
Повсюди вони відбулися свят-
ково, зворушливо й організовано. 
Увага присутніх була прикута пе-
редусім до першокласників, які 
вперше переступили шкільний 

поріг, та до випускників, для яких 
цьогорічний перший дзвоник дзве-
нить востаннє. На їхню адресу луна-
ли теплі слова від учителів, батьків 
та керівництва Білоцерківської ОТГ.

А педагоги Балакліївського НВК, 
вітаючи один одного зі святом, 
розмістили на сторінці закладу у 
Фейсбуці такі рядки:

«Що ж, вчителю, і знов звучить 
дзвінок,

Чекають учні на твої уроки в 

класі!
Ще стільки невідкритих сторі-

нок,
Ще стільки планів, мрій, ідей в 

запасі!
Тож хай тобі вдається все й ща-

стить,
Чекають успіхи завжди, на кож-

нім кроці!
І хай ніхто й ніщо не засмутить
В цьому навчальному новому 

вдалім році!»
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Кожне таке свято в кожному селі — яс-
краве, самобутнє й неповторне. Скрізь — свої 
самодіяльні артисти, свої пісні, свій сценарій, 
своя постановка... Та в Білоцерківці День села, 
мабуть, був найоригінальнішим. Бо незмінна 
авторка сценаріїв, постановниця й ведуча свят 
Наталія Лук’янець (яка, до речі, нещодавно від-
значила 20 років творчої діяльності) задумала 
цьогорічне дійство в жартівливому плані.

Справжньою родзинкою свята стали дві 
язикаті та завзяті кумоньки, яких майстерно 
зіграли самодіяльні артистки Білоцерківського 
будинку культури Катерина Шарай і Людмила 
Чепракова. Почали з інтригуючого сюжету: по-
шуку жениха в Інтернеті для однієї з кумоньок. 
А оскільки забаганки кумоньки щодо жениха 
були не слабкими, випадково натрапили на 
достойних персонажів: голову ради дирек-
торів ПП «БіАГР» В. В. Кордубана, заступника 
сільського голови П. П. Рибальченка, старосту 
села Балаклія А. В. Вільхового, який в Інтернеті 
постав чомусь в оточенні двох жінок — Надії 
Іванівни Доброскок та Ніни Петрівни Падалій, 
старост сіл Подолу й Бірок. 

Утім, серед гумору й жартів знайшлося 
місце й для серйозного. Як і годиться, з віталь-
ним словом до присутніх звернувся сільський 
голова І. В. Лещенко. Проводячи паралель між 
Днем села і Днем незалежності України, він 
підкреслив, що Білоцерківка — історичне міс-
це, це частинка історії України. «Наше село, — 
сказав він, — прославлене працею людей, які 
тут народилися, живуть і вкладають свій труд 
на благо процвітання нашої держави, нашого 
села, на благо своїх родин». 

Побажавши миру й щастя в кожну домівку, 
І. В. Лещенко передав вітання від В. В. Корду-
бана. За досягнуті успіхи у праці, значний осо-
бистий внесок у виробництво високоякісних 
продуктів харчування, високий професіоналізм 
та з нагоди Дня села сільський голова вручив 
подяки: Кущ Валентині Василівні, Положишни-

ку Євгенові Володимировичу, Фурайді Павлові 
Івановичу, Запорожцю Володимирові Вікторо-
вичу, Кущу Володимирові Михайловичу, Наза-
ренку Анатолієві Миколайовичу, Бобирю Ана-
толієві Антоновичу, Кібальнику Олександрові 
Володимировичу, Яйчуну Миколі Анатолійо-
вичу, Шарай Світлані Іванівні, Чепраковій Світ-
лані Костянтинівні, Доброскок Валентині Ми-
колаївні, Романовій Світлані Іванівні, Бобирю 
Володимирові Олександровичу. 

