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Дорогі земляки!
Добігає кінця 2018 рік. Він був багатим на різноманітні події: часом щасливі, радісні, а часом – непрості й не-

приємні. І добре, коли кожен зробить правильні висновки з цих життєвих уроків. 
Життя триває, й незабаром будемо зустрічати новий 2019 рік. Щиро бажаю, щоб позитивних моментів у нашому 

житті було якомога більше, щоб вони залишали в пам’яті тільки приємні спогади.
Нехай Новий рік буде щедрим на добро, натхнення, справжніх друзів. Нехай кожен із нас стане хоча б трішки до-

брішим, милосерднішим, наполегливішим. Змінюючись самі, ми змінюємо життя навколо нас. Тож бажаю вам у прий-
дешньому році  яскравих успіхів і вагомих здобутків задля процвітання нашої громади. І, звичайно ж, здоров’я, любові, 
злагоди й благополуччя!

Віктор КОРДУБАН,
депутат Білоцерківської сільської ради, 

голова ради директорів ПП «Білоцерківська агропромислова група».

Шановні жителі громади! 
Прийміть сердечні вітання з наступаючим Новим роком! 
Ці прекрасні зимові свята наповнюють серця навіть найсерйозніших людей дитячим очікуванням казкового дива. 

Нехай вогні запалюються не лише на ялинці, але й у душі, нехай щастя буде не лише у казці, а й у повсякденному житті. 
Нехай новий рік принесе мир, спокій, злагоду, віру, надію й упевненість у майбутньому. Бажаю, щоб у ваших оселях не 
лише на свята, а завжди панували родинний затишок, добро і благополуччя. 

Зичу вам міцного здоров’я, радості, щастя, достатку і благополуччя! 
Оксана КОРДУБАН, 

генеральний директор ПП «Білоцерківська агропромислова група».

Дорогі земляки!
Від щирого серця поздоровляю вас з новим 2019 

роком і бажаю миру на землі та спокою в душі, ро-
зуміння в родинах і достатку в кожному домі. Нехай 
справдяться ваші найсміливіші очікування й збу-
дуться найзаповітніші мрії! 

Попереду нас усіх чекає багато роботи. Ми має-
мо грандіозні й амбітні плани поліпшити життя та 
добробут кожного жителя Білоцерківської ОТГ, але 
я вірю, що гуртом  нам удасться цього досягти. Ми 
з вами – одна велика родина, а наша територіаль-
на громада – спільна домівка, яку мусимо повсякчас 
тримати в чистоті та порядку, розбудовувати, 
створювати комфорт та затишок для всіх.

Здоров’я, шастя, добра, успіхів у всіх починаннях! 
З повагою

Іван ЛЕЩЕНКО,
Білоцерківський сільський голова.

Шановні працівники 
ПП «БіАГР», односельці!

Дозвольте напередодні нового 2019 року поз-
доровити вас із цим чудесним святом.

У багатьох країнах існує традиція: перед 
зустріччю Нового року викидати все старе й 
непотрібне. Давайте і ми викинемо образи і заз-
дрість, смуток і поганий настрій, усі неприємні 
моменти і вчинки, за які буває соромно… А все 
найкраще, що буває в житті, давайте дарувати 
один одному не тільки в новорічну ніч, а весь рік! 
Нехай це стане нашою доброю традицією. 

Від усього серця бажаю в прийдешньому році 
здійснити все задумане, втілити в життя най-
сміливіші ідеї й плани.

З Новим Роком! 

Роман КОВАЛЕНКО,
виконавчий директор ПП «БіАГР». 

Дорогі односельці!
Вітаю вас із Новим роком і Різдвом Христо-

вим! 
Щоразу в очікуванні цих світлих і радісних 

днів у наших домівках панують тепло й зати-
шок, а в серцях оживають надії й сподівання на 
краще. І, певно, кожен прагне саме з нового року 
змінити своє життя.

Щиро бажаю, щоб так і сталося. Нехай на-
решті в Україні настане мир, а в стосунках між 
людьми пануватимуть розуміння, доброзич-
ливість, повага до старших. Зичу кожному з нас 
здоров’я, щастя, благополуччя й усього найкра-
щого. Нехай Божа любов зігріває серця й надихає 
на добро, шляхетні вчинки, милосердя!

Ольга КОНОНЕНКО,
голова ради ветеранської організації 

Білоцерківської громади.

У прийнятому бюджеті понад 2,2 мільй-
онів гривень заплановано на утримання за-
кладів дошкільної освіти, 17,9 мільйонів – на 
утримання та розвиток загальної середньої 
освіти (школи громади).

На розвиток і утримання сільських бу-
динків культури та клубів заклали в бюджет 
понад 1,6 мільйонів гривень, утримання 
бібліотечної системи – 512,2 тисяч гривень.

На соціальний захист (утримання тери-
торіального центру соціального обслуго-
вування (надання соціальних послуг) Біло-
церківської сільської ради) виділено понад 
1,8 мільйонів гривень, ще понад 300 тисяч 
гривень спрямуються на надання матеріаль-
них допомог соціально незахищеним гро-
мадянам, підтримку діяльності ветеранської 
організації, компенсації пільгового проїзду 
тощо.

