
Звичайно, величезна заслуга в 
цьому сільської ради, яка підтри-
мує розвиток художньої самодіяль-
ності: постійно організовує під-
везення на концерти й репетиції, 
подбала про костюми, морально 
заохочує артистів тощо. 

Мабуть, важко знайти ще одну 
громаду на Полтавщині, яка має 
таку кількість аматорських ко-
лективів, як наша. 7 із них мають 
звання народного. Нещодавно до 
цієї когорти додався й вокальний 
ансамбль «Оберіг» Огрирівського 

СБК (художній керівник – Наталія 
Шостак). 30 вересня у врочистій 
обстановці (під час концерту до 
Дня людей похилого віку) Білоцер-
ківський сільський голова І. В. Ле-
щенко привітав колектив та вручив 
подарунок – два радіомікрофони.
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Дорогі земляки, шановні трудівники села!

Прийміть щирі й сердечні вітання з нагоди професій-
ного свята – Дня працівників сільського господарства!

З давніх-давен Україна славилася не лише родючими 
землями, а й добрими, талановитими та працьовитими 
людьми. Споконвіку напружена хліборобська праця була й 
залишається визначальною складовою розвитку держави, 
запорукою її процвітання: якщо є урожай, то панує в на-
роді спокій, радують око полиці магазинів, а бюджет краї-
ни суттєво поповнюють надходження від експорту. 

Шановні працівники ТОВ «Білагро»! Дозвольте подя-
кувати вам за самовіддану й невтомну працю. Попереду у 
нас складні завдання, й лише спільними зусиллями, єдністю 
та згуртованістю ми зможемо їх досягти, зміцнити та 
розвинути наше підприємство, збільшити конкурентос-
проможність його продукції.

Хай земля-годувальниця щороку дарує щедрі врожаї, а 
природні стихії обходять вас стороною. Хай ваші родини 
живуть у затишку, щасті, благополуччі, хай втілюються 
в життя ваші найсміливіші плани на радість вашим рід-
ним, на благо нашої громади та рідної України, задля до-
бробуту всього українського народу.

Віктор КОРДУБАН, Юрій КОРДУБАН, 
засновники ТОВ «Білагро», 

депутати Білоцерківської сільської ради.

Дорогі жителі громади, 
наші невтомні трударі!
Золотава осінь – традицій-

на пора завершення сільського-
сподарських робіт, а ще на цей 
час припадає професійне свято 
аграріїв. Відзначення Дня праців-
ників сільського господарства – 
це визнання державою звитяжної 
праці на благо України хліборобів, 
тваринників, овочівників, пере-
робників тощо.

Ми всі більшою чи меншою 
мірою причетні до сільського го-
сподарства, знаємо нелегку ціну 
шматка хліба чи склянки молока. 
Тож вітаю всіх жителів Білоцер-
ківської ОТГ із Днем працівників 
сільського господарства. Бажаю 
міцного здоров’я, миру й злагоди в 
родинах, нових вагомих трудових 
здобутків, радості від кожного 
прожитого дня.

Іван ЛЕЩЕНКО,
Білоцерківський сільський голова.

Шановні аграрії!
Щиро вітаємо вас із Днем працівників 

сільського господарства, що увінчує напру-
жений хліборобський рік. Це свято всіх, 
хто розумом і руками, серцем і душею, у селі 
і в місті щодня долучається до важливих 
аграрних справ. Це свято дбайливих госпо-
дарів, людей, які поріднились із землею й на-
повнюють кожен свій день нелегкою працею.

Ми з великою повагою ставимося до тих, 
хто обрав цей відповідальний фах, пишає-
мося результатами вашої кропіткої праці, 
щодня її споживаємо, смакуємо, цінуємо, а 
ще переробляємо.

Напередодні вашого професійного свята  
хочеться передусім побажати, щоб праця 
відданих українській землі трударів була 
належно поцінованою. Велика подяка вам 
за любов до землі, терпіння і витримку. Ба-
жаємо вам прихильної долі, миру, невичерп-
ної енергії, професійної удачі. Добрих вам за-
сівів, рясних сходів та щедрих ужинків!

Оксана КОРДУБАН,
генеральний директор, 
Роман КОВАЛЕНКО,

директор ПП «Білоцерківська 
агропромислова група».

На один народний колектив 
побільшало

Багата талантами Білоцерківська громада. Чимало наших земляків, попри велику зайнятість на 
роботі та вдома, вільний час присвячують не відпочинку, а репетиціям творчих колективів: вокаль-
них, танцювальних, драматичних, оркестрових тощо. Під час концертів, без яких у громаді не обхо-
диться жодне свято, вони зі сцени дарують нам і ліричні пісні, й дотепні жарти, і  музичні, й танцю-
вальні композиції...

Учасники народного вокального ансамблю «Оберіг».

