
Із 2008 року участь у щорічних парадах 
бере й духовий оркестр «Подільські коза-
ки». Створений 2007 року, наш молодий ко-
лектив одразу ж завоював симпатії глядачів. 
Щороку тепер уже народний аматорський 
духовий оркестр «Подільські козаки» при-
возить із Полтави відзнаки. Цього року він 
став переможцем у номінації «Колективи 
закладів сільської місцевості».

Зважте: у марш-параді беруть участь 
десятки духових оркестрів, серед них бага-
то професійних. Отож талановиті подільські 
музиканти варті пошани. Користуючись на-
годою, хотів би подякувати всім учасникам 
цьогорічного марш-параду. Спасибі вам за 
те, що вечорами після роботи, часом дуже 
зморені, ви відточували свою майстерність 
на репетиціях. 

Дякую й своєму вчителеві, заслужено-
му працівникові культури України Григорієві 
Кузьмичу Серьожкіну, який підготував до 
виступу соліста оркестру Едуарда Тронька. 
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У травневі дні вся Україна схиляється в 
доземному поклоні перед тими, хто був учас-
ником та свідком найжорстокішої, найкрово-
пролитнішої війни в історії людства. 8 травня 
в селах нашої громади відбулися врочистості, 
присвячені Дню пам’яті й примирення та 
74-й річниці перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні. У рамках цих заходів урочисто-
сто відкрили пам’ятні знаки в Білоцерківці й 
Балаклії та додаткові плити в Білоцерківці й 
Красногорівці з іменами загиблих у роки вій-
ни.

Півстоліття тому задля вшанування воїнів, 
підпільників, партизанів, які загинули в Другу 
світову війну (1941–1945), наближаючи пере-
могу над фашистами, у селах Білоцерківка, 
Красногорівка й Балаклія були встановлені 
пам’ятники, а на плитах вигравіювані прізви-
ща та імена полеглих. Та насправді загинуло 
значно більше людей. Пошуковець і краєзна-
вець М. О. Сизоненко відновив прізвища за-
гиблих, які занесені до Книги пам’яті, але від-
сутні на плитах. Газета «Наша громада» торік 
публікувала їх. 

Повідомляли ми й про те, що 5 лютого 
2018 року двадцять третя сесія Білоцерківсь-
кої сільради за зверненням голови ветеран-
ської організації О. А. Кононенко прийняла 
рішення про виготовлення та встановлення 
пам’ятного знаку воїнам-визволителям у Біло-
церківці й Балаклії та додаткових плит із іме-
нами загиблих земляків у Білоцерківці й Крас-
ногорівці. Напередодні свята їх установили.

...Опівдні біля Будинку культури в Біло-
церківці шикується колона з працівників ПП 
«БіАГР», лісництва, дитсадка, школи, інших 
установ, старшокласників. На чолі колони 
– Білоцерківський сільський голова Іван Ле-
щенко й учасники АТО Андрій Ісаєнко, Сер-
гій Верещака, Віктор Дроздов. Колона рушає  
до парку Перемоги. В. Дроздов несе прапор 
України.

Відкрив мітинг Іван Васильович Лещенко. 
Він подякував усім, хто понад 70 років тому 
на фронті і в тилу ціною неймовірних зусиль 
наближав Перемогу. Можливість мирно жити 
дісталася нам ціною мільйонів життів. І. В. Ле-
щенко принагідно нагадав і про війну на Сході 
України та про тих земляків, які захищають су-
веренітет і цілісність нашої держави.

Після цього ведуча заходу – директор 
Білоцерківського сільського будинку куль-
тури Н. А. Лук’янець – запросила врочисто 
відкрити пам’ятний знак і меморіальну плиту 
ініціаторів їх виготовлення: голову ветерансь-
кої організації Ольгу Авксентіївну Кононенко, 
краєзнавця й пошуковця Михайла Олексійо-
вича Сизоненка та активіста ветеранської ор-
ганізації Бориса Якимовича Свірідова.

Слова щирої вдячності сільському голові, 
його заступникові Петрові Павловичу Рибаль-
ченку та всім причетним до відкриття пам’ят-
ного знаку й плити адресував у своєму виступі 
депутат сільради Василь Григорович Ільченко. 
А десятикласниця Білоцерківської школи Юлія 
Шарай подякувала ветеранам від імені всієї 
молоді громади. Секретар сільської ради Те-
тяна Андріївна Дубина зачитала список наших 
земляків – учасників Другої світової війни та 
список воїнів, які загинули, визволяючи село, 
чиї прізвища відтепер викарбувані на плиті 
пам’ятника в Білоцерківці.

На честь героїв до підніжжя пам’ятника 
солдатові-визволителю, до пам’ятного знаку 
й меморіальної плити білоцерківці поклали 
квіти.

Ці щемні моменти гармонійно поєдну-
валися з концертними номерами, які пода-
рували присутнім солісти Василь Моспан, 
Любов Міщенко, Валентина Кравчун, Анжела 
Кожемяка та молодші артисти: учасники літе-
ратурної студії «Натхнення» (керівник Наталія 
Лук’янець), дитячий танцювальний колектив 
«Юність» (Світлана Грищенко), дитячий тан-
цювальний колектив «Капітошка» (Аліна Ми-
хайлик). А коли на завершення врочистостей 
у небо злетіли повітряні кульки у вигляді жу-
равлів, а всі учасники художньої самодіяль-
ності разом заспівали «Боже, Україну збере-
жи, Господи, помилуй нас», на очі багатьох 
присутніх навернулися сльози...

Як зізнається авторка сценарію й незмін-
на організаторка та ведуча заходу, готувати 
врочистості до 9 Травня завжди найважче. 
Певно, дається взнаки важливість цієї дати. 
Попри це, мітинг у Білоцерківці відбувся на 
високому рівні.

Зінаїда МАТЯШОВА.
Фото Анатолія Ганнущенка.

У Білоцерківській громаді вшанували ветеранів 
Другої світової війни

Минають роки, все далі відходять грізні й важкі роки Другої світової війни, та наш 
народ береже пам’ять про тих, хто не шкодував своєї крові, свого життя, визволяючи 
рідну землю. 

Жителі Білоцерківки колоною йдуть до парку Перемоги.