На благоустрій заплановано 1,1 мільй-
онів гривень на утримання відділу та надан-
ня всіх необхідних послуг з благоустрою. 

Депутати затвердили низку цільових 
програм, за якими протягом року виділяти-
муться кошти на утримання та розвиток зга-

даних галузей у громаді. Зокрема, це:
• Програма соціально економічного ро-

звитку Білоцерківської сільської ради Вели-
кобагачанського району Полтавської області 
на 2019 рік;

• Програма соціального захисту населен-
ня Білоцерківської сільської ради Великоба-
гачанського району Полтавської області на 
2019 рік;

• Програма благоустрою населених пун-
ктів на 2019 рік;

• Програма надання депутатами сільсь-
кої ради матеріальної допомоги малозабез-
печеним верствам населення сільської ради 
на 2019 рік;

• Програма підтримки діяльності Біло-
церківської ветеранської організації на 2019 
рік;

• Програма фінансової підтримки кому-
нального некомерційного підприємства “Ве-
ликобагачанський районний центр первин-
ної медико-санітарної допомоги”.

42796309 гривень – таким визначено за-
гальний обсяг доходів та видатків бюджету 
Білоцерківської об’єднаної територіальної 

Яким буде життя в громаді наступного року
32-га сесія Білоцерківської сільської ради сьомого скликання

ухвалила бюджет на 2019 рік

Далі на стор. 2

18 грудня відбулося засідання тридцять другої сесії  Білоцерківської сільської ради 
сьомого скликання, на якому депутати одноголосно ухвалили бюджет Білоцерківсь-
кої сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.

Кошти бюджету громади розподілені на різні галузі:
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10 грудня в рамках всеукраїнського тижня пра-
вових знань начальник Великобагачанського бюро 
правової допомоги Лариса Шарко  провела дві зу-
стрічі зі школярами Білоцерківської ЗОШ І–ІІІ ступе-
ню: з молодшими учнями (1–4 класи) та учнями 5–7 
класів. Вона розповіла дітям, як важливо знати свої 
права та вміти їх відстоювати.

Обидві зустрічі відбулися на базі Білоцерківсь-
кого СБК. Після цього Л. Шарко завітала в Подільсь-
ку школу, де теж провела подібну бесіду.

Власне, кожен концерт, кожен 
виступ «Горлиці» – це вже подія. 
Адже його учасниці – семеро голо-
систих, залюблених у народну пісню 
жіночок: Алла Стеценко, Євдокія Чер-
них, Тетяна Іванча, Ольга Дейко, Ніна 
Скрипник, Євгенія Харченко та керів-
ник ансамблю Тетяна Іващенко – що-
разу зачаровують своїм автентичним 
співом. Та цього разу директор Пол-
тавського обласного центру народ-
ної творчості та культурно-освітньої 
роботи Дмитро Соколов, який приї-
хав на концерт, у врочистій обстанов-

ці вручив «Горлиці» свідоцтво про 
присвоєння почесного звання на-
родного колективу. Це  вже восьмий 
народний колектив у нашій громаді, 
який носить це почесне звання.

Учасниць ансамблю щиро вітали 
заступниця директора центру Олена 
Бєлакова, Білоцерківський сільський 
голова Іван Лещенко, зав. сектору 
культури і туризму Білоцерківської 
сільської ради Наталя Лук’янець та 
інші. А самодіяльні артистки дарува-
ли глядачам свої пісні. 

Особливо щемними були висту-

пи ансамблю разом із юними вико-
навцями з підготовчої групи.

Кожну пісню супроводжував ві-
деоролик, відзнятий талановитою 
Тетяною Іващенко. Підготувала вона 
й розповіді про всіх учасниць ансам-
блю. І. В. Лещенко вручив подарунки 
артистам: дорослим – календарі й 
чашки із зображенням ансамблю, а 
учасникам підготовчої групи – соло-
дощі.

Саме ж дійство відбувалося у ви-
гляді вечорниць. Організатори кон-
церту подбали про оформлення зали 
та підготували виставку фотографій 
про історію самого ансамблю «Гор-
лиця» – неодноразового лауреата 
багатьох фестивалів, конкурсів тощо.
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Л. Шарко зустрічається з білоцерківськими  
школярами.

У пам’ять про співачку й педа-
гога у Великій Багачці  проводять 
мистецький конкурс серед учнів ми-
стецьких, загальноосвітніх та позаш-
кільних навчальних закладів, студій, 
гуртків, закладів освіти.

1 грудня цього року відкритий 
конкурс бандуристів та вокалістів 
імені Надії Марченко відбувся вдру-
ге. Спробувати свої сили вирішили й 
артисти з нашої громади. І недарма: у 
номінації «Сольний спів, старша віко-
ва категорія» дипломами ІІ ступеня 
нагороджені Алла Плаксюк і Марина 
Парфенович. А в номінації «Ансам-
блі» дівочий вокальний ансамбль 

«Співаночка» Балакліївського будин-
ку культури визнано найкращим! Дів-
чата отримали диплом І ступеня. 