Шановні жителі громади!
Українська культура – одна з небагатьох у світі, яка 

змогла вистояти в умовах багатовікового поневолен-
ня, зберегти свою чистоту й самобутність. Це яскраве 
свідчення великої духовності нашого народу, безсумнів-
на заслуга тих самовіддадних патріотів, які її берегли, 
примножували та, наче безцінний скарб, передавали від 
покоління до покоління. 9 листопада Україна відзначає 
Всеукраїнський день працівників культури та аматорів 
народного мистецтва. Тож щиро вітаємо зі святом усіх 
жителів громади, для яких музика, спів, танці, драма-
тичне мистецтво тощо стали невід’ємною частиною 
життя. Хай музи оберігають вас, хай не міліють ваші 
душі,  а таланти розкриваються сповна! Миру і злагоди 
вам, щастя, добробуту, благополуччя.

Віктор КОРДУБАН,
голова ради директорів ПП «БіАГР»,

Оксана КОРДУБАН,
генеральний директор ПП «БіАГР».

Шановні працівники культури  та аматори 
народного мистецтва! 

Прийміть найщиріші вітання та найкращі поба-
жання  з нагоди професійного свята.

Споконвіку пісня і танець, музика і слово, витвори 
майстрів народної творчості були виразниками націо-
нальної ідеї, оберагами історичної пам’яті.

Щиро вдячні працівникам будинків культури та 
клубних установ, бібліотек, учасникам аматорських 
колективів за сумлінну працю, безперервний творчий 
пошук, за вагомі духовні здобутки.Бажаємо вам те-
плоти у серці, міцного здоров’я, щастя, благополуччя, 
великих творчих успіхів і невичерпної наснаги. Нехай 
здійсняться всі ваші життєві плани, надії і мрії, а ко-
жен день вашого життя буде світлим і сонячним, дарує 
радість творчого натхнення  і життєвих перемог.

Іван ЛЕЩЕНКО,
Білоцерківський сільський голова,

Наталія ЛУК’ЯНЕЦЬ,
завідуюча сектором культури і туризму виконавчого 

комітету Білоцерківської сільської ради.
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Мета - виробництво 
високоякісних продуктів

Близько 60% надходжень до 
бюджету Білоцерківської сільської 
ради становить податок на доходи 
фізичних осіб. Це той податок, який 
вираховують із заробітної плати 
працівників. Тобто є робочі місця, є 
заробітна плата – є й надходження 

до бюджету. А значить, є гроші на 
розвиток та життєдіяльність грома-
ди. І забезпечують ці надходжен-
ня переважно ці два великих під-
приємства. 

Про ПП «БіАГр» ми розповідали 
в попередніх випусках. А сьогодні, 
напередодні Дня працівників сіль-
ського господарства, мова піде про 
ТОВ «Білагро».

– ПП «Білоцерківська агропро-
мислова група» і ТОВ «Білагро» 
створювались як сімейний біз-
нес, стратегічною метою якого є 
діяльність цілісного комплексу з 
виробництва високоякісних про-
дуктів харчування. Завдання цих 
підприємств – виробляти та прода-
вати продукцію замкненого циклу 
виробництва, гарантуючи її якість, 
– розповів засновник обох під-
приємств Віктор Володимирович 
Кордубан.

Він згадує, як у 2000 році Біло-
церківський молочний завод, який 
набирав обертів та збільшував свої 
потужності, зіткнувся з величезною 
проблемою на ринку сировини. 
Саме тоді Віктор Володимирович 
і прийняв рішення створити свою 
сировинну базу, щоб ні від кого не 
залежати. Підприємству потрібно 
близько 300 тонн молока на добу. 

Для отримання такого валу сиро-
вини треба утримувати  молочне 
стадо, якому відповідно необхідна 
якісна та кількісна кормова база. 
Тому в 2003році й було створене 
сільськогосподарське підприємство 
– ТОВ «Білагро». Засновниками ста-
ли брати Віктор  Володимирович та 
Юрій Володимирович Кордубани.

Понад 10 років ТОВ «Білагро» 

було зареєстроване за домашньою 
адресою Віктора Володимировича. 
А першою конторою для праців-
ників аграрного підприємства ста-
ло приміщення молокозаводу. 

Перші сільськогосподарська 
техніка, легкові авто та склади ТОВ 
отримало як допомогу від молоко-
заводу. Лише коли викупили в Крас-
ногорівці територію колишнього 
КСП ім. Шевченка, працівники ТОВ 
«Білагро»  переселилися на нетри-
валий час у стару контору колгоспу, 
щоб потім знову повернутися (хоча 
й тимчасово) в новозбудоване 
приміщення контори  ПП «БіАГР», 
де для працівників ТОВ «Білагро» 
обладнали робочі місця. Там вони 
працювали аж до недавнього часу, 
коли «Білагро» змогло звести в 
Красногорівці сучасну нову будівлю 
з усіма зручностями, з власною 
надновою їдальнею та супермарке-
том. І отримати свою адресу...

«Працюємо за наукою»
Увесь цей час сільськогосподар-

ське підприємство поступово наро-
щувало потужності, розвивалося, 
збільшувало земельний банк. 

– Основними видами діяльності 
ТОВ «Білагро» є рослинництво та 
тваринництво, – додає генераль-

ний директор ТОВ «Білагро» Юрій 
Володимирович Кордубан. –  Серед 
зернових культур, які вирощує го-
сподарство, почесне місце посідає 
кукурудза, під яку відвели близько 
половини орної землі.