Мітинг до Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Виступи учасників художньої самодіяльності органічно вплелися в сценарій заходу.

«Подільські козаки» у Полтаві

 «Подільські козаки» підкорили 
  Полтаву

Із 1981 року в Полтаві щороку на початку травня, коли каштани «запалюють» 
свічки, а все навколо буяє незайманою зеленню, відбувається величне свято музики 
– марш -парад духових оркестрів. Традиційно його присвячують річниці Перемоги.

Мітинг із нагоди Дня Перемоги, який планувалося 
провести в Балаклії біля пам’ятника загиблим 

воїнам, через дощ 8 травня відбувся в будинку культури. 
Однак це не зіпсувало святкового настрою. Тим більше, 
що школярі Балакліївського НВК підготували для вете-
ранів зворушливий концерт.

А вже за кілька днів, 12 травня, з нагоди Дня Перемо-
ги і Дня матері у Балакліївському СБК відбувся величний 
концерт під назвою «Міцна сім’я – сильна Україна». 

З вітальним словом до присутніх звернувся в. о. ста-
рости А. В. Вільховий. Пісні, танці, вірші, які декламували 
діти створили неповторний святковий настрій. Глядачі 
не шкодували оплесків, нагороджуючи талановитих ви-
конавців. Музичні виступи присутнім дарували вокаль-
ний ансамбль «Водограй», дівочий ансамбль «Співаноч-
ка» (керівник Юрій Михайлик), дитячий танцювальний 
колектив «Феї» (керівник Оксана Райчук) та інші арти-
сти-аматори. 

А ось на сцену вийшла юна акробатка Вероніка Трем-
бецька. Затамувавши подих, присутні спостерігали за 
неймовірною майстерністю, спритністю та граційністю 
дівчинки. Заслужив на оплески й батько дівчинки Воло-
димир Трембецький, який виконав пісню «Все буде до-
бре».

Ведучими свята були завідувач Колосівського СК Ми-
кола Васильович Требух і вчителька музики Балакліївсь-
кого НВК Олена Миколаївна Завацька.

Дарина СОЛОДКА.

Дощ не завадив святу

Далі на стор. 4
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Виконком Білоцерківської сільської 
ради та ветеранська організація 

глибоко сумують з приводу смерті  

жителя с. Красногорівки, дитини війни, 
ветерана праці
РИБАЛЬЧЕНКА 

Петра Олександровича;
жительки с. Дзюбівщини, учасниці 

війни, ветерана праці
МИХАЙЛИК 

Віри Леонтіївни;
жительки с. Сидорівщини, учасниці 

війни, ветерана праці 
ТАТАРІНОЇ

Парасковії Михайлівни;
жителя с. Красногорівки, дитини війни

ДЕМЧЕНКА 
Миколи Івановича;

жительки с. Поділ, ветерана праці
КЛИМЕНКО 

Ганни Іванівни
і висловлюють щирі співчуття рідним і 

близьким покійних.

23 квітня 2019 року в приміщенні Білоцерківської 
сільської ради директор Департаменту освіти  і 

науки Полтавської ОДА Олена Вікторівна Харченко про-
вела виїзний прийом громадян.

 За участі начальника відділу загальної середньої, 
дошкільної та інклюзивної освіти Департаменту освіти і 
науки Ангеліни Володимирівни Кушпіль та Білоцерківсь-
кого сільського голови Івана Васильовича Лещенка було 
обговорено нагальні питання, що наразі вирішуються в 
освітній галузі громади.

Представники Департаменту освіти і науки ознайо-
мились із роботою закладів дошкільної та загальної 
середньої освіти громади. О. В. Харченко залишила 
схвальні відгуки про роботу наших освітян та зазначила, 
що децентралізація, до якої Білоцерківська ОТГ долучи-
лася однією із перших, сприяла значному покращенню 
матеріально-технічної бази закладів освіти, оновленню 
освітнього простору, підвищенню якості та доступності 
освітніх послуг для дітей, які проживають у сільській міс-
цевості. 

Людмила ЯКИМЕНКО, 
т. в. о. начальника відділу освіти, молоді та спорту.

Виїзний прийом громадян

Учасники виїзного прийому.

Планувалося, що новий закон 
діятиме з 10 червня 2018 року, однак 
деякі його норми кілька разів відтер-
міновували, щоб надати уряду мож-
ливість розробити й ухвалити підза-
конні акти, необхідні для реалізації 
норм цього закону.

Новий закон визначає нову кла-
сифікацію житлово-комунальних по-
слуг, нову систему взаємовідносин, 
що виникатимуть у процесі надання 
та споживання цих послуг, передбаче-
но різні моделі договірних відносин, 
а також визначено особливості укла-
дання, зміни і припинення договорів 
про надання комунальних послуг у 
багатоквартирному будинку, змінено 
підходи до формування тарифів на 
комунальні послуги та нарахування 
плати споживачам, запроваджено 
відповідальність за неналежне ви-
конання договору як для виконавців 
комунальних послуг, так і для спожи-
вачів цих послуг.

Пропонуємо вашій увазі роз’яс-
нення, надане Департаментом еко-
номіки систем життєзабезпечення 
Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунально-
го господарства України.

На укладення договору 
відводиться рік

Відповідно до статті 12 нового 
закону надання житлово-комуналь-
них послуг здійснюється лише на 
договірних засадах. Тобто практична 
реалізація нововведень, передбаче-
них новим законом, можлива лише 
за умови укладення договорів про на-
дання комунальних послуг за прави-
лами та особливостями, визначеними 
законом.

При цьому пунктом 4 розділу VI 
«Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону передбачено, що не пізніше 
одного року з дня введення в дію 
цього Закону (тобто до 01.05.2020) 
співвласники багатоквартирних бу-
динків незалежно від обраної ними 
форми управління багатоквартир-
ним будинком зобов’язані прийня-
ти рішення про модель організації 
договірних відносин із виконавцями 
комунальних послуг (крім послуг із 
постачання електричної енергії та 
природного газу) щодо кожного виду 
комунальної послуги згідно з части-
ною першою статті 14 цього Закону, 
а виконавці комунальних послуг — 
укласти з такими співвласниками 
договори про надання відповідних 
комунальних послуг відповідно до 
обраної співвласниками моделі.