Однак це ще не всі здобутки тала-
новитих артистів Білоцерківської гро-
мади. 8 грудня в м. Миргороді відбув-
ся  Міжнародний конкурс-фестиваль 
«Зіркова країна». На це феєричне 
дійство з’їхалися з усієї України во-
кальні, хореографічні, музичні, те-
атралізовані й циркові  колективи, 
солісти, учні, викладачі художніх, му-
зичних, вокальних, хореографічних, 
модельних шкіл, студій, училищ.

Участь у конкурсі-фестивалі була 
платною, та завдяки небайдужим 

спонсорам свої таланти змогли про-
демонструвати й наші артисти. І вони 
не лишилися непоміченими! На-
родний аматорський фольклорний 
ансамбль «Горлиця» (керівник Тетя-
на Іващенко) визнали найкращим у 
номінації «Фольклор». А Катерина 
Танцюра здобула диплом ІІ ступеня  
в номінації «Академічний спів». 

Наступний конкурс-фестиваль 
«Зіркова країна» відбудеться в м. 
Полтаві у лютому 2019 року. Органі-
затори запросили на нього й наших 
артистів, причому для ансамблю 
«Горлиця» участь буде безплатною, 
для Катерини Танцюри – за півціни.

Залишається додати, що транс-
порт для обох поїздок, як завжди, за-
безпечив виконком Білоцерківської 
сільради. А за кермом автобуса був 
Анатолій Іванович Левченко – пре-
красний водій і безвідмовна людина. 

Чоловік у свої законні вихідні подо-
лав десятки кілометрів, щоб артисти 
без проблем дісталися на конкурси.

Як бачимо, таланти у нашій гро-
маді розквітають саме завдяки під-

тримці сільради.
Наталія ЛУК’ЯНЕЦЬ, 

завідуюча сектором культури
і туризму Білоцерківської 

сільської ради.  

Неперевершена співачка, заслужений працівник культури України 
Надія Михайлівна Марченко за  майже 40 років роботи у Великобага-
чанській дитячій музичній школі імені Ф. Д. Кушнерика виховала цілу 
плеяду учнів, які здобули середню й вищу музичну освіту або на все 
життя зберегли любов до музики, співу.

Артисти з нашої громади 
здобули дипломи І й ІІ ступенів

Учасники дівочого вокального ансамблю «Співаночка» разом зі своїм ху-
дожнім керівником Юрієм Михайликом і директором Балакліївського бу-
динку культури Любов’ю Красюк.

Виступає народний аматорський фольклорний ансамбль «Горлиця». 

Вчилися 
відстоювати 
свої права

19 грудня, коли дітлахи в усьому світі з нетер-
пінням чекають появи святого Миколая і, звичайно 
ж, подарунків, у Білоцерківці виглядають... полтав-
ських лялькарів. Бо вони завжди цього дня дарують 
дітям казку.

Не став винятком і цьогорічний День святого 
Миколая. На зустріч із артистами, що відбулася в 
Білоцерківському СБК, дошкільнят із усіх сіл грома-
ди привезли шкільними автобусами та транспор-
том сільської ради. Окрім вистави, дітям подарува-
ли ще й солодощі – від сільської ради.

На зустріч 
із казкою

Тісна й уже тривала дружба пов’язує малечу 
Білоцерківської громади та артистів Полтав-
ського академічного обласного театру ляльок. 
Останні – завжди бажані гості в громаді.

«Горлиця» приймала вітання й дарувала пісні
15 грудня в актовій залі Красногорівської ЗОШ відбулася знакова 

подія: театралізоване дійство під назвою «Роде наш красний, роде наш 
прекрасний», який підготували для земляків учасниці народного ама-
торського фольклорного ансамблю «Горлиця».

громади на 2019 рік з ураху-
ванням трансфертів із держав-
ного бюджету. Обсяг власних 

доходів визначений у сумі 30,9 
мільйонів гривень, що стано-
вить 72% від загального обсягу 

доходів.
Депутатами було за-

тверджено обсяг субвенцій та 
дотацій на 2019 рік – із держав-
ного та обласного бюджетів до 
бюджету Білоцерківської ОТГ 
та з бюджету громади до інших 
бюджетів.

Зокрема, проект Білоцер-
ківської громади із будівництва 
мереж вуличного освітлення 
в селах Поділ та Огирівка є пе-
реможцем обласного конкурсу 

проектів та отримає фінансу-
вання з обласного бюджету в 
розмірі 600 тис. грн, а три про-
екти з облаштування дитячих 
майданчиків у селах Поділ, 
Бірки та Балаклія здобули пе-
ремогу на голосуванні бюдже-
ту участі Полтавської області та 
отримають на реалізацію з об-
ласного бюджету 300 тис. грн 
(по 100 тисяч гривень на кожен 
майданчик).