Коли ми готували цей репор-
таж, на полях ще тривали роботи 
зі збирання кукурудзи. Теплі осін-
ні дні подарували аграріям надію 
повністю зібрати вирощене. 

Свого часу Великобагачанщи-
ну називали кукурудзяним поясом 
України, однак досягти таких уро-
жаїв, як у «Білагро», вдається не 
кожному. Навіть за умови викори-
стання супісків та пісків і дефіциту 
вологи в ґрунті тут збирають до 12 
т/га. На моє запитання, як це вдаєть-
ся, головний агроном Василь Васи-
льович Барило лише посміхається:

– Працюємо за наукою, викори-
стовуємо передові технології, ото й 
увесь секрет. І, звичайно ж, засіває-
мо якісне насіння провідних вироб-
ників. Бо недарма ж кажуть: «Що 
посієш, те й пожнеш». 

Частину кукурудзи вирощують 
на силос, частину – на зерно для 
власних потреб і на продаж. За 
15 років діяльності ТОВ «Білагро» 
здобуло репутацію постачальника 
якісної продукції. Тому має багато 
постійних покупців. Крім кукурудзи, 
в господарстві вирощують соняш-
ник, сою, пшеницю, жито та бага-
торічні трави. 

– На сьогодні товариство обро-
бляє понад 10 тис. га на території 
16 населених пунктів Великоба-
гачанського району, – продовжує 
Ю. В. Кордубан. – Окрім земельних 
паїв, це землі запасу та незатреб-
увані паї, але їх частка незначна. 
Коли постало питання про надання 
земельних ділянок учасникам АТО, 
товариство розірвало договори з 
сільськими радами. Більше того, 
взяло на себе всі клопоти та витра-
ти з оформлення ветеранам права 

власності на ці землі.Тож недивно, 
що більшість учасників АТО одразу 
ж передала землю в оренду госпо-
дарству. 

А починалося все з вивчення і 
розвитку рослинництва…

– Коли розпався колгосп «Ко-
лос», у Якимовому було створено 
кооператив «Авангард», – приєд-
нується до розмови фахівець із 
земельних питань ТОВ «Білагро» 
Галина Іванівна Білоус, яка тоді очо-
лювала кооператив. – Його члени 
повірили засновникам ТОВ «Біла-
гро» Вікторові Володимировичу та 
Юрієві Володимировичу Кордуба-
нам і прийняли рішення віддати 
свої земельні ділянки в оренду но-
воствореному підприємству. 

Феноменальна пам'ять Галини 
Іванівни чітко фіксує дати, цифри. 

Вона пам’ятає прізвища майже всіх 
пайовиків, які довірили свої зе-
мельні паї ТОВ «Білагро», а таких на 
сьогодні вже близько 4000 тис!

Вітамінізовані корми 
власного виробництва

Старт розвитку тваринництва 
в ТОВ «Білагро» було покладено в 
2006 році, коли товариство отри-
мало тваринницькі ферми ВАТ «Ба-
лакліївське». Він виявився вдалим. 
Певно, тому, що й у цьому випадку 
все робилося «за наукою», орієнту-
ючись на передовий досвід та су-
часні технології.

Одразу ж почали збільшувати 
поголів’я ВРХ, скуповуючи корів 
молочних порід по всій Україні. 
Наступного року господарство роз-
ширило тваринницьку галузь: до-
далася молочна ферма в Огирівці, 
ще через рік – у Матяшівці. Робота 
з відтворення поголів’я продов-
жується й зараз. Щоправда, тепер 
поряд із молочними сименталами 
планують розводити м'ясних корів 
абердиноангус, уже мають 20 тва-
рин цієї породи. 

Будівництво нового тваринни-
цького комплексу в Колосівці вело-
ся небаченими темпами. 14 травня 
2009 року корів перевели в літній 
табір і одразу ж повністю розібрали 
старий свинарник, частину корів-
ника та інші будівлі. А вже за кілька 
місяців, до настання холодів, звели 
два корпуси тваринницьких примі-
щень і сінник. Наступного року 
постав іще один корпус, згодом – 
кормоцех та ціла низка будівель. 
Приміром, тільки торік звели окре-
ме приміщення для молодняка.

– У Колосівці утримуємо 1111 
корів, із них 970 фуражних, решта 
141 – нетелі, – розповідає завіду-
ючий молочним комплексом Ана-
толій Володимирович Пипко. – У 
відділку в Огирівці 200 голів ВРХ, 
вони перебувають на прив’язно-
му утриманні. В Матяшівці маємо 
окреме нетельне господарство, в 
якому утримуємо 1700 телят різно-
го віку. Приміщення для нетелів теж 
реконструйоване.

ТОВ «Білагро» – сучасне підприємство, 
розвивається й допомагає людям

Нашій громаді пощастило. Бо якщо інші території тільки 
мріють про якогось міфічного інвестора, то в Білоцерківську ОТГ він 
давно вже прийшов. Причому свій, місцевий, а не звідкілясь здалеку. 
Мати на території громади потужне підприємство, яке забезпечує 
людей роботою та платить податки – велика справа. У нас же їх 
цілих два: ПП «БіАГр» і ТОВ «Білагро».

