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Про підготовку до нового навчального 
року розмовляємо з начальником відділу 
освіти Білоцерківської сільської ради Людми-
лою Якименко.

– Протягом літа плідно та результативно 
проводилася підготовка до нового навчаль-
ного року, – починає розмову Людмила Во-
лодимирівна. – Спільними зусиллями батьків, 
педагогічних працівників та обслуговуючого 
персоналу в усіх закладах освіти відремонто-
вано приміщення, пофарбовано підлогу. Про-
ведені поточні ремонти у шкільних їдальнях, 
перевірено опалювальні системи. 

Хотіла б наголосити, що всі матеріали за-
куплені коштом місцевого бюджету. На ці по-
треби витрачено близько 200 тис. грн.

До уваги жителів 
Білоцерківської ОТГ!

На виконання листа Міністерства со-
ціальної політики України від 10.07.2019 
р. №12832/0/2-19/56 з метою підготовки 
до реалізації з 1 жовтня монетизації пільг 
на оплату житлово-комунальних послуг 
необхідно внести інформацію про номе-
ри мобільних телефонів пільговиків, які 
мають право на пільги з оплати житло-
во-комунальних послуг. 

Тому просимо отримувачів пільг нада-
ти особистий номер мобільного телефо-
ну до відділу персоніфікованого обліку 
управління соціального захисту населен-
ня Великобагачанської РДА чи звернути-
ся до Білоцерківської сільської ради для 
надання відповідної інформації.

Телефон відділу персоніфікованого 
обліку – 9-16-74.

Телефон Білоцерківської сільської 
ради – 0502289325.

Дорогі земляки!
Щиро поздоровляю вас із найбільшим державним святом – Днем незалежності України. Ця 

визначна дата увійшла в історію молодої держави як здійснення споконвічного прагнення українсь-
кого народу до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного 
піднесення. З кожним роком поглиблюється усвідомлення цієї події, її значення для всієї країни, для 
кожного з нас. І це закономірно: великі події осягаються на відстані, з плином часу.

Від усієї душі зичу вам, дорогі земляки, міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої 
долі, подальших успіхів у всіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України, до-
бробуту народу. Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та 
порозуміння, а ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього.

Віктор КОРДУБАН,
голова ради директорів ПП «Білоцерківська агропромислова група».

Шановні працівники ПП «БіАГР»!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня незалежності України! 
Нехай цей святковий день принесе у ваші домівки щастя й добробут, порозуміння й родинний 

затишок, згуртованість та любов, мир і впевненість у майбутньому. Бажаю вам сили та натхнен-
ня, здійснення мрій та перемог. Вірю, що Україна гідно витримає всі випробування, які випали на її 
долю: подолає корупцію, звільнить Крим і Донбас, відродить економіку, культуру, належним чином 
піклуватиметься про літніх людей і дітей. Нехай професійність, творчість, енергія та завзяття 
кожного з вас примножують здобутки нашого підприємства, а разом із ним і всієї України.

Оксана КОРДУБАН,
генеральний директор ПП «Білоцерківська агропромислова група».

Шановні жителі громади!
28 років тому Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, що став 

початком існування нашої молодої держави. За ці роки Україна пройшла довгий і складний шлях і 
остаточно утвердилася в правильності обраного курсу. 

Так само, як великі річки утворюються з багатьох струмків і потічків, так і здобутки всієї 
нашої громади, загалом українського народу складаються з успіхів кожного небайдужого українця.

Щиро вітаю всіх жителів громади з Днем незалежності України. Бажаю миру та процвітання 
нашій державі, а кожному з вас – здоров’я, щастя, любові, добра, благополуччя й успіхів. Не забувай-
мо: разом ми велика сила, разом ми здолаємо всі негаразди i заживемо у мирній, вільній, незалежній 
та процвітаючій Україні.

Іван ЛЕЩЕНКО,
Білоцерківський сільський голова.