Яким буде життя в громаді 
наступного року
Закінчення. Початок на стор. 1

Напередодні Андрія молодь 
збиралася на вечорниці, щоб пове-
селитися, потанцювати, поспівати, 
а дівчата зазвичай ще й ворожили 
на свою долю.

Андріївські вечорниці в Бір-
ківському НВК організувала вчи-
телька української мови та літера-
тури Філенко Тетяна Миколаївна 
для учениць старших класів.

Дівчата дізналися про поход-

ження свята і калиту, поспівали. А 
найбільше захопило ворожіння. 
Дівчата ворожили з чобітьми й на 
сірниках, з тарілками і з чашками. 
А скільки дізналися нових способів 
поворожити!

Одне слово, Андріївські ве-
чорниці перетворилися на веселе 
і колоритне дійство, жарти і сміх, 
яке захопило й заворожило всіх 
присутніх!

Бірківські дівчата ворожили
На 13 грудня припадає одне із улюблених серед молоді зимових 

народних свят – Андрія Первозванного.
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Саме чоловіки – батьки та їхні 
сини віком до 12 років – стали го-
ловними дійовими особами розва-
жальної програми «Родина, родина, 
від батька до сина», яка відбулася 
в Білоцерківському сільському бу-
динку культури 7 грудня. А оскільки 
цього дня в Україні відзначають ще 
одне свято – День місцевого са-
моврядування – то не забули й про 
працівників виконавчого комітету 
Білоцерківської сільської ради, в. 
о. старост. Після того, як представ-
ників місцевого самоврядування 
привітали піснею, їм довірили від-
повідальну місію: бути членами 
журі та визначати переможців.

Сама ж програма складалася з 
низки конкурсів, у яких змагалися 7 
команд: із Балаклії, Подолу, Огирів-
ки, Бірок, Красногорівки й дві – з 
Білоцерківки. А що це справді були 
команди, свідчили неймовірне 
взаєморозуміння, згуртовані дії, а 
також єдина форма.

 Кожну команду щиро підтри-
мували вболівальники, а сільрада, 
як завжди, надала транспорт та 
організувала підвезення глядачів. 
Отож глядацька зала була пере-

повнена. І наповнена непідробни-
ми емоціями.

Особливо зворушливим був 
конкурс «Домашнє завдання», за 
умовами якого батьки й сини мали 
підготувати сюрприз-подарунок 
для мам. Вони не стримували політ 
фантазії, тож подарунки були дуже 
різними: торти, квіти, танцюваль-
ний номер... Та коли найрідніші, 
наймиліші мами виходили на сцену, 
треба було бачити, як сяяли їхні очі 
від гордості за своїх найкращих чо-
ловіків.

Крім того, батьки й сини зма-
галися в кулінарній майстерності, 
заплітали косу тощо. А татусі ще й 
складали на швидкість автомат, му-
сили відповісти на каверзні запитан-
ня та впізнати свою дитину... Одне 
слово, свято вдалося, працівники 
культури Білоцерківської громади 
вкотре продемонстрували неабияку 
майстерність та креативність.

Мабуть, зайве говорити, що го-
ловною організаторкою, авторкою 
сценарію та за сумісництвом ще й 
ведучою була творча й натхненна 
директорка Білоцерківського СБК 
Наталія Лук’янець.

– Так, справді, я розробила сце-
нарій, – говорить вона. – Однак 
без підтримки працівників культу-
ри я б не впоралася. Це саме вони 
на місцях шукали учасників ко-
манд та готували їх до участі в за-
ході. Тож користуючись нагодою, 
щиро дякую Наталії Володимирівні 
Шиян (Бірківський СБК),  Любові 
Василівні Красюк (Балакліївський 
СБК), Тетяні Миколаївні Іващенко 
(Красногорівський СБК), Раїсі Ва-
лентинівні Панасенко (Подільський 
СБК), Наталії Олександрівні Павлен-
ко (Огирівський сільський клуб), а 
також завідуючому Колосіївського 
сільського клубу Миколі Васильови-
чу Требуху, керівникам танцюваль-
них колективів Білоцерківського СБК 
Аліні Михайлик  і Світлані Грищенко. 
Це саме їхні вихованці в перервах 
між конкурсами дарували гляда-
чам запальні танці. Крім того, шість 
пісень виконала  наша землячка – 
уродженка Балаклії, викладачка Ве-
ликобагачанської дитячої музичної 
школи  ім. Ф. Д. Кушнерика Тетяна 
Іщук. Та особлива вдячність звуко-
режисерові Сергієві Тарану. Він не 
лише забезпечив музичний супровід 
і бездоганне проведення свята, а й 
напередодні зняв відеоролики про 
всіх учасників програми та вигото-
вив символічні медалі переможцям.