На полях саме кипить робота. На коротку мить перепочити зупинилися водії Перетятько Віктор Павлович і  
Подорожняк Андрій Володимирович, комбайнери Ісаєнко Володимир Іванович і Мацько Анатолій Григорович, агро-
ном Кащенко Сергій Іванович, трактористи Дробіт Павло Миколайович і Дробіт Микола Павлович.

Працівники відділу земельних питань: Ляшенко Тетяна Сергіївна, Моска-
ленко Олена Миколаївна, Білоус Ганна Іванівна.

Заступник директора з виробництва Охрей Павло Іванович і головний ін-
женер будівельно-монтажної дільниці Ліхтей Владислав Васильович.

Колектив лабораторії: лаборанти Павлова Людмила Володимирівна і  
Винокурова Юлія Іванівна та зав. лабораторією Федченко Іраїда Олексіївна.

Інженер з охорони праці Крутько 
Роман Миколайович.

Інженер-будівельник Карпенко Світ-
лана Володимирівна.

Далі на стор. 3
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Тварини утримуються не в за-
душливих приміщеннях, а з постій-
ним доступом свіжого повітря (так 
зване холодне утримання). А воду 
вони п'ють лише теплу.  У їхньому 
раціоні – високоякісні вітамінізо-
вані корми, адже ТОВ «Білагро» має 
власний комбікормовий завод, а 
сіно й силос зберігають безпосеред-
ньо на комплексі.

«Кадри вирішують усе»
Гарні господарі добре знають: 

виростити урожай – лише половина 
справи, треба ще його зберегти. У 

«Білагро» подбали й про це. Кілька 
років тому звели потужний елева-
тор  для зберігання 60 тис. т збіжжя, 
запровадили контроль за якістю 
продукції. Працівники лабораторії, 
яку очолює Іраїда Олексіївна  Фед-
ченко, мають сучасні точні прилади 
для швидкого аналізу вологи, домі-
шок  тощо у зерні. 

Підприємство динамічно ро-
звивається, тож елеватор уже не за-
довольняє його потреб. Зараз три-
вають роботи з розширення його 
місткості до 85 тис. т. 

Загалом будівельні й ремонтні 
роботи на підприємстві тривають 
постійно. Інженери-проектанти, ви-
конроби, робітники всіх будівельних 
професій ТОВ «Білагро» і ПП «БіА-
Гр» стали надійними партнерами 
аграріїв.

Сучасне сільськогосподарське 
підприємство неможливо уявити й 
без фінансово-господарської діяль-
ності, що супроводжується вико-
нанням численних і різноманітних 
операцій та розрахунків. Кожна 
господарська операція обов'язко-
во оформляється обліковими до-
кументами стосовно постачання, 
виробництва і реалізації продукції. 
Потрібно вести документацію і різ-
номанітних фінансових, господар-
ських, розрахункових відносин усе-
редині і за межами підприємства. 
Кому доручити всю цю роботу? Зви-
чайно ж, досвідченим фахівцям-еко-
номістам, бухгалтерам, обліковцям, 
яких не бракує на ТОВ «Білагро». 

Загальновідомо: останнім ча-
сом багато підприємств в Україні 
нарікають на брак висококваліфіко-
ваних кадрів у сільській місцево-
сті. До цієї проблеми в товаристві 
підійшли кардинально: запросили 
на роботу жителів інших населе-
них пунктів та обласного центру і 

організували їхнє підвезення, заку-
пивши 4 сучасних автобуси.

– Ми звозимо працівників прак-
тично з усього Великобагачанського 
району, – говорить Ю. В. Кордубан. 
– У нас працюють жителі Матяшів-
ки, Устивиці, Гоголевого, Попового, 

Кротівщини, Остап’є, Довгалівки, 
Радивонівки.

Активна участь 
у житті громади

Засновники дбають про під-
тримку не лише своїх працівників, 
а й про пайовиків. У договорі про 
оренду земельної ділянки (паю) се-
ред обов’язків господарства зазна-
чені подарунки літнім людям, яким 
виповнилося 80, 85, 90, 95 років, 
витрати на поховання в разі смерті 
пайовика тощо. Проте життя вно-
сить свої корективи, трапляються 
й непередбачувані ситуації: тяжка 
хвороба, пожежа, стихійне лихо… 
Куди, як не в «Білагро», звертатися 
селянам по допомогу? Тут ідуть на-
зустріч, не відмовляють.

Гендиректор розповідає, що до 

нього звертаються не лише пайо-
вики та члени їхніх родин, а й керів-
ники навчальних закладів, голови 
сільрад. Найчастіше просять викона-
ти ремонтні роботи, надати грошо-
ву допомогу, транспорт. Адже ТОВ 
«Білагро» – єдине підприємство, 
яке має автокрани, екскаватори, 
бульдозери та іншу потужну техніку. 