На порозі нового навчального року
Добігає кінця літо, а з ним і швидко-

плинні літні канікули. Вже за кілька днів у 
школах урочисто пролунають перші дзвін-
ки, сповіщаючи про початок чергового 
навчального року. Яким він буде для вихо-
ванців навчальних закладів Білоцерківської 
ОТГ? Значною мірою це залежить від нас, 
дорослих.

Нові меблі для першокласників. 
Далі на стор. 2
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Виконком Білоцерківської 
сільської ради та ветеранська 
організація глибоко сумують з 
приводу передчасної смерті

жителя с. Красногорівка, 
студента Полтавського 

національного технічного 
університету 

імені Юрія Кондратюка
КУЧЕРА

Владислава Юрійовича;

жителя с. Морозівщина, 
ветерана праці

НОСОВА 
Миколи Федоровича

і висловлюють щирі співчуття 
рідним і близьким покійних.

Наповнюється бюджет завдяки 
вчасній сплаті податків у повному об-
сязі. Тобто офіційне працевлаштуван-
ня сприяє тому, що батьки дітей не 
витрачають власні кошти на ремонт. 

Території закладів постійно об-
стежуються та приводяться до ладу. 
Зокрема скошуються бур’яни та ви-
сокорослі трави. 

Тривають роботи з капітального 
ремонту даху Балакліiвсього НВК. 

У Красногорівській ЗОШ I-III 
ступенів у трьох класних кімнатах 
зроблено підвісні стелі, виконано ре-
монт спортивного залу. У Подільській 
ЗОШ I-II ступенів в одній з класних 
кімнат покладено лінолеум, зробле-
но підвісну стелю.

Переобладнано та оновлено 
їдальню в Білоцерківській ЗОШ I-III 
ступенів, налагоджено каналізацію.

У Бірківському НВК у класних кім-
натах, частково в коридорах заміне-
но лампи розжарювання на лампи 
денного освітлення. Пофарбовано 
паркан перед школою та дитячий 
ігровий майданчик. 

– В Україні триває реформа 
шкільної освіти й запроваджується  
Нова українська школа. Що робить-
ся в громаді в цьому напрямку?

– Нова українська школа, яка 
стартувала торік, розрахована на 
роки. Торік вона охопила першоклас-
ників, які вже перейшли до другого 
класу. Цього року школи нашої гро-
мади приймуть 38 першокласників, 
які теж навчатимуться по-новому.

У всі заклади освіти закуплено 
нові меблі для першокласників: ін-

дивідуальні парти, столи, шафи тощо. 
Відповідно до освітніх вимог облад-
нано шкільні кімнати й зони відпо-
чинку.  

– Окрім підготовки приміщень 
та територій навчальний процес ви-
магає ще й методичної роботи...

– Будь-яка реформа передусім 
тримається на людях, і ми це пре-
красно розуміємо. Вчителі почат-
кових класів, які працюватимуть із 
першокласниками, вивчили основні 
документи МОН України щодо ре-
формування, новий Стандарт почат-
кової освіти, пройшли відповідне на-
вчання. Вони вже сьогодні ставлять 

перед собою завдання, як саме пра-
цюватимуть у нових умовах.

– Чи достатньо в школах су-
часного обладнання, компютерів, 
підручників?

– Із моменту створення об’єдна-
ної територіальної громади виконав-
чий комітет Білоцерківської сільської 
ради приділяє велику увагу освітньо-
му процесу. Збережено всі навчальні 
заклади, в них зроблені ремонти та 
зміцнена матеріально-технічна база. 
Практично всі заявки закладів задо-
вольняються, причому в найкоротші 
терміни.

Що ж стосується підручників, то 
забезпечення ними – прерогатива 
держави. В умовах нової української 

школи проблем із навчальною літе-
ратурою немає. Учні 2-х класів забез-
печені новими підручниками на 100 
відсотків. Першокласники навчати-
муться за підручниками, які дістали-
ся їм від цьогорічних другокласників.

На жаль, учні 11-х класів забезпе-
чені підручниками на 85%. 

– Які проблеми є в освіті?
– Ми відчуваємо постійну під-

тримку сільради. Як керівника від-
ділу освіти мене неабияк хвилює зи-
мовий опалювальний період. Цього 
року вже завезено 140 тонн вугілля, 
відповідно до потреби заготовлено 
дрова.

