. Діти зіграли цікаву 
сценку про те, які ж складові необхід-
ні для приготування борщу, виконали 
запальний танець. А якими перекон-
ливими були юні артисти Альона й 
Данило в ролях Стецька та Уляни з 
вистави «Сватання на Гончарівці»! 

Відчувалося, що красногорівські 
школярі готувалися до свята і з ве-
ликим задоволенням брали в ньому 
участь. Батьки теж поставилися від-
повідально: вдягнули школяриків у 
святковий національний одяг і приї-
хали вболівати за них. А дехто з мам 

ще й розповів про користь борщу та 
його найпоширеніші рецепти. 

Своєрідним перегуком поколінь 
стали народні пісні у виконанні старій-
шин с. Балаклії Шипоші Євдокії Іванів-
ни, Балюк Ганни Василівни і Шипоші 
Ганни Олексіївни. Бабусі подарували 
присутнім давнє українське багатого-
лосся без музичного супроводу. 

Гарним, змістовним назвав свято 

борщу Білоцерківський сільський го-
лова Іван Васильович Лещенко, який 
вручив подарунок ініціаторці й голов-
ній організаторці заходу Л. І. Ісаєнко. 
Дітям же побажав засвоювати тради-
ції народу, зберігати і продовжувати 
їх у дорослому житті. А в.о. завідую-
чої сектора культури і туризму Біло-
церківської ОТГ Наталія Лук’янець 
виконала для присутніх пісню. Натх-
ненниця дійства Лідія Іванівна Ісаєн-
ко щиро подякувала всім, хто їй до-
помагав. 

Ну, а яке ж свято борщу без са-
мої страви? Перших посадили за стіл 
другокласників як найактивніших 
артистів і уважних слухачів. Учасниці 
народознавчого клубу «Берегиня» 
Ганна Максимівна Тихоненко й Ганна 
Василівна Цикало пригощали їх не 
лише борщем, а й пухкими пампуш-
ками з часником, домашніми пиріж-
ками з капустою, запашним узваром. 

Любов ПРИЙМАК.
Фото автора.

Кажуть, дехто з іноземців називає наш український борщ вареним 
салатом. Адже в борщі є майже всі найнеобхідніші для людини мікрое-
лементи і вітаміни. Тож недаремно цю страву шанують в українських 
родинах і передають із покоління в покоління секрети її приготування.

Жовтень для жителів села Бірки 
був багатий на різноманітні заходи. 
До Міжнародного дня людей похи-
лого віку й Дня ветерана ( 1 жовтня) в 
Будинку культури відбулася концерт-
на програма  «Час рікою пливе». Піс-
ля концерту на людей поважного віку 
чекав щедро накритий стіл.

14 жовтня святкували одразу три 
свята: Покрови Пресвятої Богороди-
ці, День українського козацтва, День 
захисника України. До свята приуро-
чили турнір із волейболу між коман-
дою «Лісника» та командою «Вете-
ран». Досвід гри отримала й зовсім 
юна команда учнів Бірківського НВК. 
Вдячні за організацію турніру учите-
леві фізкультури та тренерові команд  
Дубовику В’ячеславові  Вікторовичу.

15 жовтня в Бірках відбувся су-
ботник із прибирання прибережної 
території річки Псел. У прибиранні, 
організації транспорту для вивезен-
ня сміття, підвезення людей активну 
участь узяли Москаленко Микола 
Володимирович та голова ради ве-
теранів Мацько Михайло Борисович.

Славне свято борщу в Балаклії

Гості й організатори після свята.

Глядачі захоплено спостерігають за дійством.

Другокласники Красногорівської школи – активні учасники свята.

Моє село – найкраще, найрідніше
Знов знайома дорога мене повертає додому.

Знову вулицю бачу з дитинства знайому.
Чом сюди та дорога так швидко вела?

Бо сьогодні тут свято – день села.

Учасники художньої самодіяльності Подільського СБК після концерту.

Виступає ансамбль «Подоляночка».