– Ми беремо активну участь у 
життєдіяльності населених пунктів, 
на території яких господарюємо: 
допомагаємо ремонтувати школи, 
дитсадки, облаштовуємо спортив-
ні майданчики, займаємося благо 
устроєм території, – підсумовує 
Юрій Володимирович. 

Отож коли багато населених 

пунктів в Україні лише мріють про 
тісну співпрацю громади й бізнесу, 
ми її вже давно маємо.

Зінаїда МАТЯШОВА
Фото автора.

9 листопада 2018 рокуНАШІ ЗЕМЛЯКИ №23  

Виконком Білоцерківської 
сільської ради та ветеранська 
організація глибоко сумують з 

приводу смерті 

жителя с. Бірки
МОСКАЛЕНКА 

Миколи Володимировича

і висловлюють щирі співчуття 
рідним і близьким покійного.

Електрики Коротун Станіслав Анатолійович, Моцаренко В’ячеслав Мико-
лайович і Лещенко Іван Андрійович.

Доярки молочного комплексу Наталія Миколаївна Ісаєнко, Наталія Василів-
на Чміль та Тетяна Василівна Ісаєнко – родички, подруги й колеги.

 Керуючий дільницею «Балаклія» Олександр Миколайович Пипко та завіду-
ючий молочним комплексом Анатолій  Володимирович Пипко.

яке динамічно
Закінчення. Початок на стор. 2

Економісти Левенець Оксана Юріївна і Джурка Віталій Васильович та  
адміністратор системи Фішер Денис Ігорович. 

Працівники елеватора Фененко Сергій Олександрович і Перелай Сергій Іванович.

У нашій громаді теж є відчайду-
хи, які наважилися самостійно, на 
свій страх і ризик обробляти землю. 
Так, вони й справді відчайдухи, бо 
їм доводиться працювати значно 
більше, ніж найманим працівни-
кам великих агрофірм. І використо-
вувати при цьому стару зношену  
вітчизняну сільгосптехніку, яка  
часто виходить із ладу й потребує 
ремонту...

Це нелегка праця й постійний 
ризик, та Сергій Миколайович Са-
довий із с. Огирівки ніскільки не 
жалкує про те, що понад 10 років за-
реєстрував фермерське господар-
ство «СОЮЗ СК 1430». Бо навзамін 
отримав омріяну свободу – свободу 
працювати на своїй землі.

Агроном за фахом, фермер ви-
рощує кукурудзу, пшеницю, соняш-
ник, сою тощо. Обробляє 90 га зем-
лі – йому довірили свої земельні паї 
близько 30 односельців. Справно 
сплачує податки (зокрема й до 

Білоцерківської сільської ради), 
має постійних партнерів, які пере-
коналися в порядності фермера та 
якості вирощеної ним продукції й 
щороку закуповують її. 

Допомагають чоловікові дружи-
на Лариса, сини Ігор і Олександр. 
Хлопці стверджують: жодних сум-
нівів, чим зайнятися після школи, в 
них не було, адже змалку допомага-
ли батькові. Тож є кому продовжити 
батьківську справу, не пропаде мар-
но багаторічна праця на землі.

Нелегка праця в 
обмін на свободу

Споконвічне прагнення україн-
ського селянина самостійно 
господарювати на своїй ниві, 
дбайливо обробляти землю, пі-
клуватися про майбутнє землі, 
а не виснажувати ґрунт, вияви-
лося сильнішим за 70 років пану-
вання комуністичної ідеологій й 
понад 50 років засилля колгоспно-
го ладу.

С. М. Садовий.

А ось односельці з повагою на-
зивають Анатолія Володимировича 
не інакше, як Хазяїн. 20 років тому 
А. Гнідаш вирушив у самостійне 
плавання: на свій страх і ризик став 
обробляти свій земельний пай та 
паї родичів (загалом 15 га), вирощу-
вати й продавати худобу, птицю.

Приміром, зараз тримає 10 голів 
ВРХ. Його робочий день починаєть-
ся на світанку зі здавання молока 
заготовачам, доїння корів. Після 
цього чоловік порає чимале госпо-
дарство, допомагає дружині, яка в 
теплицях вирощує квіти. За роботою 
час біжить неймовірно швидко, тож  
так і не присівши, працює до суті-
нок. Що таке вихідний, він не знає 
– вихідних у нього не буває. 

Єдиною розрадою, віддуши-
ною в сповнених працею буднях 
для А. В. Гнідаша стали репетиції в 
Будинку культури. Він залюбки го-
тується до кожного виходу на сце-
ну, от тільки буває дуже складно 
облишити роботу, коли треба їхати 
на концерт, нарікає Анатолій Воло-
димирович. 

Цей невтомний чоловік працює 
на свій страх і ризик і не отримує 
жодної підтримки від держави. 
Субсидія, пенсія – незнайомі йому 
слова. Він говорить, що ніколи й не 

сподівався на державну допомогу. 
Тож напередодні Дня працівників 
сільського господарства хочеться 
побажати Анатолієві Володимиро-
вичу й усім чесним сільським тру-
дарям здоров’я, достатку, оптиміз-
му, наснаги!