Від ТОВ «Білагро» сільський голова пере-
дав вітання, цінні подарунки та грошові премії 
Бабичу Сергієві Івановичу, Губар Марині Воло-
димирівні, Дядику Павлові Петровичу, Кикотю 
Валерієві Миколайовичу, Лиходіду Сергієві 
Анатолійовичу, Веретельнику Олександрові 
Олексійовичу, Подорожняку Андрієві Володи-
мировичу, Туру Вікторові Сергійовичу, Чеху Іва-
нові Івановичу, Шараю Русланові Васильовичу.

Відзначили і найстарших та наймолодших 
жителів Білоцерківки. Це Ганна Іванівна Мороз, 
якій 3 жовтня виповниться 96 років, та Аня Па-
далка – малесенька дівчинка, яка народилася 6 
серпня. Вітали й іменинників, яким на цей день 
виповнилася кругла дата: з 15-річчам — Олену 
Мостову, і з 55-річчам — Світлану Іванівну Ла-
зоренко. А тріо у складі Василя Моспана, Ва-
лентини Кравчун та Надії Трускало виконало 
для них прекрасну українську народну пісню.

А далі глядачам представили майбутнє 
села — п’ятьох дітлахів-першокласників, які 
цього року вперше переступлять шкільний 
поріг: Стецюк Лізу, Ісаєнка Сашу, Хавер Настю, 
Лиходіда Максима та Удовика Діму. Вивела 
малечу на сцену їхня перша вчителька Наталія 
Григорівна Бабич. Дарма, що малюки, вони 
зуміли викликати у публіки щирі оплески свої-
ми віршиками й танцювальною композицією 
«Хай завжди буде сонце!» Після вручення по-
дарунків першачкам доповнив дитячий виступ 
танцювальний колектив «Капітошки» Білоцер-
ківського будинку культури. 

«Оптимізму, веселощів, спокійних теплих 
вечорів в улюблених обіймах та юнацького 
блиску при погляді один на одного. Здоров’я, 

довголіття та всеосяжного щастя!» Так вітали 
подружню пару – Віру Дмитрівну та Григорія 
Григоровича Теличків із їхнім діамантовим 
весіллям, 60-тою річницею подружнього життя.

Діамантовий блиск змінюється срібним: до 
виступу запрошують дві пари, які цього року 
святкуватимуть 25 років спільного сімейного 
життя: Ірину та Івана Кравчунів і Валентину та 
Володимира Бобирів. Обидві пари, до речі, 
вже мають онуків: родина Кравчунів одного, а 
родина Бобирів — трьох. 

— Якби можна було б узяти ваше кохан-
ня і зважити його на терезах, — звертається 
Наталія Лук’янець до Івана Володимировича 
Кравчуна, — скільки б воно «потягнуло»?

— Мабуть, год за два, — відповідає той. 
— А в кілограмах це скільки? 
— Думаю, що понесу, — хвацько заявляє 

«молодий». 
— Ну, тоді беріть і несіть свою дружину на 

сцену! — жартує ведуча.  
На сцені дві «срібні» пари під музику й 

оплески глядачів у танці відтворили своє 25-річ-
не сімейне життя, яке промайнуло, наче мить.

«А ми дві річеньки в одну зливаємось, дві 
довгих ніченьки не розлучаємось. Крутих два 
берега в одну ріку звело, тепер навіки нас з’єд-
нає джерело», — співали Наталія Лук’янець та 
Василь Моспан. 

Бурхливі овації глядачів викликала місцева 
аматорка, співачка, гумористка, талановита ар-
тистка, переможниця Всеукраїнських конкурсів 
Катерина Шарай. Гуморески в її виконанні були 
неперевершеними за майстерністю і ще раз 
підтвердили, наскільки багата білоцерківська 
земля своїми талантами! 

Подвійне свято в Білоцерківці
24 серпня, саме на день народження  

нашої держави, у Білоцерківці відзначали 
День села. 

Далі на стор. 2

І. В. Лещенко вручає подарунок подружжю Теличків.