І святкували, й 
працювали
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  Вiтаємо!
Дні народження відзначають 

члени нашої громади:
26 жовтня

ГАННУЩАК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
(с. Бірки) – 60 років;

27 жовтня
БЕЛАШ НІНА МИХАЙЛІВНА

(с. Огирівка) – 75 років;
БАЛЮК НАДІЯ ІВАНІВНА

(с. Красногорівка) – 70 років;

28 жовтня
БОНДАР ГАННА ПЕТРІВНА

(с. Огирівка) – 80 років;
СЕМЕРГЕЙ ІВАН АНДРІЙОВИЧ

(с. Білоцерківка) – 80 років;

1 листопада
 ОЛЕФІР ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

(с. Бірки) – 70 років;
ПИЛАЄВА НІНА ВОЛОДИМИРІВНА

(с. Бірки) – 65 років;
ДОНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

(с. Бірки) – 60 років;

3 листопада
БАЛЮК ГАННА ВАСИЛІВНА

(с. Балаклія) – 80 років;
КУЛЬЧИЦЬКА НАДІЯ ПАВЛІВНА

(с. Лугове) – 60 років;

5 листопада
ВОВК АНАТОЛІЙ АНТОНОВИЧ
(с. Красногорівка) – 70 років;

7 листопада
КОРНІЄНКО НІНА ОЛЕКСІЇВНА
(с. Красногорівка) – 75 років;

8 листопада
ПИСАНЕЦЬ ПЕЛАГЕЯ ФЕДОРІВНА

(с. Огирівка) – 95 років;
ІСАЄНКО ВІРА ГРИГОРІВНА

(с. Балаклія) – 70 років;
КОЛОДЬКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ

(с. Балаклія) – 70 років.

Виконком Білоцерківської сільської 
ради, рада ветеранів та члени 
громади вітають іменинників і 

бажають міцного здоров’я, 
щасливого довголіття, невичерпної 

енергії, життєдайного оптимізму 
й усього найкращого.

Здоров’я хай буде міцним, як граніт,
І щастя крокує із вами сто літ!

Хай горе обходить вас стороною,
А радість приходить і ллється рікою,

Хай світлою буде життєва дорога,
Любов – від родини, 

а ласка – від Бога.

Ніна Олексіївна народилася 
в Харківській обл., після школи 
вступила до Красногорівського 
технікуму, де здобула фах «бух-
галтер сільськогосподарських 
підприємств». Тут дівчина за-
кохалась у викладача фізики та 
математики Вадима Трохимови-
ча Корнієнка, вийшла за нього 
заміж і після закінчення техніку-
му залишилася в Красногорівці. 

Ніна Олексіївна працювала 
бухгалтером у місцевому колгоспі 
«Жовтень». Разом із чоловіком 
виховала двох дітей – сина Воло-
димира й дочку Ірину. Діти добре 
вчилися в школі, а Ніна Олексіїв-
на тривалий час була головою 
батьківського комітету. 

У 1977 році Н. О. Корнієнко 
запропонували посаду заступни-
ка начальника відділення зв’яз-
ку. Вона пропрацювала на пошті 
чверть віку, 19 років очолювала 
місцеве відділення зв’язку.

– Тоді пошта була не такою, 
як зараз, – пригадує жінка. – Було 
спочатку шість, а потім п’ять ве-
ликих дільниць: по одній діль-
ниці в Сидорівщині, Герусовому, 
по дві – в Дзюбівщині й Красно-
горівці. Люди передплачували 
багато періодичних видань, пи-

сали листи, надсилали посилки...  
Зазвичай листоноші доставляли 
по 5–7 (щонайменше 3) газет і 
журналів у кожен двір. Праців-
ників пошти залучали до роботи 
агітаторами напередодні ви-
борів, у виборчих комісіях тощо. 
Вони користувалися великою по-
вагою в громаді, до їхньої думки 
дослухалися люди.

Окрім безпосереднього 
керівництва поштовим відділен-
ням, Ніна Олексіївна активно зай-
малася громадською діяльністю. 
Пригадує, як вона, депутат рай-
ради, докладала зусиль до будів-
ництва дороги з твердим покрит-
тям у Красногорівці та добудови 
школи. Чомусь у районі були пе-
реконані, що добудовувати Крас-
ногорівську школу недоцільно. І 
депутат районної ради разом із 
тодішньою директоркою школи, 
вже покійною Галиною Іванівною 
Михайлик наполегливо доводи-
ли хибність цих думок. 

– Мене за руку відтягували з 
трибуни сесії, та я стояла на своє-
му, – говорить Ніна Олексіївна.

Зрештою, дві наполегливі 
жінки таки домоглися дозволу на 
прибудову спочатку спортзалу, а 
потім і другого поверху школи.

Згодом Н. О. Корнієнко за 
запитом виборців уладнала про-
блему з газопостачанням. Люди 
скаржилися на дуже низький 
тиск у газовій мережі, а пред-
ставники газового господарства 
пояснювали це великою заборго-
ваністю: нібито Великобагачансь-
кий район заборгував 90% плати 
за газ. 