Користуючись нагодою, хотіла б 
подякувати всім людям, небайдужим 
до освітянських проблем. Передусім 
це керівництво ПП «БіАГР» і ТОВ 
«Білагро», які повсякчас нам допома-
гають, а також Білоцерківська сільсь-
ка рада й особисто сільський голова 
І. В. Лещенко. Дозвольте привітати 
всіх педагогічних працівників, шко-
лярів, а також батьків учнів із почат-
ком нового навчального року. Шкіль-
на пора – це найважливіший період 
дитинства, коли відбувається постій-
не пізнання світу, формуються підва-
лини характеру, вчинків, загалом 
майбутнього людини. Щиро бажаю, 
щоб шкільні роки стали для всіх дітей 
громади щасливими та незабутніми, 

щоб школярі зростали вільними, роз-
кутими, не боялися висловити свою 
думку, мали багато друзів, гармоній-
но розвивали свої таланти та відчу-
вали підтримку батьків і вчителів. 
Батькам бажаю відчувати заслужену 
гордість за своїх дітей. А для цього – 
постійно докладати зусиль до їхнього 
виховання та навчання. А своїм коле-
гам педагогам бажаю енергії, моло-
дості, ініціативи, творчого розвитку, 
поваги оточуючих та відчуття задово-
лення від роботи.

– Дякую за розмову.

Розмовляла Зінаїда МАТЯШОВА.

На порозі нового 
навчального року

Дорогі школярі, шановні вчителі 
та працівники закладів освіти!
Напередодні початку нового навчального 

року щиро вітаю вас із Днем знань.
Це свято приходить у кожну родину, де є 

діти. І для кожного з нас вересень запам’ятався 
чудовим настроєм, веселим сміхом, зустріччю з 
друзями. 

Перший шкільний день, перший урок, перші 
вчителі... Наче все вперше: і слово, і музика, і 
дзвони душі. Цей день завжди особливо урочи-
стий і хвилюючий, адже саме з нього починаєть-
ся незвіданий, цікавий і водночас нелегкий шлях 
до пізнання, до нових звершень, до самостійного 
життя.

Бажаю всім школярам на цьому шляху під-
корити нові вершини знань, зустріти добрих і 
надійних друзів та досягти омріяної мети. Пе-
реконаний, ваші здібності, наполегливість ста-
нуть запорукою визначних успіхів у дорослому 
житті.

Найщиріші вітання вам, шановні батьки! 
Збувається мрія ваших родин – діти згодом 
своєю працею прославлятимуть родовід, відда-
ючи сили, знання, отримані практичним досві-
дом вміння на справу розбудови держави, зміц-
нення її економічної могутності.

Окрема подяка вам, шановні педагоги, за 
тепло сердець, бездоганне виконання такої від-
повідальної місії, як виховання підростаючого 
покоління у найкращих традиціях любові до рід-
ного краю, до України та до людини як найбіль-
шої гуманної цінності. Бо саме ви сприяєте фор-
муванню юних особистостей, від яких залежить 
майбутнє українського народу, завтрашній день 
нашої країни.

Зі святом, дорогі друзі! Щасти вам!

З повагою
Білоцерківський сільський голова І. Лещенко.

У Балакліївському НВК готуються до нового навчального року.

Ремонт даху Балакліївського НВК.

Нові меблі для першокласників. Фото зі сторінки Балакліївського НВК у Фейсбуці.

Закінчення. Початок на стор. 1

Відкрили концерт 
і задали імпульс

Величний виступ високопро-
фесійного колективу став потужним 
імпульсом для наступних виконав-
ців: вони теж виступали на високому 
рівні, тож концерт вийшов на славу!

Білоцерківський сільський голо-
ва Іван Васильович Лещенко, вітаю-
чи жителів Красногорівки, зазначив, 
що для кожної людини місце, де 
вона народилася, є особливим, тому 
завжди притягує її з величезною си-
лою, пропонуючи зануритися в каз-
ковий світ дитинства, доторкнутися 
до своїх витоків. Певно, недарма на 

свято в Красногорівку з’їхалося чима-
ло вихідців із села, які нині живуть у 
Полтаві, Києві, Лубнах, Миргороді, 
інших містах та селах.