У разі, якщо співвласники багато-
квартирного будинку самостійно не 
оберуть одну з моделей організації 
договірних відносин, визначених ча-
стиною першою статті 14 Закону, та/
або не дійдуть згоди з виконавцем 
про розмір плати за обслуговуван-
ня внутрішньобудинкових систем 
багатоквартирного будинку, що за-
безпечують постачання відповідної 
комунальної послуги, між надава-
чем послуг та кожним співвласни-
ком після 01.05.2020 буде укладено 
індивідуальний договір про надання 

комунальної послуги з урахуванням 
особливостей, визначених частиною 
сьомою статті 14 Закону.

Договори про надання житло-
во-комунальних послуг укладаються 
відповідно до типових або примір-
них договорів, затверджених Кабі-
нетом Міністрів України або іншими 
уповноваженими законом держав-
ними органами відповідно до зако-
ну. Такі договори можуть затверджу-
ватися окремо для різних моделей 
організації договірних відносин (ін-
дивідуальний договір та колективний 
договір про надання комунальних 
послуг) та для різних категорій спо-
живачів (індивідуальний споживач, 
колективний споживач).

Договір про надання комунальної 
послуги укладається між виконавцем 
відповідної послуги та споживачем 
або особою, яка відповідно до дого-
вору або закону укладає такий договір 
в інтересах споживача, або з управи-
телем багатоквартирного будинку з 
метою постачання електричної енер-
гії для забезпечення функціонування 
спільного майна багатоквартирного 
будинку.

Договір про надання послуг з 
управління багатоквартирним будин-
ком (зміни до нього) від імені всіх 
співвласників багатоквартирного бу-
динку укладається з визначеним від-
повідно до законодавства управите-
лем співвласником (співвласниками), 
уповноваженим (уповноваженими) 
на це рішенням зборів співвласників. 
Такий договір підписується на умовах, 
затверджених зборами співвласників, 
та є обов’язковим для виконання всі-
ма співвласниками.

Порядок та особливості укла-
дання, зміни і припинення договорів 
про надання житлово-комунальних 
послуг, зокрема і в багатоквартирних 
будинках, визначаються статтями  
13-15 Закону.

Чинними будуть попередні 
договори

Враховуючи особливості перехід-
ного періоду, до моменту укладення 
нових договорів про надання кому-
нальних послуг пунктом 3 розділу VI 
«Прикінцеві та перехідні положення» 
закону передбачено, що договори 
про надання комунальних послуг, 
укладені до введення в дію цього 
закону (тобто до 01.05.2019), зберіга-
ють чинність до дати набрання чин-
ності нових договорів, укладених за 
новим законом. Повторимося: нові 
договори мають бути укладені між 
споживачами та виконавцями кому-
нальних послуг протягом року, тобто 
до 01.05.2020. У разі, якщо термін дії 
раніше укладених договорів збігає, 
такі договори вважаються продов-
женими на той самий строк і на тих 
самих умовах.

Варто зауважити, що норматив-
но-правові акти, які затвердженні Ка-
бміном та Мінрегіоном на виконання 
вимог закону, можуть застосовуватися 
лише в умовах переходу на нові до-
говірні відносини. Зазначене стосуєть-
ся і Порядків формування тарифів 

на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, по-
слуги з постачання теплової енергії і 
постачання гарячої води, централізо-
ване водопостачання та централізо-
ване водовідведення, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 01.06.2011 №869 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України 
від 3 квітня 2019 р. № 291).

Застосування Методики 
розподілу між споживачами обсягів 
спожитих у будівлі комунальних 
послуг, затвердженої наказом Мін-
регіоном від 22.11.2018 № 315, за-
реєстрованим в Мін’юсті 28.12.2018 
за № 1502/32954, також можливе 
лише за умови переходу на нові до-
говірні відносини.

Тож до моменту укладення нових 
договорів про надання комуналь-
них послуг за вимогами і правилами 
нового закону нарахування плати за 
комунальні послуги підприємствами 
тепло-, водопостачання та водовід-
ведення здійснюватиметься від-
повідно до договорів, укладених до 
01.05.2019.

Змінилися назви послуг
Після 01.05.2019 органи місце-

вого самоврядування та Національ-
на комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, не можуть 
встановлювати (у тому числі за ре-
зультатами коригування) тарифи на 
комунальні послуги, що надаються за 
договорами, укладеними до введен-
ня в дію нового закону. 

З 01.05.2019 комунальними по-
слугами в розуміння ст. 5 закону є, 
зокрема, послуги з:
- постачання теплової енергії;
- постачання гарячої води;
- централізованого водопостачання;
- централізованого водовідведення.

Із 01.05.2019 встановлювати 
тарифи на ці послуги можуть лише 
органи місцевого самоврядування. 
Встановлювати тарифи на послуги 
з централізованого опалення, цен-
тралізованого постачання холодної 
води та водовідведення (з викори-
станням внутрішньобудинкових си-
стем) із зазначеної дати не мають 
повноважень ні НКРЕКП, ні органи 
місцевого самоврядування.

Спочатку – договір, 
а вже потім оплата за сусіда
Нормативно-правові акти, які 

затверджені урядом та Мінрегіоном 
на виконання вимог закону, можуть 
застосовуватися лише в перехідний 
період. Зазначене стосується й По-
рядків формування тарифів на те-
плову енергію, її виробництво, транс-
портування та постачання, послуги з 
постачання теплової енергії і поста-
чання гарячої води, централізоване 
водопостачання та централізоване 
водовідведення.

Застосування Методики 
розподілу між споживачами обсягів 
спожитих у будівлі комунальних по-
слуг, затвердженої наказом Мінрегіо-
ну від 22.11.2018 №315, теж можливе 
лише після переходу на нові договірні 
відносини.

Тож до моменту укладення нових 
договорів про надання комунальних 
послуг, наголошують у Мінрегіоні, 
підприємства тепло-, водопостачяан-

ня та водовідведення мають нарахо-
вувати плату за послуги за договора-
ми, укладеними до 01.05.2019 року.