Залишається лише назвати пе-
реможців. Так, нагороду за винахід-
ливість отримали Бровко Григорій і 
його син Артем (с. Білоцерківка), за 
мужність – Бурете Валерій і його син 
Костянтин (с. Бірки).  Найкмітливі-
шою визнали команду у складі Рай-
чуків Вадима і Данила (с. Балаклія), 
найкреативнішою – тандем Вере-
щаки Сергія та його сина Дмитра 
(с. Білоцерківка). Приз глядацьких 
симпатій завоювали Хоменко Юрій 
із сином Кирилом (с. Красногорів-
ка), а найспритнішими були Мол-
давчук Юрій та його син Володимир 
(с. Огирівка). До речі, в конкурсах 
змагалися одразу два Молдавчуки 
Юрії: з Огирівки і з Подолу. І саме 
подільські Молдавчук Юрій та його 
син Віталій стали переможцями. 

Юрій Молдавчук – багатодітний 
батько, який виховує шістьох дітей. 
І якщо вони всі такі ж, як і Віталій, 
то працівникам культури неодмін-
но слід придумати ще якісь цікаві 
конкурси та залучити до участі в них 
інших дітей із цієї родини. Хоча, без 
сумніву, талановитих дітей у нашій 
громаді не бракує. Як і мужніх чо-
ловіків. Тож із нетерпінням чекаємо 
нових цікавих заходів!

Зінаїда МАТЯШОВА.
Фото Н. Лук’янець.

21 грудня 2018 рокуЖИТТЯ ГРОМАДИ№26  

Виконком Білоцерківської 
сільської ради та ветеранська 
організація глибоко сумують з 

приводу смерті

жительки с. Красногорівки
ТРУСКАЛО

Наталії Григорівни;

жителя с. Дзюбівщини, 
учасника ліквідації аварії 

на ЧАЕС
ЛОБУРА

Василя Михайловича

жителя с. Красногорівки, 
ветерана праці, учасника війни

ПИСАРЕНКА
Івана Степановича

і висловлюють щирі співчуття 
рідним і близьким покійних.

Ми не можемо змоделювати, 
як світ виглядатиме через тридцять 
років, коли наші учні стануть дорос-
лими.  Та безперечно одне: ми му-
симо виховувати дбайливих госпо-
дарів своєї землі, прищеплювати 
любов до природи, формувати еко-
логічну свідомість учнів. Тому своїм  
першочерговим завданням вважає-

мо пошук тих засобів, які, на нашу 
думку, в майбутньому забезпечать 
нашим учням найкращі можливості 
й благополучне оточення. Цього ми 
досягаємо, відшукуючи баланс між 
різними методами навчання, інте-
груючи різні педагогічні підходи.

Сучасний світ неможливо уяви-
ти без Інтернету, соцмереж, інших 
новітніх технологій. Неабиякою під-
могою педагогам у процесі еколо-
гічного виховання став мобільний 
додаток «Кліматичні краплі». Він 
відстежує та винагороджує еколо-
гічно-дружні вчинки громадян з 
метою захисту довкілля та клімату 
планети.

«Зелені» вчинки учасників плат-
форми переводяться в електронні 
бали (так звані «кліматичні краплі») 
з подальшим їх обміном на знижки, 
бонуси та інші інструменти лояль-
ності партнерів платформи.

55 шкіл із різних куточків України 
зареєструвалися в додатку й розпо-
чали змагання, фіксуючи всі «зелені» 
вчинки. Кліматичні краплі нарахо-
вувалися за такими коефіцієнтами: 
висаджування дерев – 45 крапель за 
кожне дерево; роздільний збір від-
ходів – 1,8 крапель за кілограм маку-
латури, 0,2 краплі за кілограм скла, 
1,6 крапель за кілограм пластику, 
0,5 крапель за кілограм зібраних 
батарейок; компостування харчових 
відходів – 0,5 крапель за кілограм 
органічних відходів, що йдуть на 

компостування; енергозбереження 
– 1,2 краплі за кВт/год. заощадженої 
електроенергії.

Своїми екологічно-дружніми 
вчинками українські школярі скоро-
тили викиди СО2   на 363 тонни.

Долучилася до участі в змаганні 
й Білоцерківська ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
І посіла четверте місце серед усіх 
шкіл-учасників проекту!

За умовами змагання, шко-
ли-переможці мали змогу взяти 
участь у 24-й конференції Рамкової 
конвенції ООН про зміну клімату, 
що відкрилася 3 грудня в м. Катові-
це (Республіка Польща).  

Неймовірно, та Білоцерківська 
школа теж здобула право на участь 
у   міжнародній конференції! Разом 
із іншими переможцями конкурсу 
«Кліматичні краплі» учні  Білоцер-
ківської ЗОШ І-ІІІ ст. відкрили День 
молоді в Польщі. Діти зробили ко-
ротку промову, виконали пісню пе-
ред великою аудиторією молодих 

екоактивістів із різних країн та за-
просили молодь зі всього світу до 
участі в шкільному конкурсі  з ви-
користанням мобільного додатку 
«Кліматичні краплі».