І. В. Лещенко побажав присутнім 
добра, наснаги, щоб Божа благодать 
допомагала в житті, щоб свято при-
несло тільки позитивні емоції. Він 
також передав привітання від голови 
ради директорів ПП «БіАГР» Віктора 
Володимировича Кордубана та гене-
рального директора ТОВ «Білагро» 
Юрія Володимировича Кордубана і 
вручив нагороди з нагоди свята най-
кращим виробничникам обох під-
приємств.

Подяки ПП «БіАГР» отримали: 
Осіпов Аркадій Іванович, Жук Ольга 
Миколаївна, Шулещенко Світлана 
Володимирівна, Шматько Оксана 
Володимирівна, Швець Валентина 
Геннадіївна, Гаврилюк Магдалина 
Миколаївна, Тур Оксана Миколаїв-
на, Горбань Тетяна Володимирівна, 
Артеменко Євген Володимирович, 
Фесенко Юлія Іванівна, Ісаєнко Іри-
на Олександрівна, Карташова Олена 
Анатоліївна. 

Грошових премій від ТОВ «Біла-
гро» удостоєні: Литвин Микола 
Іванович, Фененко Анатолій Мико-
лайович, Лейко Сергій Андрійович, 
Одновол Юлія Василівна, Луць Роман 
Сергійович, Вишар Сергій Іванович, 
Фединишин Осип Петрович, Євлаш 
Людмила Миколаївна, Олійник Ми-
хайло Миколайович.

Найстарші, наймолодші 
та іменинниця дня

Від пошанування людей праці 
перейшли до подарунків наймолод-
шим та найстаршим жителям села. 
31 травня завітав лелека до родини 
Інни та Анатолія Данилейків і приніс 
їм прекрасну донечку Ангелінку. На 
сьогодні ця дівчинка – наймолодша 
жителька села, тож її батьки отрима-
ли подарунок від виконавчого комі-
тету Білоцерківської сільської ради.

Традиційно сільрада вру-
чає подарунки й дітям, які 1 ве-
ресня вперше підуть до школи.  
Цього року в 1 класі Красногорівсь-
кої школи навчатимуться Анжеліка 
Безпалько, Володимир Василенко, 
Даніель Гришко, Вікторія Гунченко, 
Олена Довженко, Юлія Єланська, 

Далі на стор. 3

«І хлібом, і цвітом»
Так називалася концертна програма з нагоди Дня села, 

який відзначили у Красногорівці
Цьогорічне свято відбулося 9 серпня, в день святого цілителя Пан-

телеймона. Відкрив концерт народний аматорський хоровий колектив 
«Живі джерела» (керівник – заслужений працівник культури України 
Григорій Серьожкін), який виконав пісню про рідне село на слова Алли 
Стеценко та музику Григорія Серьожкіна.
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Білоцерківський сільський голова І. В. Лещенко 
вручає нагороду Юлії Фесенко.

Аркадій Осіпов теж отримав подяку за сум-
лінну працю.

А це вручення грошової премії О. П. Фединишину.

Співає Вікторія Близнюк у супроводі танцювального ансамблю «Фіалка» (художній 
керівник Ярослава Бехтер).

Гарно грає «Гарнограй»!

На сцені – народний аматорський хоровий колектив «Живі джерела».

Заслужений працівник культури України 
композитор Григорій Серьожкін. На святі було чимало розваг для дітлахів.

Свої вірші читає почесна жителька 
Красногорівки Тетяна Домашенко.

Нагорода Тетяні Володимирівні Горбань.

«І хлібом, і цвітом»

Матвій Карташов, Олександр Лисен-
ко, Тимур Моцаренко, Максим Од-
новол, В’ячеслав Полтавець, Давид 
Семергей, Маргарита Стародуб, Ка-
терина Суханова, Таїсія Фененко. Кла-
соводом буде Ірина Олексіївна Жара. 
Учительку й учнів запросили на сцену, 
де дітям вручили шкільні портфелі й 
набори канцтоварів. А потім дзвінко-
голоса Таня Мойса заспівала для них 
пісню.