Свято першого дзвоника в Балакліївському НВК.

Першокласники Білоцерківської школи на своїй першій шкільній лінійці.

«І знов звучить дзвінок...»

Цьогорічний календар подарував школярам іще один додатковий 
день літніх канікул. 1 вересня припало на неділю, тож перші дзвони-
ки, що сповістили про початок нового навчального року, пролунали 
в усіх навчальних закладах Білоцерківської громади 2 вересня.
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Незабутні враження подарували глядачам 
вокальні виступи заслуженого працівника куль-
тури України Василя Моспана, Наталії Лук’я-
нець, Петра Рибальченка, Володимира Булата.

Подяками сектору культури і туризму 
за особистий внесок у справу збереження і 
примноження традицій і звичаїв рідного краю, 
активну участь у культурно-мистецьких захо-
дах громади та з нагоди свята Дня села Біло-
церківка відзначили Ольгу Вікторівну Хавер, 
Катерину Василівну Шарай, Любов Василівну 
Міщенко, Надію Миколаївну Трускало, Лари-
су Григорівну Башинську, а також дільничного 
інспектора Євгена Петровича Фененка — за 
активну діяльність зі зміцнення правопорядку.

Окрім художніх номерів, свято гармонійно 
доповнювали різноманітні конкурси. Напри-
клад, п’ять пар невісток і свекрух змагалися в 
номінації «Найкраща пара». Чи пізнає свекруха 
свою невістку по голосу? Чи вистачить у неї слів, 
щоб на всі лади розхвалювати її перед людьми? 
У цьому конкурсі змагалися між собою Тетяна 

Сергіївна та Ольга Олександрівна Подорож-
няки, Валентина Іванівна та Інна Олександрів-
на Верещаки, Ганна Миколаївна та Вікторія 
Григорівна Скорики, Валентина Григорівна та 
Жанна Юріївна Демочки. Наймололодша не-
вістка Юлія Сергіївна Кожем’яка справлялася 
із завдяннями сама, бо свекруху після весілля 
(воно було 3 серпня) відправили на відпочинок. 

А перемогли в конкурсі Валентина Демочко та її 
чарівна невісточка Жанна. Проте всі пари одер-
жали подарунки від сільського голови. А ведуча, 
проводжаючи конкурсантів зі сцени, жартуючи, 
наставляла невісток: «Ніколи не дозволяйте 
свекрусі перестеляти постіль на подружньому 
ліжку. Хай краще картоплю копає!» 

«Наче маківка цвіла дома у матусі, та по-
пала, бідна я, на язик свекрусі», — перейняв 
естафету привітань народний аматорський ан-
самбль «Струмочок». І ноги самі пускалися в та-
нок від веселої запальної пісні. 

«Найталановитіші чоловіки Полтавщини», 
— представила ведуча народний аматорський 
фольклорний чоловічий ансамбль із промо-
вистою назвою «Жабокрюківські дядьки» із с. 
Великі Сорочинці Миргородського району. Та 
серед справжніх «дядьків» у солом’яних капе-
люхах було й миловидне створіння у вишитому 
національному вбранні — юна дівчина Мари-
на Закаблук, яка зачарувала глядачів грою на 
скрипці. Особливо сподобалося глядачам вірту-
озне виконання знаменитого угорського танцю 
«Чардаш» італійського композитора і скрипаля 
Вітторіо Монті.  

Після концерту, що завершився феєрични-
ми вогняними фонтанами на сцені та святко-
вим салютом (за що слід подякувати Сергієві 
Тарану та Володимирові Кібальнику), на гля-
дачів чекав розіграш лотереї. Виграші були різ-
номанітними: предмети господарства, кухонні 
приладдя, електроміксери, електрочайник, 
електропароварка, картини, пиво, шампан-
ське, садові статуетки, рюкзаки… Як завжди, 
долучилися до організації лотереї постійні 
спонсори всіх заходів у громаді — ПП «БіАГР» 
та ТОВ «Білагро». Вони презентували одно-
сельцям знамените білоцерківське масло, сир і 
навіть… мішки з зерном. Та найціннішим пода-
рунком став головний приз — пилосос марки 
«Philips». Його виграла Валентина Бобир. 