Вона писала запити на сесію 
райради, газовикам, їздила в 
Лубни й зустрічалася з голов-
ним інженером виробничого 
підрозділу підприємства... На-
віть до заступника голови Пол-
тавської ОДА зверталася й таки 
довела, що борг спричинили пе-
реважно промислові підприєм-
ства, а частка звичайних спожи-
вачів становить усього 2% від 
загальної заборгованості району. 
Зрештою, завдяки зусиллям зви-
чайної жінки–депутата газовики 
відновили нормальний тиск.

Ніні Олексіївні було 53 роки, 
коли помер Вадим Трохимович. 
Смерть коханого чоловіка жінка 
переживала дуже важко. І саме 
робота, спілкування з людьми 
відволікали її від думок про не-
поправну втрату.

Через кілька років товариш 
покійного Михайло Герасимо-
вич, який теж залишився самот-
нім, зізнався їй у своїх почуттях 
та запропонував жити разом. У 
другому шлюбі Ніна Олексіїв-

на прожила 10 років. Другий 
чоловік був надзвичайно по-
рядною людиною, але через 
невиліковну хворобу теж пішов 
із життя. І знову Ніна Олексіївна 
залишилася самотньою, і знову 
її рятувала робота, цього разу на 
громадських засадах у ветеран-
ській організації.

Запитую, невже їй потрібно 
більше за інших, і Ніна Олексіївна 
щиро відповідає:

– Хтось же мусить виконувати 
цю роботу. Дивлюся, як працює 
голова ветеранської організації 
Ольга Авксентіївна Кононенко, 
бачу, як їй важко, то й підставляю 
своє плече.

Ось така вона, ця самовід-
дана жінка. 7 листопада Ніні 
Олексіївні Корнієнко виповнить-
ся 75 років. Та вона не відчуває 
своїх років і, як і раніше, з голо-
вою поринає в роботу. Чи, може, 
просто керується принципом: 
хтось же мусить...

Одна з найактивніших членів ветеранської організації 
с. Білоцерківки і Красногорівки –  Ніна Олексіївна Корнієнко. Ак-
тивна життєва позиція завжди вирізняла цю жінку з-поміж 
інших. Із 1975 року вона була депутатом сільської ради 5 скли-
кань, обиралася депутатом райради.

Ніна Олексіївна Корнієнко.

За руку відтягували з трибуни, 
а вона стояла на своєму...

Вона народилася далекого 
1938-го року в цьому ж селі в 
родині колгоспників. Окрім неї,  
в сім’ї росли ще двоє сестер. 
Цікаво, що сама Ганна Петрівна 
теж народила та виховала трьох 
донечок.  

Дитинство жінки припало на 
важкі воєнні та повоєнні роки. 
Закінчивши 10 класів, вона пої-
хала в м. Харцизьк Донецької 
обл., де освоїла професію шту-
катура. Нелегка це була робота, 

та беручка дівчина з Полтавщини  
залюбки з нею справлялася.

У 1957 році вона приїхала до 
рідних у відпустку й зустріла міс-
цевого хлопця, якого одразу по-
кохала – Олексія Бондаря. Через 
місяць відгуляли весілля, тож у 
Донецьку область поїхали вже ра-
зом. Чоловік працював на шахті, 
Ганна – на будівництві. Тут, у До-
нецькій області, в подружжя на-
родилася старша дочка Світлана.

Однак невдовзі чоловік за-

хворів через роботу на шахті, й 
подружжя повернулося додо-
му в рідне село. Через рік у них 
знайшлася середня дочка Оля.

Ганна Петрівна працювала 
на свинофермі біля свиноматок, 
потім у ланці. Разом із чоловіком 
побудувала хату. Жінка вправно 
штукатурила, з-під її невтомних 
рук стіни виходили рівні-рівні. Її 
запрошували підсобити на будів-
ництві як односельці, так і жителі 
сусідніх сіл, при цьому доручали 
найвідповідальнішу роботу. А ще 
вона гарно співала та вишива-

ла. Загалом усе, за що бралася,  
виконувала на совість.

У 35 років Ганна Петрівна 
народила наймолодшу дочку 
Валю: чекали синочка, а знай-
шлася донечка. А в 46 років 
жінка залишилася вдовою. Ви-
ростила трьох дочок, видала 
заміж, діждалася шістьох онуків 
і п’ятьох правнуків.

Рідні й односельці Ганни  
Петрівни Бондар щиро вітають її 
з 80-річчям та бажають міцного 
здоров’я, довголіття, оптимізму 
й енергії.

Їй доручали найвідповідальнішу роботу
28 жовтня святкуватиме 80 річчя жителька с. Огирівки  

Ганна Петрівна Бондар.