Пеню нарахують не зразу...
Варто окремо спинитися на пи-

таннях нарахування і стягнення пені 
за несвоєчасну оплату житлово-ко-
мунальних послуг. Набуття чинності 
закону не є підставою для автоматич-
ного нарахування споживачам пені. 
Спочатку, наголошують у Мінрегіоні, 
слід укласти договір.

Частиною 3 статті 12 нового за-
кону істотними умовами договору 
про надання житлово-комунальних 
послуг є:

1) перелік послуг;
2) вимоги до якості послуг;
3) права і обов’язки сторін;
4) відповідальність сторін за пору-

шення договору;
5) ціна послуги;
6) порядок оплати послуг;
7) порядок і умови внесення змін 

до договору, в тому числі щодо ціни 
послуги;

8) строк дії договору, порядок і умо-
ви його продовження та розірвання.

Статтею 26 передбачено від-
повідальність за неналежне вико-
нання договору. Так, частиною пер-
шої статті 26 встановлено, що в разі 
несвоєчасного розрахунку за житло-
во-комунальні платежі споживач зо-
бов’язаний сплатити пеню в розмірі, 
встановленому в договорі, але не 
вище 0,01 відсотка суми боргу за ко-
жен день прострочення. Загальний 
розмір сплаченої пені не може пере-
вищувати 100% загальної суми боргу.

... і лише на той борг, 
що виникне після 

укладання договору
Нарахування пені починається з 

першого робочого дня, наступного 
за останнім днем граничного строку 
внесення плати за житлово-кому-
нальні послуги. Пеня не нараховуєть-
ся за умови наявності заборгованості 
держави за надані населенню пільги 
та житлові субсидії та/або наявності 
у споживача заборгованості з оплати 
праці, підтвердженої належним чи-
ном.

Отже, нарахування пені у разі 
несвоєчасного розрахунку за жит-
лово-комунальні послуги можливе 
після 1 травня 2019 року лише після 
укладення договорів відповідно до 
вимог статей 13–15 нового закону. 
При цьому пеня може нараховува-
тися лише на ту суму заборгованості, 
що утвориться з моменту укладення 
відповідного договору про надання 
комунальних послуг.

Закон ще не набув чинності, 
а до нього вже готують зміни

У Мінрегіоні повідомили, що 12 
квітня 2019 року у Верховній Раді 
України зареєстровано проект Закону 
України «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо врегулю-
вання окремих питань у сфері житло-
во-комунальних послуг».

Він має на меті удосконалити нор-
ми і положення чинного законодав-
ства у сфері надання житлово-кому-
нальних послуг, а також врегулювати 
деякі питання перехідного періоду, 
зокрема тих, що виникають у зв’язку 
з необхідністю прийняття співвласни-
ками всіх багатоквартирних будинків 
(незалежно від обраної ними форми 
управління будинком) рішень про мо-
делі організації договірних відносин 
із виконавцями комунальних послуг 
(крім послуг із постачання електрич-
ної енергії та природного газу).

Мінрегіон інформує: новації в 
житлово-комунальній сфері

Із 1 травня 2019 року набув чинності в повному обсязі Закон України 
«Про житлово-комунальні послуги», ухвалений ще 2017 року. З 1 травня 
визнано таким, що втратив чинність, попередній  Закон України «Про 
житлово-комунальні послуги» (від 24 червня 2004 року).

Основна сесія зовнішнього незалежно-
го оцінювання почнеться 21 травня те-
стуванням з математики і завершиться 
13 червня тестуванням з хімії. Тестуван-
ня з української мови і літератури відбу-
деться 23 травня, з англійської мови — 28 
травня, з фізики — 30 травня, з історії 
України — 4 червня, з біології — 6 червня, з 
географії — 11 червня.

Учасник для допуску до пункту проведен-
ня ЗНО має пред’явити:

1) cертифікат (оригінал);
2) паспорт або інший документ, назва, 

серія (за наявності) та номер якого зазначені 
в сертифікаті;

3) запрошення-перепустку для участі у 
ЗНО.

Слід наголосити, що учасникам ЗНО за-
боронено:

1) приносити до пункту зовнішнього оці-
нювання небезпечні предмети або речови-
ни, що становлять загрозу для життя та здо-
ров’я людини;

2) використовувати в пункті зовнішнього 
оцінювання засоби зв’язку, пристрої зчиту-
вання, обробки, збереження та відтворення 
інформації;

3) протягом часу, відведеного для ви-
конання сертифікаційної роботи, заважати 
іншим учасникам зовнішнього оцінювання 
виконувати роботу; спілкуватися в будь-я-
кій формі з іншим учасником зовнішнього 
оцінювання під час виконання сертифікацій-
ної роботи; списувати відповіді на завдання 
сертифікаційної роботи в іншого учасника 
зовнішнього оцінювання; виносити за межі 
аудиторії зошити із завданнями сертифікацій-
ної роботи, їх окремі аркуші, бланки відпові-
дей; мати при собі або на своєму робочому 
місці засоби зв’язку, пристрої зчитування, об-
робки, збереження та відтворення інформа-
ції, а також окремі елементи, які можуть бути 
складовими частинами відповідних технічних 
засобів чи пристроїв, друковані або рукопис-
ні матеріали, інші засоби, предмети, прила-
ди, що не передбачені процедурою зовніш-
нього оцінювання (крім дозволених виробів 
медичного призначення, про наявність яких 
учасник зовнішнього оцінювання повинен 
повідомити працівникам пункту зовнішнього 
оцінювання до початку виконання роботи);

4) псувати майно закладу, у приміщенні 
якого розміщується пункт зовнішнього оці-
нювання, чи майно осіб, які перебувають у 
такому пункті;

5) персоналізувати сертифікаційну роботу.
Інформацію про результати основної сесії 

зовнішнього незалежного оцінювання з усіх на-
вчальних предметів буде розміщено на інфор-
маційних сторінках учасників тестування до  
25 червня 2019 року. Результати зовнішньо-
го незалежного оцінювання з математики, 
української мови і літератури та фізики буде 
оголошено до 14 червня, з іноземних мов та 
біології — до 20 червня, з історії України, гео-
графії, хімії — до 25 червня.

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

молоді та спорту.