Це була незабутня, вражаюча 
подія. Для дітей  це ще й вагомий 
досвід: навики спілкування англій-
ською мовою, поява нових друзів, 
здатність працювати в команді. Це 
повинно сприяти розвитку «емоцій-
ного інтелекту»,вмінню розуміти і 
зважати на інших людей.

Збігає друге десятиліття ново-
го сторіччя. Ми віримо в те, що з 
правильними інструментами (як 
технологічними, так і емоційними), 
у сприятливому середовищі наші 
діти зможуть якнайкраще проявити 
себе, що в майбутньому вони ста-
нуть свідомими й значущими, авто-
ритетними людьми.

Вікторія ГОРОДНИЧА, 
директор Білоцерківської 

ЗОШ І-ІІІ ст.

Незабутня подорож до Польщі

В. Городнича. 

Білоцерківські школярі презентують свою екологічну діяльність.

Під час відкриття Дня молоді.

Фото на згадку: організатори й учасники програми. 

Батьки й сини діяли злагоджено й демонстрували командний дух.

6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. І хоча в україн-
ському війську сьогодні служить чимало жінок, все ж обов’язок захи-
щати свою родину, свій народ і країну вважається суто чоловічим. 
Тому змалку хлопчики мусять усвідомити свою гендерну роль і ту 
велику відповідальність, яка покладена на чоловіків.

На плечах учителя лежить особлива відповідальність за навчан-
ня і виховання майбутніх поколінь,  здатних впливати і на своє жит-
тя, і на життя суспільства в цілому. 

У нашій громаді таки найкращі чоловіки. Вони 
довели це в конкурсі
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  Вiтаємо!
Дні народження відзначають 

члени нашої громади:
15 грудня

СКИБА ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
учасник бойових дій
(с. Лугове) – 55 років;

1 січня
ДУДЧЕНКО НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

(с. Сидорівщина) – 70 років;

2 січня
МИХАЙЛИК ОЛЬГА АНДРІЇВНА

(с. Дзюбівщина) – 70 років.

Виконком Білоцерківської сільської 
ради, рада ветеранів та члени 

громади щиро вітають іменинників і 
зичать їм усіляких гараздів у житті.

Нехай сьогодні наші привітання
У серці вашому залишать добрий слід.
Отож прийміть найкращі побажання

Здоров’я, щастя на багато літ.
Нехай Господь завжди у поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.
Бажаєм вам добра, снаги і сили, 

Земної радості й родинного тепла.

Щур
Усі, хто з’явився на світ у рік Щура, можуть сміливо розрахо-

вувати на щастя в особистому житті. Самотні представники знаку 
мають шанс зустріти свою другу половинку. Сімейні люди зану-
ряться в море романтики й отримуватимуть сюрпризи від коханих.

Щурам доведеться вибирати: або працювати з ранку до ночі, 
або зайнятися власним бізнесом. Інакше доведеться животіти. 
Принаймні, мільйонів точно не заробите. І ще одне «китайське по-
передження»: вам слід бути економнішими. Постарайтеся працю-
вати в колективі, а не поодинці. Так ви заробите набагато більше, 
ніж планували.

Щоб здоров’я було міцним, у 2019 році слід кинути палити, 
дотримуватися режиму харчування і гартувати організм. Бажано 
зайнятися духовними практиками і йогою.

Якщо під час правління Свині (Кабана) Щур залишиться та-
ким же рішучим і самовпевненим, то йому обов’язково посміх-
неться удача.

Тигр
На Тигрів чекають приємні сюрпризи в особистому жит-

ті. Це може бути не тільки зустріч  другої половинки, а й 
весілля, вінчання чи поява на світ первістка. Робота теж буде 
«бити ключем» (у найкращому сенсі цього слова). Перед 
Тигром з’являться такі перспективи, про які можна лише 
мріяти. Хтось здобуде нову професію, займе високу посаду й 
познайомитися з цікавими людьми. Не виключений бурхли-
вий роман з колегою.

Рік Свині «урожайний» на подорожі, тому готуйте валі-
зи. Тільки не забудьте взяти за компанію друга, родича або 
кохану людину. 

А от ситуація з грошима буде не такою безхмарною, як 
хотілося б Тигру. Але Свиня зробить усе можливе, щоб уник-
нути жорсткої кризи і фінансових втрат. На допомогу прий-
де впливовий родич, який запропонує співпрацю. Тільки не 
кажіть йому «ні», інакше надовго залишитеся без грошей. 

Кіт (Кролик)
Кролику в новому році не варто нічо-

го боятися, адже його в усьому підтримує 
Свиня. Можете розраховувати на перспек-
тивні й довгострокові контракти, стабіль-
ність у родині (якщо ви сімейні) або ж 
бурхливий роман (для самотніх). Однак 
він може швидко згаснути, якщо не підки-
дати у вогнище романтики.

Водночас слід берегти здоров’я, яке 
може серйозно похитнутися. Уникайте 
переохолодження, а також подбайте про 
профілактику остеохондрозу. Свиня реко-
мендує Кролику зайнятися спортом, якісно 
харчуватися, а також забути про екстре-
мальні види спорту.