Катерину Гаврилівну Литвинен-
ко, яка 9 серпня святкувала черговий 
День народження, пошанували в 
номінації «Іменинниця дня»: піднес-
ли подарунок від виконавчого комі-
тету та виконали музичну компози-
цію. Ансамбль ложкарів «Гарнограй» 
(керівник Тетяна Іващенко) зачарував 
іменинницю та всіх присутніх май-
стерним виконанням.

Не зайве повторити: всі самодіяль-
ні артисти виступали дуже професій-
но, таким концертом може пишатися 
будь-яка обласна філармонія. На святі 
виступили: народний аматорський 
хоровий колектив «Живі джерела», 
народний аматорський фольклор-
ний ансамбль «Горлиця», народний 
аматорський ансамбль народної му-
зики «Красногорівські витівники», чо-
ловічий квартет «Берест», ансамбль 
«Чисті роси», ансамбль ложкарів 
«Гарнограй», танцювальний ансамбль 
«Фіалка», вокалісти Костянтин Шиян, 
Аліна Дубина, Крістіна Карташова, 
Валентина Голованова, Володимир 
Булат, Тетяна Пантелей, Вікторія Близ-
нюк, Таня Мойса та Кирил Пантелей.

«Тримали звично 
вила і граблі»

«Життя прожити – не поле пере-
йти», – кажуть у народі. Прожити в 
злагоді та любові багато років поспіль 
удається не кожній подружній парі. 
Тож на святі привітали родини, які ра-
зом крокують по життю 25 років (це 
Похідняк Анна і Володимир; Халява 
Світлана і Олександр), 50 років (Іван 
Іванович і Ганна Василівна Мазури, 
Григорій Андрійович та Ольга Іванівна 
Халяви) та 60 років (Олександр Пав-
лович і Ганна Іванівна Дуганови, Іван 
Михайлович та Ганна Андріївна Палії). 

«Наші бабуся із дідусем знов, як 
колись, молодята!» — проспівали їм 
пісеньку Таня Мойса та Кирил Панте-
лей. 

«Це кажуть так: весілля золоте...
В житті своїм жар-птицю не спій-

мали.
Онукам уже зміна он росте,
А золота в руках і не тримали.
Тримали звично вила і граблі,
Тримали зброю у лиху годину,
Дітей ростили на своїй землі,
І шанували у собі людину», – так 

розповіли про них ведучі. 
На святі виступили почесна жи-

телька с. Красногорівка поетеса Те-
тяна Михайлівна Домашенко та дру-
жина поета Владислава Стольникова 
Наталія.

Нагородили й 
артистів-аматорів

Коли врочиста частина свята добі-
гала кінця, подяками виконкому Біло-
церківської сільської ради нагороди-
ли людей, які забезпечували роботу 
народного аматорського хорового 
колективу «Живі джерела». Це Мо-

скаленко Олег Васильович, Фесенко 
Сергій Іванович, Цимбалистий Валерій 
Миколайович, Балюк Олександр Ана-
толійович, Ісаєнко В’ячеслав Григоро-
вич, Демиденко Григорій Олександро-
вич, Боцула Григорій Іванович. Окрім 
подяки, вручили подарунок Григорієві 
Кузьмовичу Серьожкіну, заслуженому 
працівникові культури України, компо-
зиторові, керівникові народного ама-
торського хорового колективу «Живі 
джерела» Красногорівського СБК. 
«Наш дорогий маестро», – назвала 
його Тетяна Іващенко.