До уваги учасників 
основної сесії 
ЗНО-2019
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День матері – це гарна нагода подякувати 
своїм матерям за подароване життя, за недо-
спані ночі, за любов і піклування. 

Дуже часто українські жінки постають пе-
ред непростим вибором: сім’я, народження 
дитини або ж професійне та кар’єрне зростан-
ня. Проте є жінки, які не відмовляються ні від 
першого, ні від другого. Вони вміло поєднують 
виховання дітей і сумлінну роботу. Сьогодніш-
ня наша розповідь саме про таких представ-
ниць прекрасної статі. Усі вони не приховують: 
їм нелегко, постійно доводиться недосипати, 
виконувати купу різноманітної роботи, хвилю-
ватися, переживати... Але ж усе це винагород-
жується неймовірною радістю від спілкування 
з дітьми. При цьому відмовлятися від роботи й 
сидіти вдома жодна з опитаних нами жінок не 
збирається.

«Я роботи не боюся»
Ніна Миколаївна Сергієнко виховала трьох 

синів (усі вони вже дорослі) та діждалася 
шістьох онуків. Найстаршому зараз 14 років, 
найменшій онучці – два. 

Ось про них – свою бабусину гордість – 
вона із задоволенням розповідає. І неохоче 
згадує, як у молодості розривалася між робо-
тою й дітьми...

Важко навіть уявити, як жінка вправлялася 
з трьома малюками, адже спочатку народи-
лися старші сини-близнюки, а через рік – мо-
лодший. Так склалося, що розраховувати на 
допомогу від рідних їй не доводилося: молоде 
подружжя жило окремо.

У середині 80-х років минулого століття 
люди й думки не припускали, що можна не 
ходити на роботу. А яка в селі робота? Звичай-
но ж, у колгоспі. Ніна Миколаївна працювала 
дояркою на фермі. Доглядала корів, яких не 
кинеш напризволяще: тварини потребують по-
стійного догляду. Та й що приховувати: до кож-
ної корівки звикала, прикипала серцем. Навіть 
коли діти застуджувалися, залишала їх самих 
удома та бігла на роботу. Лише коли хлопці 
серйозно хворіли (наприклад, потрапляли до 
лікарні), доручала корів напарницям.

Відповідальна робота, вважає Ніна Мико-
лаївна, змусила її виховувати синів самостійни-
ми. Щоранку на світанку вона була на фермі, 
тож хлопці самі збиралися до школи. Вдень 
прибігала додому, швиденько поралася по го-
сподарству, готувала обід і знову бігла на робо-
ту. Коли діти поверталися зі школи, то не лише 
готували уроки, а й мали свої обов’язки. 

Після розвалу колгоспної системи Н. М. Сер-

гієнко тривалий час працювала у Великобага-
чанському районному відділенні Укрпошти. 
У 2017 році жінка потрапила під скорочення і 
відтоді працює оператором миючої установки 
ПП «БіАГР». Сумлінна й напрочуд відповідаль-
на, вона дуже дорожить своєю роботою. На 
запитання, чи важко їй працювати, лише посмі-
хається: «Важкою роботою мене не злякаєш, я 
роботи не боюся». І додає: на ПП «БіАГР» чудо-
вий колектив, людяне керівництво, а для неї це 
важливіше, ніж умови праці чи зарплата.

«Ніколи не забувала ні про 
родину, ні про роботу»

Такої ж високої думки про колектив і керів-
ництво ще одна працівниця ПП «БіАГР» – Світ-
лана Анатоліївна Трускало. Вона працює на під-
приємстві 15 років. 

У Світлани Анатоліївни четверо дітей. Стар-
ші дочка Аліна та син Богдан мають свої сім’ї й 
живуть окремо. Третій син Юрій служить кон-
трактником у зоні ООС, найменша донечка Да-
рина – шестикласниця Білоцерківської школи.

– У житті нерідко виникають ситуації, коли 
треба взяти вихідний, щоб побути з дітьми, – 
говорить С. А. Трускало. – Ось нещодавно, на-
приклад, учні Білоцерківської школи їздили на 
екскурсію в Чигирин. У нас у цеху всі праців-
ники дружні, з розумінням ставляться до про-
блем один одного. А заступник директора з ви-
робництва Сенчук Валентина Іванівна завжди 
йде назустріч та змінює графік роботи.

Ми спілкувалися зі Світланою Анатоліїв-
ною, коли вона після операції перебувала в 
лікарні. При цьому жінка жодним словом не 
нарікала на труднощі.

– Я живу дітьми, вони – моє щастя й най-
більша радість, – заявила вона. – Усі мої діти 
бажані. Вони дуже дружні, допомагають один 
одному, і я пишаюся цим. Я ніколи не забувала 
ні про родину, ні про роботу. Дарині був лише 1 
рік і 7 місяців, коли я пішла працювати. Клопо-
ти по догляду за дитиною взяв на себе чоловік. 
На жаль, він помер п’ять років тому. Доглядати 
Дарину допомагала й старша дочка Аліна. По 
суті, вона всіх молодших дітей виняньчила.

Син Юрій, який зараз на фронті, допомагає 
матері матеріально. А вона молиться, щоб він 
живим і неушкодженим повернувся додому. 
Зізнається: коли всі її діти будуть поряд із нею, 
тоді вона відчує себе по-справжньому щасли-
вою.

Світлана Анатоліївна заперечує доволі по-
ширене твердження, що діти заважають жінці 
влаштувати особисте життя. Нещодавно бага-
тодітна матір поєднала долю з чоловіком, який 

став названим батьком для її дітей, передусім 
для 11-річної Даринки.  
Матерям – пільги, дітям – путівки

А жителька с. Бірки Ірина Юріївна Чопен-
ко вдруге вийшла заміж, маючи двох дітей від 
першого шлюбу. І вже в другому шлюбі наро-
дила донечку Поліну.

– Поліні виповнилося два рочки, коли я 
пішла працювати, – розповідає І. Ю. Чопенко. – 

Саме була вакансія на ПП «БіАГР», і я не хотіла 
втрачати такого шансу. Ми живемо зі свекра-
ми, й чоловікова мама, спасибі їй величезне, 
взяла на себе всі клопоти по догляду за дітьми. 
Зараз донечці вже 3,5 рочки, Максимові – 9, 
Віталику буде 7.