Зінаїда МАТЯШОВА.
Фото автора.

А. В. Гнідаш.

У рідному селі його 
називають «Хазяїн»

Жителя с. Огирівки Анатолія Гнідаша в нашій громаді знають пе-
реважно як неперевершеного артиста. Він чудово співає, танцює, а 
створений ним образ Обманутого чоловіка настільки живий і пере-
конливий, що, без сумніву, запам’ятався всім.
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День працівника соціальної 
сфери – професійне свято й для 
17 працівників територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Білоцерківської сільської 
ради.

– Наш терцентр було створе-
но у 2017 році, – розповідає його 
директорка Юлія Миколаївна 
Фелоненко. – Центр має два від-
ділення: відділення соціальної 
допомоги вдома та відділення 
організації надання адресної на-
туральної та грошової допомоги.  
Соціальні послуги вдома отриму-
ють 130 громадян похилого віку 
та осіб з інвалідністю. Їх надають 
14 соціальних робітників, за кож-
ним із яких закріплено 8–10 лю-
дей із особливими потребами.

У Красногорівці й Герусівці 
самотніх літніх людей обслуго-
вує Надія Валентинівна Крипак. 
У неї 9 підопічних, і про кожного 
вона відгукується з неабиякою 
любов’ю та повагою. Адже в кож-
ного за плечами – нелегка доля: 
багаторічна сумлінна праця, 
підірване здоров’я, численні хво-
роби, самотність. Хтось так і не 
пізнав особистого щастя, а хтось 
утратив усіх своїх рідних...

Доброзичлива, привітна, 
щира, Надія Валентинівна ви-
промінює неабиякий позитив і 
передає його людям. Вона наче 
народжена для цієї роботи. Хоча, 
розповідає жінка, про професію 
соцпрацівника ніколи не мріяла. 
Працювала в торгівлі, й ця ро-

бота їй була до душі. Та коли 18 
років тому магазин у Герусівці 
закрили, погодилася доглядати 
самотніх літніх людей. 

За майже 20 років багато літ-
ніх людей відійшло в інший світ, 
і це найстрашніше в її професії, 
зізнається Н. Крипак. Проте є й 
такі, кого вона доглядає протягом 
усього цього часу: щонайменше 
двічі на тиждень навідує, закупо-
вує харчові продукти, ліки, носить 
воду, прибирає, допомагає по 
господарству... Одне слово, ро-
бить усе те, що, мабуть, зробила 
б дочка для стареньких батьків. 
Вони для неї стали наче рідни-
ми. Та й сама Надія Валентинівна 
стала близькою людиною для 
стареньких. Вони з нетерпінням 
чекають жінку, діляться своїми 
переживаннями.

– Головне – від самого по-
чатку знайти підхід до людини, 
– ділиться вона секретами своєї 
професії. – Усі ж люди різні, різні 
в них характери, смаки, уподо-
бання. Треба любити людей, і 
тоді все вийде.

Раніше Н. Крипак працювала 
в терцентрі Великобагачанського 
району. Коли було створено тер-
центр у громаді, працювати стало 
набагато легше, розповідає вона. 
По-перше, дуже швидко задо-
вольняються потреби громадян 
(наприклад, у паливі). По-друге, 
сільська рада дбає й про соцпра-
цівників: видає їм куртки, рукави-
ці, канцтовари тощо.

Зінаїда МАТЯШОВА.

«Треба любити 
людей, і тоді все 
вийде»

Від 1999 року (тобто вже вдвадцяте) в Україні в першу 
неділю листопада (цього року – 4 листопада) відзнають День 
працівника соціальної сфери. Це свято тих, хто своєю повсяк-
денною працею допомагає громаді, сім’ї або конкретній людині, 
розв’язуючи побутові та суспільні проблеми, піклуючись про 
вразливі категорії громадян.

82-річна Наталія Дем’янівна Душенок завжди радо зустрічає  
соцпрацівника Надію Крипак. Фото автора.

8 листопада Пелагеї Федорівні Писа-
нець із с. Огирівки виповнилося 95 років. 
І хоча жінка через хворобу обмежена в 
пересуванні, вона жваво цікавиться тим, 
що відбувається навколо, практично без 
окулярів читає газети, журнали, спіл-
кується по телефону. 

Вона любить життя й людей. Мож-
ливо, тому, що їй довелося пройти через 
неймовірні випробування, які нам навіть 
уявити важко. А вона ж усе це пережила. 
І витримала, не зламалася...

Пелагея Федорівна народилася в 
Огирівці в дуже бідній багатодітній ро-
дині.  Змалечку була привчена до всіля-
кої селянської праці. Пережила голод 
1932-1933 років. Закінчивши 7 класів 
Огирівської школи, поїхала на навчання 

в Бесарабію, де здобула фах лаборанта. 
Молодість – час мрій, час вибудо-

вування планів на майбутнє... Але її мо-
лодість безжально перекреслила війна. 
Окупанти разом із іншими бранцями 
вивезли дівчину на примусові роботи до 
Німеччини. Вона тікала, але її піймали й 
знову повернули в неволю. Працювала 
в господаря: порала чимале господар-
ство, доглядала дітей, виконувала різні 
роботи. І вірила, що колись повернеться 
додому.