Вони змалку разом ішли по 
життю, підтримували один од-
ного в тяжку хвилину й дотепер 
дуже дружні.

Василь Григорович Колодько 
після школи подався в Полтаву, 
де закінчив ПТУ №9 і деякий час 
працював на заводі. У 1966 році 
його призвали в армію. Служив 
в Угорщині, а коли в серпні 1968 
року в Чехословаччині почалися 
заворушення (так звана Празька 
весна), які згодом придушили 
5 тис. танків і близько 500 тис. 
військ країн Варшавського дого-
вору, їхній підрозділ теж переки-
нули в Чехословаччину. Там він 
був півроку.

Демобілізувавшись, юнак 
повернувся в рідне село. Пра-
цював у колгоспі трактористом, 
та потім перекваліфікувався на 

роботу в тваринництві. У 1973 
році В. Г. Колодька призначили 
завідуючим МТП №2. Довелося 
здобувати фахову освіту в Хому-
тецькому зооветтехнікумі. 

Василь Григорович очолював 
ферму понад 30 років, аж до ви-
ходу на пенсію у 2004 році. Три 
його дочки – Люда, Наташа і Таня 
– теж пов’язали життя з тварин-
ництвом. Усі вони працюють до-
ярками на молочно-товарному 
комплексі в Колосівці. 

У Василя Григоровича вось-
меро онуків: найстаршому – 24 
роки, наймолодшому – 9.

Віра Григорівна Ісаєнко (у 
дівоцтві – Колодько) теж пра-
цювала в тваринництві. Хоча 
цей вибір був не свідомим, а, 
скоріше, вимушеним. Мати за-
лишилася без чоловіка з чотирма 
дітьми, ледве зводила кінці з кін-
цями, тож своє дитинство і брат, 
і сестра згадують як безпросвітну 
бідність.  

Закінчивши 8 класів, Віра 
пішла працювати в колгосп. До-
глядала телят, корів, потім пра-
цювала на свинарнику. 

Жінка розповідає, якою важ-
кою була праця на фермі: корів 
доїли вручну, доярки носили 
важкі відра й бідони з молоком, 
тваринники вручну роздавали 
корми...  Про механізацію та 
автоматизацію тоді не було й 
мови. Та от парадокс: люди на-
віть не здогадувалися, що може 

бути якось інакше, тож сприй-
мали тяжку працю в колгоспі як 
щось неминуче. При цьому були 
сумлінними, відповідальними, 
брали активну участь у соціалі-
стичному змаганні й прагнули 
перевиконати нормативи.

Чоловік Віри Григорівни Іван 
Тимофійович Ісаєнко (йому, 
до речі, 29 листопада теж ви-
повниться 70 років) працював у 
колгоспі трактористом і комбай-
нером і постійно був передо-
виком виробництва. Іванові Ти-
мофійовичу було 23 роки, коли 
він отримав свій перший Орден 
«Знак Пошани». У 1986-му році 
за високі показники при збиран-
ні зернових культур І. Т. Ісаєнка 
нагородили Орденом Трудового 
Червоного Прапора.

Про своє життя небагатослів-
ний чоловік розповідає неохо-
че. Народився в Запсіллі (тепер 
Колосівка) в багатодітній сім’ї, 
закінчив школу, служив у Німеч-
чині в Окремому посиленому 
танковому батальйоні армійсько-

го підпорядкування механіком, 
згодом старшим механіком. Під 
час навчань танки занурювали 
у воду й танкісти мусили вести 
бойові машини під водою! 

Повернувшись у рідне село, 
працював у колгоспі. Тут і зустрів 
свою Віру. Вони побралися 8 лю-
того 1970 року, тобто разом уже 
48 років. Виховали двох дітей, 
таких же працьовитих, які самі: 
дочка Світлана Іванівна Яремен-
ко працює бухгалтером відділу 
освіти виконавчого комітету 
Білоцерківської сільської ради, 
син Володимир Іванович Ісаєн-
ко – один із найкращих механі-
заторів ТОВ «Білагро». Мають 
трьох онуків.

Навіть на пенсії вони не си-
дять без діла, постійно в клопо-
тах по господарству, бо просто 
не звикли відпочивати. «Без ро-
боти ми пропадемо», – заявля-
ють в один голос.

Зінаїда МАТЯШОВА.
Фото автора.

Працьовита родина
70 років тому, 8 листопада 1948 року, в родині колгоспників 

Колодьків із с. Балаклії народилися двійнятка, яких назвали Ва-
силем та Вірою. 

Василь Григорович Колодько.

Іван Тимофійович і Віра Григорівна Ісаєнки.