Раніше жінка неофіційно працювала про-
давцем у магазині в Решетилівці. Тому дуже 
задоволена умовами роботи на ПП «БіАГР». 

– Я працюю щодня з 8.00 до 17.00, – 
розповідає вона. – При потребі можу піти 
на лікарняний. Ні, я не зловживаю: коли, 
приміром, у Полінки нежить, то залишаю її на 
бабусю й вона виконує всі призначення лікаря. 
Я ж їду на роботу. А ось нещодавно, приміром, 
лежала з донечкою в районній лікарні. І на ро-
боті з розумінням поставилися до цього. Жінок, 
які мають дітей, тут поважають. Як багатодітна 
мати я щороку отримую 10 днів додаткової 
оплачуваної відпустки, з мене вираховують 
менший прибутковий податок. А ще підприєм-
ство за рахунок коштів соцстраху забезпечує 
дітей путівками в табори відпочинку. Торік 
Максим відпочивав у таборі «Соснова поляна». 
Йому там неймовірно сподобалося! Путівка на 
21 день коштує близько 9 тис. грн, а я заплати-
ла лише 3 тис. Цього року планую обох хлопців 
відправити на оздоровлення. 

У всьому наслідувала батьків
Жителька с. Дзюбівщина Світлана Володи-

мирівна Шулещенко (в дівоцтві – Артеменко) 
виховувалася в сім’ї, де дружно зростали троє 
дітей. Ще в дитинстві хотіла мати таку ж велику 
й згуртовану родину. Ця мрія здійснилася, жін-
ка має трьох дітей: 20-річного Сергія, 16-річну 
Наташу й 8-річного Артема.

 Не виникало в неї сумнівів і щодо місця ро-
боти: її батьки Тетяна Андріївна та Володимир 
Леонтійович працювали на молокозаводі (за-
раз ПП «БіАГР»). До речі, всі їхні діти: дві дочки, 
син, а також обидва зяті, невістка, а на додачу 
ще й онуки (тобто вже третє покоління цієї ди-
настії) теж обрали роботу на ПП «БіАГР». 

– Я працюю оператором у маслоцеху: се-
парую вершки на масло, – розповідає Світлана 
Володимирівна. – Робота неважка, особливо 
коли випадає денна зміна. Значно важче пра-
цювати вночі, але суто морально: постійно 
хилить у сон, а треба ж 12 годин вистояти на 
ногах. А ще після нічної зміни дуже важко по-

вернутися до нормального ритму життя, виспа-
тися й відновити сили. Однак ці труднощі ціл-
ком компенсує гідна зарплата.

Більше часу проводить з дітьми
А ось наша наступна співрозмовниця на-

впаки, сама попросилася працювати в нічні 
зміни, щоб більше часу проводити з дітьми. 

Раніше жителька Білоцерківки Валенти-
на Миколаївна Лиходід працювала майстром 
виробничого навчання в Красногорівському 
ПТУ №49. Разом із чоловіком виховували двох 
синів-близнюків В’ячеслава і Станіслава (зараз 
їм по 16 років). 7 років тому в подружжя «знай-
шлася» донечка Ксенія, через рік – синок Мак-
сим. Отож жінка, не виходячи з однієї відпустки 
по догляду за дитиною пішла в ще одну.

– Це дуже добре, що держава дозволяє 
жінкам доглядати дітей до 3 років, – зазначає 
В. М. Лиходід. – Але сучасне життя настільки 
мінливе, настільки вимагає постійного навчан-
ня, вдосконалення кваліфікації, що «декретни-
ці» ризикують залишитися без роботи.

Так сталося й у житті Валентини Миколаїв-
ни: спеціальність, якій вона навчала учнів у 
профтехучилищі, просто закрили. Сидіти вдо-
ма та нарікати на безгрошів’я жінка не стала: 
влаштувалася на ПП «БіАГР» нічним каси-
ром-оператором. 

–Я дуже дорожу своєю роботою, – зізнаєть-
ся вона. – І графік роботи мене цілком влашто-
вує, адже цілий день присвячую сім’ї, дітям. 

Щовечора багатодітна мати йде на роботу, 
а відпрацювавши 8 годин, зранку повертаєть-
ся додому. Збирає дітей до школи, може до-
зволити собі кілька годин сну, а потім виконує 
звичну кожній жінці хатню роботу, зустрічає 
дітей зі школи, допомагає готувати домашні 
завдання... При цьому знаходить час і для свого 
захоплення: відвідує танцювальний колектив 
«Кумоньки», де із завзяттям танцює.

Замість післямови
І президенти, й прості трударі приходять у 

цей світ однаково: народжуються крихітними 
й беззахисними істотами. Це вже потім кожен 
досягає певних висот, чим завдячує розуму, на-
полегливості, працелюбству, а також людям, які 
були поруч. Однак за появу на світ, за подаро-
ване життя кожен мусить подякувати своїй ма-
тері. Нерідко саме мама підтримує і наші перші 
дитячі кроки, й вагомі здобутки в дорослому 
житті. І, безумовно, служить прикладом для на-
слідування. Самовіддані, працьовиті, успішні в 
роботі матері, як правило, виховують наполег-
ливих та успішних дітей.

Тож побажаймо нашим сьогоднішнім спів-
розмовницям, а також усім матерям здоров’я, 
витривалості, енергії та успіхів у роботі. Нехай 
їхні діти будуть щасливими, люблячими та 
вдячними.

Зінаїда МАТЯШОВА.
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С. А. Трускало з донечкою Дариною і чоловіком 
Геннадієм Івановичем.

Н. М. Сергієнко з онуками

Красногорівські артисти вітають матусь і бабусь.

Родина Чопенків: Ірина, Віталик, Максим, 
Поліна та Ігор.

В. М. Лиходід із найменшими дітьми Макси-
мом і Ксенією.

Найголовніша людина у житті
У другу неділю травня (цього року – 12 травня) в Україні відзначають День матері. Це 

свято офіційно з’явилося в нашому календарі 1999 року після того, як президент Л. Кучма 
підписав відповідний указ. Тож цьогорічне свято вже двадцять перше.