Ця віра допомогла їй витримати всі 
незгоди та діждатися Перемоги. По-
тім був нелегкий шлях повернення на 
батьківщину. Влаштувалася на роботу 
за спеціальністю в Сагайдак, певний 
час працювала в Миргороді. Але дуже 

хотілося бути вдома в рідній Огирівці, 
тому й повернулася. Без жалю проміняла 
посаду лаборанта на роботу в колгоспній 
ланці, де працювала до виходу на пенсію.

1948 року вийшла заміж за Івана Йо-
сиповича Писанця, з яким у любові та 
злагоді прожили 63 роки. Разом вели го-
сподарство, збудували хату, виростили, 
вивчили й вивели в люди двох доньок – 
Галину і Марію. Діждалися внуків і прав-
нуків.

7 років тому Пелагея Федорівна за-
лишилася вдовою. Та не полишили жінку 
на самотині її діти й онуки: доглядають, 
радують, зігрівають теплом, огортають 
піклуванням.

З нагоди 95-річчя рідні й односель-
ці бажають Вам, шановна Пелагеє Фе-
дорівно, довгих років життя, здоров’я, 
оптимізму, душевного спокою та всього 
найкращого.

Мріяла повернутися в рідну 
Огирівку...

Кажуть, що із віком втрачається інтерес до життя, псується характер. 
Проте є й протилежні приклади.

  Вiтаємо!
Дні народження відзначають 

члени нашої громади:
10 листопада

ШИПОША ГАННА ОЛЕКСІЇВНА
(с. Балаклія) – 80 років;

11 листопада
РУБАН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

(с. Бірки) – 60 років;
12 листопада

ВЕРЕЩАКА ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(с. Коноплянка) – 75 років;

13 листопада
КЕКАЛО ВАРВАРА СЕРГІЇВНА

(с. Поділ) – 90 років;
15 листопада

ОСІПОВА ЛЮБОВ СТЕПАНІВНА
(с. Бірки) – 60 років;

16 листопада
БАШИНСЬКА НІНА ІВАНІВНА
(с. Коноплянка) – 85 років;

17 листопада
ТКАЧЕНКО ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(с. Красногорівка) – 65 років;
20 листопада

АНДРОЩУК ВІКТОР ЯКОВИЧ
(с. Балаклія) – 60 років;

ІСАЄНКО В’ЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ
учасник АТО (с. Балаклія) – 40 років.

Виконком Білоцерківської 
сільської ради, рада ветеранів та члени 

громади щиро вітають 
іменинників і бажають їм усього 

найкращого: щастя без меж, здоров’я 
козацького, радості в усьому, удачі й 

оптимізму на кожен день.

Хай осінь стоїть на порозі,
Та все ж це пора золота.

Від щирого серця бажаєм
Мудрості, сили, добра.

Хай сонечко щедро 
вам світить в віконце,

А лихо усяке повз дім проліта.
Здоров’я міцного і Божої ласки

Ми зичимо вам на довгі літа.

Актуально

Власне, такі обговорення в 
селі відбуваються постійно. От 
тільки представники компанії, 
яка здійснює технагляд за бу-
дівництвом, взяли в них участь 
уперше.

Жителі с. Поділ неабияк по-
терпають від ремонту траси, що 
триває вже 4 роки. Обмежені 
переїзди сільськогосподарської 
техніки, посилилися шум і вібра-
ція від дороги, виникли інші 
незручності. Та головне – в ході 
будівництва було пошкоджено 
систему водовідведення, що іс-
нувала раніше. Вода з полів, що 
збирається в руслі річки Саврай, 
обов’язково має перейти через 
трасу. Але будівельники зруйну-
вали меліоративні канали. Пев-
но, всі пам’ятають цьогорічне 
весняне підтоплення, коли вода 
зібралася біля траси й затопила 
частину села біля магазину.

Білоцерківський сільський 
голова І. В. Лещенко, виступаючи 
на сходці, розповів, що сільська 
рада неодноразово направляла 
листи в різні інстанції. Але, на 
жаль, результату немає. Певно, 
немає злагодженості в роботі 

між проектною організацією, 
Службою доріг та виконавцями 
робіт, припустив він.

Представники вулиць, які 
теж виступили на зібранні, не 
приховували стурбованості си-
туацією, що склалася. Жителі с. 
Поділ вимагають облаштуван-
ня освітлення вздовж дороги, 
звукоізоляції, зупинки для па-
сажирів. Говорили вони й про 
катастрофічний стан на об’їз-
ному мосту.  Непокоїть людей і 
те, що китайська компанія, яка 
віднедавна виконує реконструк-
цію автошляху, замість того, 
щоб привести до ладу басейн 
для води, чомусь засипала його 
землею. Отож нове підтоплен-
ня неминуче. Учасники зборів 
запропонували представникам 
компанії «Темелсу і ФБМ» разом 
з ними виїхати на місце та пере-
конатися в правдивості їхніх слів.