Присутніх привітала завідуюча 
сектором культури і туризму Наталія 
Лук’янець та вручила самодіяльним 
артистам – учасникам аматорських 
колективів подяки. Їх удостоєні: Сте-
ценко Алла Іванівна, Кукленко Оксана 
Миколаївна, Мойса Тетяна, Михай-
лець Микола Петрович, Пантелей 
Олександр Миколайович, Пантелей 
Кирил, Карташова Крістіна, Голова-
нова Валентина Сергіївна, Шиян Ко-
стянтин Олександрович, Пантелей 
Тетяна Сергіївна, Дейко Ольга Павлів-
на, Андрощук Ольга Василівна, Іван-
ча Тетяна Григорівна, Скрипник Ніна 
Володимирівна, Домашенко Тетяна 
Михайлівна, Харченко Євгенія Мико-
лаївна, Черних Євдокія Костянтинівна, 
а також Зубко Олександра Сергіївна, 
Бехтер Ярослава Юріївна, Тронько 
Едуард Владиславович, Тужиков Во-
лодимир Хомич, Серьожкіна Наталія 
Миколаївна, 

У номінації «Найдисципліновані-
ший аматор» нагороду отримав Ана-
толій Іванович Тимошенко, у номінації 
«Мистецтво не має віку» – Володимир 
Ілліч Бондаренко, «Надійність і опора 
Красногорівського сільського будин-
ку культури» — Володимир Петрович 
Булат, «Гордість і надія Красногорівсь-
кого сільського будинку культури» — 
Вікторія Близнюк.

Не забули на святі й тих, хто під 
час концерту не насолоджувалися 
виступами артистів, а готували для од-
носельців та гостей золотавий куліш. 
Подарунки й нагороди в номінації 
«Знатна господиня» отримали: Оль-
га Перова, Тетяна Сидоренко, Ольга 
Ісаєнко, Наталія Солод. І треба ска-
зати, що приготований майстринями 
куліш був напрочуд смачним. 

...На сільському стадіоні, де вста-
новили розбірну сцену та виступали 
артисти, було чимало яток приватних 
підприємців, батути та інші розваги 
для дітей. Одне слово, жителі грома-
ди обирали відпочинок на власний 
смак.

Після концерту свято не закінчи-
лося: всі бажаючі скуштували куліш. 
Після цього розпочалися розіграш 
святкової лотереї та  дискотека, яку 
провів Сергій Таран. Велика вдяч-
ність за озвучення професіоналу своєї 
справи Анатолієві Дмитровичу Недо-
світію та ведучим святкової програми 
Діані Михайлик та Дмитру Гамалі.

Спонсорами свята виступили  
ПП «БіАГР», ТОВ «Білагро», ТОВ «Га-
рант», Віктор і Тетяна Сидоренки, ви-
конком Білоцерківської сільської ради. 
Крім того, ТОВ «Білагро» забезпечило 
підвезення жителів громади із сусідніх 
сіл.

Зінаїда МАТЯШОВА.
Фото автора.

Закінчення. Початок на стор. 2
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  Вiтаємо!
Дні народження відзначають 

члени нашої громади:
23 серпня

ЛУБЕНЕЦЬ ВАСИЛЬ ІЛЛІЧ
(с. Красногорівка) – 70 років;

ОЛЕФІР ІВАН МАТВІЙОВИЧ
(с. Поділ) – 60 років;

25 серпня
ЛИЗЬ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

(с. Поділ) – 70 років;
ЦИКАЛО ІГОР ІВАНОВИЧ

учасник АТО (с. Балаклія) – 30 років;

26 серпня
СРІБНИЙ ФЕДОСІЙ ФЕДОРОВИЧ

(с. Поділ) – 90 років;
ШАРАЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

(с. Білоцерківка) – 65 років;

27 серпня
ОМЕЛИЧ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

(с. Красногорівка) – 60 років;

29 серпня
СКРИПНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

(с. Красногорівка) – 65 років;
АВЕР’ЯНОВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

(с. Поділ) – 65 років;
ТИМОЩУК В’ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

учасник АТО (с. Красногорівка) 
– 45 років;

2 вересня
БОНДАР АНАТОЛІЙ СИЛОВИЧ

(с. Огирівка) – 80 років;

3 вересня
ДОМАШЕНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

(с. Красногорівка) – 65 років.

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

бажають мирного неба, міцного 
здоров’я, радості та щастя, достатку

й благополуччя.