Дракон
2019 рік обіцяє Дракону щастя і благополуччя. Ви буде-

те більше радіти життю, ніж переживати, хвилюватися через 
проблеми. Свиня вселить у Дракона таку впевненість і оп-
тимізм, що він зможе досягти будь-яких висот у кар’єрі та 
особистому житті. Є шанс отримати нову роботу, опанувати 
цікаву професію, по-справжньому закохатися і фінансово зба-
гатитися.

Мрії творчих Драконів легко втіляться в реальність. Уже 
восени Свиня обіцяє реалізацію талантів. Якщо Дракон  ри-
зикне і відкриє свій бізнес, то швидко підніметься вгору. Про-
тягом року Свині ви примножите свій дохід у кілька разів.

Бажано провести інвентаризацію в особистих і ділових 
зв’язках. Якщо комусь не довіряєте, то краще мирно роз-
лучіться з цією людиною. І не чіпляйтеся за минулі любовні 
та дружні прихильності. 

Змія
Цілком реальна поява на світ довгоочікуваної дитини. У зв’яз-

ку з цим можливі не лише турботи, але й матеріальні витрати. Та 
вже навесні можна очікувати поліпшення фінансового становища.

У Змії виросте самооцінка і додасться впевненості у своїх 
можливостях, що допоможе піднятися вгору службовими схода-
ми. Але Свиня радить приділяти увагу не тільки кар’єрним пи-
танням, але й зовнішньому вигляду. Не зайве зміцнити здоров’я за 
допомогою фізичних вправ, а також відкоригувати фігуру. 

Удача супроводжуватиме Зміїв, які давно мріють змінити міс-
це проживання. Можливо, ви вигідно купите житло або поїдете 
працювати за кордон. Не варто прислухатися до порад родичів, 
якщо вони проти вашого вибору. Якщо на вас чекає перспективна 
робота – нікого не слухайте. Тим більше, що є шанс далеко від 
батьківщини зустріти кохану людину і укласти з нею шлюб.

Коза
Свиня радить Козі не лінуватися, дотримуватися обіцянок і не 

нав’язувати всім свої принципи. Якщо Коза вже обіймає високу по-
саду, то стрибати вище голови їй не слід. Іншим представникам 
цього знаку слід показати себе перед шефом з найкращого боку. 
Навесні він помітить ваш професіоналізм та наполегливість, значить, 
підвищить зарплату і призначить відповідальним за проекти.

2019 рік обіцяє Козі відмінне фінансове становище. Тільки 
будьте економними і практичними, щоб нагромадити фінанси на 
бажану річ  або подорож.

В особистому житті самотньої Кози кардинальних змін не 
очікується. Звичайно ж, захоплень буде багато, але до серйозних 
стосунків не дійде. Можливий роман з колегою – бурхливий, але 
не багатообіцяючий. Будьте вкрай обережні, щоб про нього не 
дізналися оточуючі, тим більше, друга половинка вашої пасії. А от 
сімейним козам світить цілковита гармонія й щастя. 

Мавпа
Чудовий і насичений період обіцяє Мавпі 2019 

рік. Усе те, про що ви довгий час мріяли, здійснить-
ся. Удача на боці тих, хто не боїться проявити себе 
в чомусь новому і незвичайному. Є шанс укласти 
вигідні угоди, відкрити свій бізнес, зайнятися твор-
чістю і знайти супутника життя. Мавпа буде справ-
ді задоволена всім, що дарує їй доля.

Розраховувати на удачу варто на початку літа 
й осені. Завдяки знайомству з впливовою люди-
ною зможете знайти роботу, яка вам цікава і до-
бре оплачується. Цілком реальний запаморочливий 
роман з колегою. І це не просто флірт, а серйозні 
відносини, які приведуть до офіційного шлюбу.

Фінансові проблеми виникнуть у Мавпи лише 
в тому випадку, якщо вона почне смітити гроши-
ма. Лише практичний підхід до покупок допоможе 
зберегти кошти. Можливі проблеми зі здоров’ям, 
особливо постраждає нервова система. У жодному 
разі не займайтеся самолікуванням!

Півень
Якщо Півень у рік Свині буде емоційно спокійним, 

успіх йому забезпечений. Причому як на роботі, так і в 
особистому житті. Агресивні й настирливі Півні можуть 
зруйнувати ділові та любовні зв’язки. Хоча декому не зайве 
проявити ініціативу й наполегливість, щоб добитися уваги 
коханої людини. 

Варто уникати авантюр і ризикованих компаній, інакше 
нервового зриву не уникнути. Свиня радить Півневі пити 
заспокійливе, звернутися до психолога, вдатися до йоги і 
медитації. 

Влітку душевний стан прийде в норму, зате з’являться 
проблеми з кишечником. Тут без допомоги лікаря-фахів-
ця не обійтися. Можна поїхати до моря, в санаторій або 
за кордон. Нова обстановка, кліматичні умови й зустрічі з 
людьми допоможуть досягти внутрішньої гармонії й зміцни-
ти здоров’я.