Після цього сходка продов-
жилася. Присутні вирішили наді-
слати її протокол у всі інстанції, а 
представники компанії, яка здій-
снює технагляд – у свою чергу 
вплинути на виконавця робіт. Та 
чи варто їм вірити? Побачимо...

Обговорювали реконструкцію дороги
1 листопада в с. Поділ відбулися збори представників ву-

лиць і керівництва Білоцерківської ОТГ за участю старшого 
інженера по мостам компанії «Темелсу і ФБМ» Ю. В. Пілюгіна 
і заступника інженера цієї ж компанії О. О. Панченка. Обгово-
рювали реконструкцію дороги «Київ–Харків» і водовідведення 
на території села.

– Вони закінчили ремонт, 
а найбільшу яму залишили, – 
обурюється житель села Воло-
димир Федорович Тумко. – Ті 
ями вже й фотографували, й на 
відео знімали... 

Люди розповідають, що на 
трасі Київ-Харків у межах села, 
а також на шляху на Велику Ба-
гачку через ями трапляються 
трагічні випадки. Нещодавно пе-
рекинувся мотоцикліст, його за-
брала швидка. Автомобіль голо-
ви  Великобагачанської РДА К. І. 
Байрамова, який теж потрапив у 
яму, так трусонуло, що повиліта-
ло скло.  Дуже часто авто гублять 
диски, колеса, й водії разом із 

місцевими жителями шукають їх 
обабіч траси в гарбузах.

Стурбовані люди й  аварій-
ним станом мосту. На ньому не 
можуть розминутися автомобілі, 
бо щоб об’їхати ями, треба до-
бряче петляти. І саме цією доро-
гою возять до  школи дітей. Що 
буде взимку, коли стане слизько? 

– Ми писали листи в різні 
інстанції, а результату ніяко-
го. Навіть відповіді Служби 
автомобільних доріг немає, – 
поділяє занепокоєння людей і 
староста сіл Поділ та Огирівка 
Надія Іванівна Доброскок.

Зінаїда МАТЯШОВА.

Через ями автомобілі гублять колеса
Жахливий стан доріг непокоїть і жителів Огирівки. І хоча 

дорожники нещодавно виконували ямковий ремонт,  водіїв, як 
і раніше, підстерігають, наче пастки, величезні ями-вибоїни.

Голосування за проекти про-
водилися з 14 по 30 вересня 
2018 року. За фінансову підтрим-
ку з бюджетного фонду Полтав-
ської області 6 мільйонів гривень 
змагалися 260 проектів. Білоцер-
ківська об'єднана громада була 
представлена п'ятьма проекта-
ми, три з яких увійшли до числа 
переможців та отримають фінан-
сування: це проекти з облашту-
вання дитячих майданчиків у се-
лах Поділ, Балаклія та Бірки.

Щиру подяку хотілося б 
висловити: в.о. старост Добро-
скок Н. І., Падалій Н. П., Вільхо-

вому А. В., секретареві сільської 
ради Дубині Т. А., директорам 
шкіл: Луць Л. П., Товкач О. Д., 
Кропивці О. В., Городничій В. В., 
колективу ПТУ-49 с. Красногорів-
ки, депутатам Кордубану В. В., 
Кордубану Ю. В., Лобановій Л. А., 
Ільченку В. Г., голові ветеранської 
організації Кононенко О. А., а та-
кож усім небайдужим жителям 
громади і області, хто долучився 
до голосування.

Іван ЛЕЩЕНКО,
Білоцерківський

сільський голова.

Проекти Білоцерківської громади 
перемогли!

Визначено проекти-переможці, які в 2019 році реалізують-
ся коштом бюджету участі Полтавської області. Обласна 
програма «Бюджет участі Полтавської області» направлена 
на залучення мешканців до участі в бюджетному процесі че-
рез подання проектів та проведення відкритого громадського 
голосування за такі проекти з подальшим фінансуванням для 
їхньої реалізації.

28 жителів нашої громади 
одразу належним чином оці-
нили цю вигідну пропозицію 
й подали документи на дота-
ції на загальну суму 17800 грн. 
Цими днями їм на банківські 
картки вже почали надходи-
ти кошти. Мінімальний розмір 
дотації – 300 грн (за молодняк 
віком 4 місяців), максимальний 

– 2,5 тис. грн (12 місяців). Прина-
гідно зазначимо, що дотація не 
включається в сукупний дохід ро-
дини при нарахуванні субсидії.

Приймання документів на 
виплату дотацій триває. Із 1 ве-
ресня в сільську раду подали до-
кументи ще 35 жителів громади. 
Сільська рада чекає на докумен-
ти до 1 грудня 2018 року. 

Вирощуєте молодняк ВРХ? Тоді 
подавайте документи на дотацію

У газеті №10 від 11 травня ми консультували читачів щодо 
отримання дотації за молодняк ВРХ. Ця державна допомога на-
дається з метою стимулювання селян до заняття тваринни-
цтвом. Однак спочатку слід зареєструвати худобу відповідно 
до Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин».