Уперше свято села змінило місце прове-
дення з майданчика перед будинком культури 
на парк. І недарма, бо місця вистачало всім, 
було просторо, затишно і якось по-домашньо-
му тепло. У парку були творчі майданчики та 
фотозони, які облаштували Валентина Моспан, 
Лариса Башинська, Аліна Михайлик, Світлана 
Грищенко, Тетяна Кравчун, Валентина Зленко, 
Станіслав Плахтій та постійний помічник пра-
цівників культури Михайло Олексійович Сизо-
ненко. Гармонійно вписалася шкільна вистав-
ка «Білоцерківка вишивана», яку підготував 
талановитий педагогічний колектив Білоцер-
ківської школи на чолі з директором Вікторією 
Василівною Городничою. Фото та відеозйомку 
забезпечила методист сектору культури Тетяна 
Миколаївна Іващенко.

Святкування продовжилося за столика-
ми, завчасно розставленими в парку. Цілими 

сім’ями селяни дружно й щиро пригощали 
один одного смачними наїдками, варениками, 
шашликами. А пшоняна каша з салом, яку біло-
церківські господині під керівництвом незмін-
ного кашовара Анатолія Василенка приготува-
ли у двох величезних казанах, розійшлася за 
лічені хвилини!

Після цього була запальна «жива» диско-
тека для молоді. До півночі глядачів розважа-
ли заслужений артист естрадного мистецтва 

України Володимир Ладивір і невтомні танців-
ниці й вокалістки з Полтави Наталія Литвин, 
Віта Кулик, Вікторія Гришкова, Оксана Марти-
нюк. Утім, дискотека тривала навіть після закін-
чення їхнього виступу – аж до 4-ї години ранку. 

Говорячи про свято, слід згадати всіх при-
четних до його організації та проведення. Це 
передусім культпрацівники й працівники від-
ділу благоустрою, сільський голова І. В. Лещен-
ко, його заступник П. П. Рибальченко, незмінні 
спонсори всіх мистецьких заходів наші земляки 
Віктор Володимирович та Юрій Володимиро-
вич Кордубани. Дуже приємно, що до свята до-
лучилися та надали фінансову підтримку при-
ватні підприємці В. М. Рясний, В. І. Гунченко, 
Н. А. Лук’янець, І. І. Коляндра, О. С. Демочко, 
О. О. Цимбальський, Т. В. Максименко, С. І. Не-
чай, О. М. Васильченко, П. А. Семука, І. М. Ко-
жем'яка, фермерське господарство «Джерело» 
(І. І. Глушич).

Окремо варто назвати Сергія Тарана – 
незмінного звукооператора, звукорежисера й 
монтажера, який забезпечував увесь технічний 
супровід дійства. Більше того, цього разу йому 
довелося виступити в ролі пожежника: коли 

від іскри вогняних фонтанів загорілися тюки з 
сіном, він одразу кинувся гасити. Інші навіть не 
помітили цього...

Ні цей, ні ще один прикрий інцидент (зник-
ло електроживлення під час дискотеки, але 
його вдалося швидко налагодити) не зіпсували 
свята. Тож тепер у Білоцерківці з нетерпінням 
чекають наступного.  