Вітаємо зі святом
Та зичимо багато

Здоров’я та везіння,
Міцнючого терпіння,

Любові та поваги,
Таланту та наснаги,
Легкої вам роботи,
Родинної турботи,

Доріг гладеньких самих,
Стосунків бездоганних,

Товаришів відмінних
Та буднів позитивних!

Житель с. Поділ Федосій 
Федорович Срібний – щасли-
вий виняток із правил. Незва-
жаючи на поважний вік, він не 
втратив почуття гумору, тому 
спілкуватися з ним напрочуд 
приємно. Хоча на запитання: 
в чому секрет довгого жит-
тя, Федосій Федорович від-
повідає: «В роботі».

Певно, немає такої чолові-
чої справи, яку не вмів би ви-
конувати Ф. Ф. Срібний. Зараз, 
звичайно, він уже не тримає 
господарства: здоров’я не те. 
Проте залишившись на схилі 
літ самотнім, самостійно об-
слуговує себе та підтримує 
будинок і двір у належному 
стані.

Народився цей роботящий 
чоловік 26 серпня 1929 року 
на хуторі Кекали в родині Фе-
дора Омеляновича та Оксани 
Микитівни Срібних. Батьки 
працювали в колгоспі й ви-
ховували двох дітей. Федосій 
Федорович добре пам’ятає 
голод 1932–1933 років. Зга-
дує, як хлопчаком вишукував 
хоч що-небудь їстівне: кала-
чики, щавель... Їли й берестові 
млинці. 

У 1941 році хлопець закін-

чив 4 класи місцевої школи. 
Війна закарбувалася в його 
пам’яті артобстрілами і смер-
тоносним цоканням кулемета, 
вибухами і переховуванням, 
втечами і яскравим блиском 
пожеж, а також невимовною 
радістю перемоги.

Після війни Федосій про-
довжив навчання в школі. 
З усіх предметів найбільше 
йому подобалася фізика. Ціка-
вили хлопця проводи, різні 
прилади, що були носіями 
електрики. Потім була служба 
в лавах Радянської Армії. Слу-
жив на північному флоті, був 
штурманським електриком на 
військовому кораблі, закінчив 
штурманські курси і отримав 
звання старшого лейтенанта. 
Після чотирирічної служби 
демобілізувався, навчався в 
школі тваринника на Харків-
щині й отримав направлення 
на роботу бригадиром в рад-
госп «ХТЗ». Але пропрацював 
там лише 4 місяці. Потім через 
військкомат був призначений 
на посаду вчителя військової 
підготовки в Новокочубеївсь-
ку школу. Після цього було 
навчання в Кобеляцькій школі 

електромеханіків і направлен-
ня на Білоцерківську ГЕС. Голо-
ва місцевого колгоспу Роман 
Степанович перехопив метику-
ватого хлопця й запропонував 
роботу електрика в Подолі. Так 
і пропрацював електриком до 
самої пенсії. Завжди в усьому 
був старанним, свою роботу 
любив і виконував бездоган-
но. За багаторічну працю має 
нагороди, подяки від правлін-
ня колгоспу.

З дружиною Галиною Фе-
досій Федорович прожив у 
любові й злагоді понад пів-
сотню літ. Останні 5 років 
дружина тяжко хворіла. Опіку-
вався, доглядав, сподівався 
на краще, та смерть була не-

вблаганною. Але чоловік не 
залишився на самоті: щодня 
його навідують син Михайло, 
невістка й онучки Таня і Варя. 
Часто приїжджає донька Ніна 
з чоловіком і дітьми. 

У день свого 90-річчя 
прийміть, шановний Федосію 
Федоровичу, щирі вітання.

Хай завжди всміхається 
доля, 

Несуть тільки радість з 
собою роки.

Хай здоров’я не зрадить 
ніколи,

Хай збудуться мрії й думки.
Хай Матір Божа береже,
Господь здоров’я хай дає
На довгі й щасливі роки.

Односельці.