Свято для матерів, бабусь, усіх 
жителів села організувала ветеран-
ська організація (голова Ольга Авк-
сентіївна Кононенко). Технічний су-
провід забезпечив звукооператор 
Сергій Таран.

Присутніх привітав заступник 
голови Білоцерківської сільської 
ради Петро Рибальченко. Святко-
вий настрій створювали учасники 
аматорських колективів: вокальний 
ансамбль «Чисті роси», ансамбль 
ложкарів «Гарнограй», танцюваль-

ний ансамбль «Фіалка», солісти 
Таня Мойса, Вероніка Трембецька, 
Крістіна Карташова, Вікторія Близ-
нюк, Олександр Фесенко. 

Нам усім треба пам’ятати, що 
мамі для щастя треба зовсім неба-
гато: щоб діти були здоровими та 
щасливими. Тож не скупіться на до-
брі, ніжні слова. Пам’ятайте, скіль-
ки б людині не було: 5 чи 50 років, 
їй завжди потрібна МАМА!

Тетяна ІВАЩЕНКО,
директор Красногорівського СБК.

Вклонилися 
матерям

11 травня відбулося засідання любительського об’єднання «Над-
вечір’я» Красногорівського сільського будинку культури. Воно було 
присвячене Дню матері й мало назву «Мамо, тобі низесенько вкло-
нюсь, за тебе Богу помолюсь!».
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11–12 травня в На-
ціональному 

музеї народної архітектури та 
побуту України в с. Пирогове 
(Київська обл.) відбувся мистець-
кий захід «Весняний ярмарок 
народного мистецтва». На за-
прошення дирекції музею участь 
у ньому взяв і народний аматор-

ський фольклорний ансамбль 
«Яснозір’я» Бірківського СБК. 

Колектив подарував гостям 
свята – народним майстрам із 
різних куточків України – яскраву 
творчу програму, яка не зали-
шилася непоміченою. Ансамбль 
«Яснозір’я» отримав Подяку 
Міністерства культури України. 

А гості з Канади подякували за 
виступ і попросили зробити фото 
з ансамблем на згадку.

Самим же учасникам ан-
самблю запам’ятається цікава 
екскурсія музеєм під відкритим 
небом, організована адміністра-
цією закладу. Його площа сягає 
130 га!

Щиро вдячні учасникам ко-
лективу: Валентині Кравчун, 
Тетяні Каращук, Марії Куценко, 

Олені Любиченко, Валентині 
Моспан, Анатолієві Гнідашу, Ми-
хайлові Мацьку, Олександрові 
Срібному. Завдяки їм пісенне 
джерело Полтавщини зали-
шається невичерпним. Ведучою 
концертної програми була, як 
завжди, неперевершена Наталія 
Лук’янець. 

Висловлюємо щиру вдяч-
ність за організацію поїздки до 
столиці Білоцерківському сільсь-
кому голові Іванові Васильовичу 
Лещенку, водієві Анатолієві Іва-
новичу Левченку, а також заві-
дуючій сектором культури і ту-
ризму Білоцерківської сільської 
ради Наталії Андріївні Лук’янець 
за те, що вона завжди поруч, за 
її доброзичливість. Це неабияк 
додає натхнення та допомагає 
почуватися впевненіше.

Василь МОСПАН,
заслужений працівник культу-
ри України, керівник народно-

го аматорського фольклорного 
ансамблю «Яснозір’я»;

Наталія ШІЯН,
директор Бірківського СБК.
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  Вiтаємо!
Дні народження відзначають 

члени нашої громади:
 9 травня

КУЧМА ГАННА МИКОЛАЇВНА
(с. Балаклія) – 70 років;

10 травня
ПАВЛИК ВІРА ІВАНІВНА
(с. Балаклія) – 75 років;

11 травня
МІЩЕНКО ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА

(с. Білоцерківка) – 60 років;
12 травня

НАЗАРЕНКО ЛІДІЯ ЛЕВКІВНА
(с. Бірки) – 75 років;

17 травня
КАЙБ ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

учасник АТО (с. Красногорівка) – 30 років;
19 травня

ДРОБІТ ГАННА ІВАНІВНА
(с. Сидорівщина) – 80 років;

ДЬО ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
(с. Бірки) – 65 років;

20 травня
НЕДОЇДОК ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

(с. Красногорівка) – 60 років;
21 травня

КРИСИН МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
(с. Огирівка) – 60 років;

22 травня
СТЕПАНЕЦЬ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

учасник бойових дій, (с. Огирівка) – 30 років;
23 травня

СЕЛЕЗЕНЬ ЛІДІЯ АНТОНІВНА
(с. Красногорівка) – 65 років;

24 травня
МИРОНЯК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ 

(с. Огирівка) – 65 років;
29 травня

СИДОРЕНКО В’ЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
учасник АТО (с. Красногорівка) – 30 років.
Виконком Білоцерківської сільської ради, 
рада ветеранів та члени громади вітають 
іменинників і щиро бажають звичайного 

людського щастя, величезної любові, бадьо-
рості, завзяття і міцного здоров’я, а також 

радості, успіхів у роботі та
задоволення від неї. 

Нехай літа не стануть тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,

Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Нехай життя наснаги додає
Десятки літ ще мріяти, творити,
Щоб ви змогли усе життя своє

В здоров’ї й радості багато літ прожити!

Нещодавно учні 5 класу за-
просили на гостину учасницю 
конкурсу «Успішна пані Украї-
ни-2018», завідуючу сектором 
культури та туризму Білоцер-
ківської ОТГ Наталію Андріївну 
Лук’янець. 

Виховна година під назвою 

«А я просто українка, україноч-
ка…» об’єднала учнів 5–7 класів. 
Ведучі заходу Віталій Гнідаш та 
Володимир Красуля розпочали 
зустріч під гаслом «Муза не лю-
бить ледачих» та засипали гостю 
запитаннями. А Наталія Андріїв-
на не скупилася на щирі від-

повіді, жартувала й давала мудрі 
поради щодо покликання, хобі та 
обов’язків. Її розповідь доповню-
вали фото й фрагмент відео про 
конкурс «Успішна пані України». 