Сергій МИКОЛЕНКО.
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Виконком Білоцерківської сільської 
ради та ветеранська організація глибоко 

сумують з приводу смерті 

жителя с. Бірки
МОГИЛЕВЦЯ 

Олександра Івановича;

жителя с. Бірки, ветерана праці
БОРБИЦЬКОГО 

Григорія Павловича;

жительки с. Дзюбівщина,
учасниці війни, ветерана праці

ОЩЕПКОВОЇ
Катерини Олександрівни;

жительки  с. Білоцерківка, 
учасниці війни, ветерана праці

ПЕТЛЕНКО
Ольги Петрівни;

жительки с. Огирівка, ветерана праці
РОМАНЕНКО 

Ганни Іванівни;

жительки с. Поділ, ветерана праці
РОЖКО

Любов Олександрівни;

жительки с. Поділ, ветерана праці
РУКАВИЦІ

Олени Олексіївни

і висловлюють щирі співчуття рідним і 
близьким покійних.

Подвійне свято в Білоцерківці

Дві язикаті кумоньки (К. Шарай і Л. Чепракова).

Дует у складі Н. Лук'янець і В. Моспана.

Юні артисти зачарували глядачів.

Виступає вокальний ансамбль «Струмочок». 

Закінчення. Початок на стор. 1
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З нагоди Дня села біля Подільського сіль-
ського будинку культури розставили столи 
та лави, облаштували місця для торгівлі, 
трохи далі – імпровізовану сцену, а навпро-
ти неї встановили лави для глядачів. Були 
на святі й різноманітні розваги для діт-
лахів: надувна гірка, батути, атракціони.

Як і годиться, розпочалося свято з концер-
ту, який відкрив піснею «Моє село» фольклор-
ний ансамбль «Подоляночка». 

І нехай біля будинку культури зібралися 
далеко не всі жителі села (бо хтось на роботі, 
хтось порається по господарству чи з інших 
причин лишився вдома), та всі, хто, облишив-
ши справи, прийшов чи приїхав на свято, були 
щирими в намірах порадіти за свою громаду й 
підтримати оплесками самодіяльних артистів – 
своїх рідних, сусідів, просто знайомих. А ті (й це 
було помітно, як кажуть, неозброєним оком), 
старалися з усіх сил, даруючи односельцям свої 
таланти, позитивні емоції, гарний настрій.

«Село моє рідне у тихім розмаї, Ти красне, 
немовби калина в гаю», – декламувала ведуча 
свята, вчителька школи Аліна Яцишин. Ці по-
етичні рядки одразу знаходили відгук у серці 
кожного подолянина, залюбленого в свій рід-
ний край, у ту місцину, де народився й виріс.

– Швидко плине час. Здається, зовсім не-
давно ми зустрічалися на попередньому Дні 
села, та відтоді минув уже рік, –  сказав, віта-
ючи жителів села зі знаменним для них днем, 
Білоцерківський сільський голова І. В. Лещенко. 

Він побажав усім здоров’я, щастя, успіхів і 
Божої благодаті. А староста сіл Поділ і Огирівка 
Н. І. Доброскок зазначила:

– Для подолян День села – це свято друж-
би, згуртованості, єдності та поваги один до 
одного.

Цю єдність і дружбу засвідчив концерт, 
адже на сцену по черзі виходили і досвідчені 
артисти, й зовсім юні. Зокрема виступили вже 
згаданий жіночий ансамбль «Подоляночка» та 
вокальний ансамбль «Перлина» (у його складі 
– шестеро дзвінкоголосих дівчаток). Ще одна 
талановита школярка Світлана Молдавчук де-
кламувала вірш. Людмила Авер'янова та Ана-
толій Гнідаш виконали гумористичну сценку 
«Де ти був?», а Ольга Каленіченко і Раїса Па-
насенко – гумористичну мініатюру «Незабутній 
круїз». Гуморески читала Наталія Павленко. 
Катерина Танцюра, Богдан Мелексенко, Аліна 
Глушич зірвали бурхливі оплески, виконавши 
вокальні номери.

Приїхали на свято й аматори з Новоав-
рамівського СБК Хорольського району Світлана 
Микитенко, Сергій Тур, Вікторія Гавриленко, 
Любомира та Олександр Ганзенки. 