Почуття гумору й працьовитість – 
секрет щасливого життя 
Федосія Срібного

Сьогодні ні в кого не викликає сумнівів той факт, що 
почуття гумору продовжує життя. Цікаво, що з віком 
людина сміється рідше. Науково доведено: діти до 6 років 
сміються 300 разів на день, старші – лише 200, а дорослі 
– 20–50, зрідка – до 100 разів на день. Чоловіки сміються 
менше від жінок.

Староста сіл Поді і Огирівка Н. І. Доброскок навідує ветерана. 

За інформацією ПРООН, 
від фізичного домашнього на-
сильства в Україні страждає 
орієнтовно 1,8 мільйона жі-
нок. Тоді як за даними Голов-
ного управління Національної 
поліції в Полтавській області 
мобільна група «ПОЛІНА», яка 
працює на території міста Пол-
тава, лише за минулий місяць 
відреагували на 267 повідом-
лень, пов’язаних з домашнім 
насильством. 

Відповідно до законо-
давства домашнє насильство 
– це діяння фізичного, сексу-
ального, психологічного або 
економічного насильства, що 
вчиняються в сім’ї чи в межах 
місця проживання або між ро-
дичами, між колишнім чи те-
перішнім подружжям, або між 
іншими особами, які спільно 
проживають однією сім’єю.

Як же захиститися від до-
машнього тирана?

«Ні в якому разі не мовча-
ти! Забудьте про всі сподіван-
ня, що агресор одумається і 
втихомириться. Навпаки, чим 
довше ви мовчите про про-
блему, тим більше насильник 
переконується у своїй без-
карності, й тим дужче у нього 
розв’язуються руки», – наголо-
сив очільник юстиції Полтав-
щини Олег Тимченко.

У разі необхідності голов-
ний юрист області радить 
звертатися до: 

•  у п о в н о в а ж е н и х 
підрозділів органів поліції за 

телефоном 102;
•  служби у спра-

вах дітей за телефоном  
(0532) 50-27-27 (вул. Собор-
ності, 45, к.201, м. Полтава); 

•  Центру для жінок, які 
опинились у складних жит-
тєвих обставинах, БО «Світ-
ло Надії» за телефоном  
+38 (066) 829-55-73 (вул. Мо-
настирська, 32, м. Полтава); 

•  Регіонального цен-

тру з надання безоплатної 
вторинної правової допо-
моги у Полтавській області 
та скористатися послуга-
ми адвоката за телефоном  
(0532) 56-26-66 (вул. Європей-
ська, 37/40, м. Полтава); 

•  національної «гарячої 
лінії» з попередження до-
машнього насильства, тор-
гівлі людьми та ґендерної 
дискримінації за телефоном  

0 800 500 335 або 116 123 (ко-
роткий номер з мобільного); 

•  національної дитячої 
«гарячої лінії» за телефоном  
0 800 500 225 або 116 111 (для 
дзвінків з мобільного). 

Яка відповідальність може 
загрожувати кривднику?

Нагадаємо, що з січня 2019 
року набули чинності зміни до 
Кримінального та Криміналь-
ного процесуального кодексів 
України, що стосуються від-
повідальності за домашнє на-
сильство.

Залежно від характеру пра-
вопорушення, відповідно до 
КУпАП домашньому тиранові 
може загрожувати не тільки 
штраф (до 680 гривень), але 
й адміністративний арешт (до 
15 діб). 

«За Кримінальним зако-
ном систематичне насильство 
в сім’ї (будь то фізичне, психо-
логічне, економічне), залежно 
від тяжкості скоєного, караєть-
ся громадськими роботами 
на строк від ста п’ятдесяти 
до двохсот сорока годин, або 
арештом на строк до шести мі-
сяців, або обмеженням волі на 
строк до п’яти років, або поз-
бавленням волі на строк до 
двох років. А за сексуальне на-
сильство над неповнолітньою 
або малолітньою особою, 
вчинене близькими родичами 
або членами сім’ї, суд може 
призначити ув’язнення від 5 
до 8 років», – розповів Олег 
Тимченко.

#СтопНасильство: де шукати порятунку від домашнього тирана?
Консультація