Поступово від інтерв’ю з го-
стею ведучі перейшли до кон-
курсної програми, до участі в якій 
запросили дівчаток 5–7 класів, 
та передали слово Едуардові 
Лук’янцю. Змагаючись між со-
бою, дівчата демонстрували еру-

дицію, винахідливість, креатив-
ність. Перемогу здобула учениця 
6 класу Дарина Мироненко, яка 
отримала символічний приз.

Захід минув на високій емо-
ційній ноті й подарував усім при-
сутнім піднесений настрій. І, зви-
чайно ж, переконав, що в житті 
завжди треба наполегливо йти 
до мети.

Л. І. БОЙЧУК,
класний керівник 5 класу.

Уже два роки Білоцерківська ЗОШ І–ІІІ ступенів працює над 
проектом «Успішні люди рідного краю», в рамках якого учні зу-
стрічаються з людьми різного віку та різних професій, перей-
мають їхній досвід.

Ведучий конкурсної програми 
Едуард Лук’янець. Дівчата змагаються в творчому конкурсі.  

«Яснозір’я» в Пироговому.

А я просто українка, україночка…

Поїздка в Пирогове

5 травня виповнилося 90 років 
жителеві с. Поділ Григорієві Тихо-
новичу Панасенку. Його життєвий 
шлях не був вистеленим шовко-
вою травичкою, та все ж чоловікові 
вдалося знайти своє покликання. 
Його філософська душа й любов до 
природи якнайкраще поєднували-
ся з роботою бджоляра. 

Народився Григорій Тихонович 
на хуторі Панасенки в родині кол-
госпників Тихона Якимовича та Со-
фії Василівни. Сім’я була незамож-
ною. Батьки працювали на різних 
роботах, тримали домашнє госпо-
дарство. Григорій разом із бра-
том Федором змалку долучився 

до повсякденної сільської праці. 
В голодні роки родину врятували 
корова, колгоспна гнила картопля, 
а весною – різнотрав’я. 

Чоловік неохоче згадував ті 
важкі часи і вважав дивом, що 
вдалося їх пережити. У сім років 
хлопець пішов до школи, але на-
вчання перервала війна. У часи 
німецького свавілля довелося ба-
гато підневільно працювати. Після 
звільнення від окупантів підліток 
закінчив 7 класів Подільської шко-
ли, продовжив навчання в Біло-
церківській десятилітці. Утім, закін-
чити школу не вдалося, бо Григорій 
захворів. Пізніше вступив до Крас-

ногорівського технікуму, але й там 
не закінчив навчання. Пішов пра-
цювати в колгосп. Згодом навчався 
заочно в Київській школі пасічної 
справи. І стали для хлопця бджоли 
і заробітком, і улюбленою справою 
на все життя. З великим натхнен-
ням працював Григорій Тихонович 
на колгоспній пасіці до самісінької 
пенсії. За самовіддану працю має 
чимало відзнак і нагород, зокрема 
звання ветерана війни та праці.

Вийшовши на заслужений від-
починок, не зрадив своїх найвірні-
ших у світі друзів – бджіл. І вже на 
домашній пасіці продовжив зай-
матися улюбленою справою.

Для Григорія Тихоновича ро-
бота на пасіці не обмежувалася 
лише доглядом за бджолами. 
Чудовий столяр, він виготовляв 
вулики, а також дерев’яні меблі, 
інші речі.  

Григорій Тихонович має сина 
Володимира, який зараз опікуєть-
ся батьком, онука, двох правнуків.

Бджолиний татко
Кожна людина прагне знайти своє покликання у житті. Хтось 

іще змалку знає, до чого має хист, хтось витрачає на пошук своїх 
прихованих талантів ціле життя. І тільки той, хто знайшов те, 
до чого лежить душа, хто виконує улюблену роботу та отримує 
від цього задоволення, по-справжньому щаслива людина. 

12 травня в смт Шишаки 
відбувся конкурс «Роде наш 
красний». У ньому взяли участь 
30 колективів із Полтавської 
області. Білоцерківську ОТГ на 
конкурсі представляв родинний 
дует «Верес» Огирівського СБК. 

Григорій і Леонід Недоїдки 
– талановиті артисти-аматори, 
які завжди радують глядачів 
своїми виступами. Вони не 
вперше беруть участь у подіб-
них конкурсах і майже завжди 
повертаються додому з відзна-
ками. Цього разу дует виконав 
пісню «Жив та був собі козак» і 
отримали диплом ІІ ступеню та 
подарунок.

Дует «Верес» вдало 
виступив на конкурсі

Брати Недоїдки.

Він неперевершено виконав 
пісню В. Крищенка «Одна єдина», 
чим викликав оплески глядачів і 
вигуки «Браво!»

Вклоняюся чарівним поділь-
ським україночкам Люді Шарлай 
і Тані Авер’яновій, які прикра-
сили врочисту ходу колективу і 
вручили запашний подільський 
коровай журі. Спасибі Анатолієві 
Гнідашу: крокуючи попереду 
оркестру під марш «Їхав козак 
містом», він відчутно піднімав 

настрій і музикантам, і глядачам. 
Я гордий, що цього року 

вперше брав участь у виступі 
мій онук Артемчик: він випустив 
жовто-блакитні кульки, які під-
нялися над Полтавою як символ 
України та віри в її кращу долю.

Дуже допоміг Володимир 
Ісаєнко, програміст ПП «БіАГР». 

ТОВ «Білагро» виділило 
транспорт для поїздки (окрема 
подяка водієві Валерієві Цимба-
листому), а СФГ «Джерело» (пра-

цьовита родина Івана Івановича 
Глушича) забезпечило пальним. 
Як, до речі, й у попередні роки.

Із розумінням реагує на наші 
проблеми й завжди підтримує 
Білоцерківський сільський го-
лова Іван Васильович Лещенко: 
маємо сценічні костюми, му-
зичні інструменти, надається 
транспорт. На жаль, із різних 
причин не всі учасники поїхали 
в Полтаву, але я думаю, що по-
думки вони були разом із нами 

і вболівали за колектив. Завдяки 
цьому ми вдало виступили. Це 
наша спільна перемога!

Володимир ВИШАР,
керівник оркестру.

«Подільські козаки» 
підкорили Полтаву
Закінчення. Початок на стор. 1