Користуючись нагодою, І. В. Лещенко пе-
редав вітання від керівництва ПП «БіАГР» та 
вручив подяки підприємства Крахмілець Тетяні 
Іванівні, Срібній Тетяні Михайлівні, Шипоші 
Світлані Іванівні, Глушичу Андрієві Григоровичу, 
Кравченку Олександрові Анатолійовичу, Лю-
биченку Олександрові Олександровичу. Ну а 
подоляни вручили сільському голові запашний 
коровай (його наприкінці розрізали на шматки 
й роздали всім присутнім).

ТОВ «Білагро» теж привітало своїх пра-
цівників зі святом. Подарунки отримали Янчі 
Йожеф Йосипович, Лихвар Тетяна Валеріївна, 
Никін Микола Іванович, Писанець Микола Ва-
сильович, Веретельник Олексій Олександрович.

З неабиякою повагою згадали на святі най-
старших жителів села, які пережили Голодо-
мор, війну, не шкодуючи сил та здоров’я відбу-
довували народне господарство й дожили до 
наших днів. Це Панасенко Мотрона Романівна, 

якій цього року виповниться 101 рік, Лук’янець 
Прокіп Іванович (94 роки), Кекало Варвара Сер-
гіївна (91), Поправка Ганна Іванівна (стільки ж), 
Срібний Федосій Федорович, Даценко Марія 
Михайлівна, Даценко Катерина Гаврилівна  
(по 90).

Пошанували й перших учасниць фольклор-
ного колективу «Подоляночка», який був ство-
рений на базі Подільського СБК рівно 15 років 
тому – вже далекого 2004 року. Подарунки от-
римали Борошнєва Галина Федорівна, Трутень 
Надія Іванівна, Глушич Неоніла Іванівна, Ка-
тренко Людмила Олександрівна, Панець Марія 
Михайлівна, Шиян Ганна Федорівна, Мацько 
Ганна Дементіївна, Романенко Лідія Іванівна.

– Немає в світі кращого добра, як хата, 
повна голосів та сміху, поки у ній багато підро-
ста дітей, батькам на радість і на втіху, – про-
довжувала тим часом ведуча. І з приємністю 
сповістила: за рік, що минув від попереднього 
Дня села, до родини подолян додалося четве-
ро маленьких мешканців. Наймолодший із них 
– Даценко Максим, який народився 1 лютого. 
Тож батькам Катерині та Миколі вручили пода-

рунок від виконавчого комітету сільської ради. 
Уже традиційно подарунки (портфелі з 

канцелярським приладдям) отримали діти, які 
цього року вперше йдуть до школи. Це Чернен-
ко Кирило, Даценко Артем, Молдавчук Ангелі-
на, Молдавчук Богдан, Дуб Олег. Вони вийшли 
на імпровізовану сцену у супроводі своїх мам 
і першої вчительки й продекламували віршики 
про школу, чим неабияк підняли настрій гляда-
чам.

Школа – це не лише навчання, а й розви-
ток творчих здібностей дитини. Так, школярки 
Аліна Тривайло, Ірина Волошина, Карина Корж, 
Таміла Глушич, Світлана Недоїдок та Катерина 
Глушич залюбки співають у вокальному ан-
самблі «Перлина» під керівництвом учительки 
музики Наталії Іванівни Шостак, беруть участь 
у святкових заходах, оглядах-конкурсах худож-
ньої самодіяльності.

Завершуючи концерт, ведуча подякувала 
людям, які доклали чи не найбільше зусиль до 
організації свята. Це Вишар Володимир Якович, 
Танцюра Святослав Іванович, Пісков Ігор Ми-
хайлович, Катренко Валентина Василівна. 