Собака
2019 рік обіцяє Собаці мінімум  хвилювань і про-

блем. Ваші плани та мрії втіляться в життя. У першій 
половині року Собака зможе знайти гідне місце робо-
ти або виїхати на постійне місце  проживання в іншу 
країну.

У сімейних Собак можливе народження дитини. 
Починайте вже в січні збирати гроші на малюка. Ну, 
і кидайте палити, зловживати алкоголем і вести пасив-
ний спосіб життя. Матеріальна ситуація в основному 
непогана, тому можете планувати літню поїздку до 
моря. У самотніх є шанс зустріти в подорожі свою дру-
гу половинку й до кінця року зіграти весілля.

У 2019 році Собаці слід обов’язково обстежити 
печінку і шлунок. Відмовтеся від шкідливої їжі, жир-
ного та гострого, не зловживайте спиртними напоями. 
Обов’язково запишіться до стоматолога або ортопедів.

Свиня
Плідний і щасливий рік чекає на тих, хто з’явився на світ 

у рік Свині. В любові, праці й грошах – завидна стабільність! 
Східний гороскоп рекомендує вам бути активнішими і сприт-
нішими, щоб сповна використати свій шанс та добитися гран-
діозних успіхів у суспільстві, зав’язати вигідні знайомства і пере-
могти настирливих конкурентів. Якщо на початку року Свиня 
розпочне власний бізнес, то вже влітку розширить його до світо-
вих масштабів.

Надійнішої й щедрішої людини, ніж Свиня, годі й шукати. 
Завдяки цьому багато самотніх Свиней зустрінуть кохану лю-
дину й укладуть щасливий шлюб. Сімейні не залишать у біді 
родичів, і згодом ця допомога повернеться сторицею.

Головне, щоб Свиня, переймаючись чужими проблем, не за-
бувала про своє життя. Особливо здоров’я, яка може помітно 
похитнутися через хвилювання й перевантаження.

Будьте оптимістичнішими, радійте дрібницям і не нервуйте!

Кінь
Чим більше працюватиме Кінь у рік Свині, тим більшою 

буде його винагорода. 2019 рік обіцяє працьовитим Коням 
високу посаду й гідну зарплату. Щоправда, на тлі цього мо-
жуть виникнути проблеми з ріднею, особливо в Коней-жі-
нок, можливе навіть розлучення з чоловіком.

Але  якщо рідня не заперечуватиме, то жінка-Кінь досяг-
не в 2019 році неймовірних успіхів і підвищить професій-
ний рівень. Вас поставлять біля керма великої кампанії або 
фірми, що вже дасть значний ривок для кар’єрного злету. 

Можливий переїзд в іншу країну або місто. Це сприят-
ливо позначиться й на особистому житті. Ви зустрінете другу 
половинку, зіграєте весілля і заплануєте народження дитини.

Але не перевтомлюйтеся, більше відпочивайте й дотри-
муйтеся режиму. Інакше можливі серйозні проблеми зі здо-
ров’ям. 

Бик
Рік Свині пророкує Бику непередбачуваний, але плідний період. Вас чекають пер-

спективи на роботі, нова сфера діяльності й рішучі кроки в бізнесі. Але за однієї 
умови: упродовж усього року ви демонструєте завзяття і здорові амбіції. Наполег-
ливий і цілеспрямований Бик так хвацько розправиться з конкурентами, що навіть 
Свиня – покровителька 2019 року, ахне від захвату. У вас є всі задатки, щоб без 
сторонньої допомоги досягти успіху в різних сферах життя. Величезний плюс у тому, 
що ви любите працювати в колективі, а не поодинці. Однак слід тримати емоції під 
контролем, а також зважувати кожне слово. Інакше  критичними зауваженнями ви 
можете незаслужено образити тих, хто вам близький і дорогий.

Усе це загрожує зривами, депресією і загостренням хронічних хвороб. Щодо хво-
роб: у 2019 році забудьте про саомлікування, бо воно лише зашкодить.

 Сімейні пари ще раз переживуть медовий місяць. Самотні Бики ще на початку 
року зустрінуть кохану людину. Східний гороскоп обіцяє закоханим довге, гармоній-
не і щасливе життя. А щоб він справдився, не забувайте ходити на вечірки, в гості й 
зав’язувати нові знайомства.

За східним гороскопом наступний 2019 рік – рік Жовтої   Земляної Свині. Він завершує 12-річний 
цикл східного календаря. 

Цей період характерний завершенням розпочатих справ, підбиттям підсумків та отриманням 
щедрих дивідендів за свою роботу. І, навпаки: розплатою за лінь, недбальство й негідні вчинки. У 
2019 році планета Меркурій дозволить кожній людині переосмислити своє життя, підштовхне до 
позитивних змін і навчить адаптуватися до будь-яких життєвих перипетій.

Як же складеться рік для представників кожного конкретного знаку?

ЗУСТРІЧАЄМО РІК СВИНІ