Велику подяку висловили спонсорам: ви-

конавчому комітету Білоцерківської сільської 
ради, ПП «БіАГР», ТОВ «Білагро», ТОВ «Га-
рант Експрес», фермерським господарствам 
«Мрія», «Джерело», «Поділ–2007», «Злагода», 
«Агро-форт», приватним підприємцям Рома-
ненку Андрієві Анатолійовичу, Тумку Вікторові 
Петровичу, Кропивко Тетяні Яківні, Максимен-
ку Павлові Васильовичу, Шарлаю Юрієві Івано-
вичу, Кулішу Анатолієві Івановичу.

Не забули й про незмінного кашовара – Ке-
кала Івана Володимировича. Йому сільський 
голова вручив подарунок.

Коли ж одразу після концерту присутні пе-
ресіли за столи та скуштували смачної й нава-
ристої каші, на адресу Івана Володимировича 
пролунало чимало «Дякую».

«За святкові столи посідаєм
І наповнимо келих вина.
Заспіваєм і всім побажаєм 
Щастя, миру й добра».
А завершилося свято неодмінною дискоте-

кою. Поділ гуляв до самісінького ранку!

Зінаїда МАТЯШОВА.
Фото автора.
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На сцені – «Подоляночка».

Подяку ПП «БіАГР» отримує О. О. Кравченко.
Серед нагороджених передовиків – і Т. І. Крах-
мілець.

І. В. Лещенко вручає подарунки першокласникам.
Глядачам чи не найбільше сподобалася жартівлива сценка 
«Де ти був?»

Аліна Глушич зачарувала слу-
хачів щирим співом.

«Село моє рідне у тихім розмаї,
Ти красне, немовби калина в гаю»

28 серпня в Подолі святкували День села. Свято вийшло щирим,  
зворушливим і по-родинному затишним.
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  Вiтаємо!

Вітаємо із заслуженою 
нагородою!

Напередодні Дня підприємця, яке 
припадає на першу неділю вересня 
(цього року 1 вересня), в Полтавській 
облдержадміністрації відбулися уро-
чисті заходи.  Святкували в новому фор-
маті, провівши зустріч влади з бізнесом 
«Полтавщина підприємницька».

За сприяння розвитку підприємни-
цтва  відзнаки Полтавської обласної 
адміністрації «Громада – територія ро-
звитку» отримали голови шести об'єд-
наних територіальних громад області. 
Серед них і Білоцерківський сільсь-
кий голова Іван Васильович Лещенко.  
Вітаємо!

Дні народження відзначають 
члени нашої громади:

6 вересня
АБРАЖАН ГАННА ГРИГОРІВНА

(с. Балаклія) – 65 років;

11 вересня
МАЦЬКО ОЛЬГА АНТОНІВНА
(с. Коноплянка) – 80 років;

12 вересня
ПОПЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

(с. Бірки) – 60 років;

14 вересня
ТРОНЬКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

(с. Поділ) – 65 років;
ЛОБАНОВ ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ,

учасник АТО (с. Балаклія) – 40 років;

15 вересня
СИДОРЕНКО ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ

(с. Дзюбівщина) – 85 років;
ПЕДАН ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

(с. Балаклія) – 55 років;

17 вересня
ЖЕРЕВЧУК МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ

(с. Бірки) – 65 років;

18 вересня
ЛИТВИН ІВАН ІВАНОВИЧ

(с. Морозіщина) – 70 років;

19 вересня
СЕМЕРГЕЙ ОЛЬГА ПАВЛІВНА

(с. Огирівка) – 75 років.

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

бажають щастя, здоров’я, любові, ра-
дості та благополуччя. 

З роси та води вам, шановні земляки! 

Дозвольте вас сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз на рік.

Здоров’я й щастя щиро побажати
На все життя, на довгий-довгий вік

1 вересня у Полтаві відбулося мас-
штабне свято «Гран-прі Нова Пошта 
напівмарафон 2019». Його вже вп’яте 
в Полтаві організовує «Нова пошта». 
У цьогорічному напівмарафоні взяли 

участь спортсмени з України, Білорусії, 
Франції (загалом понад 6 тис. осіб). 

Серед учасників був і представник нашої 
громади, житель с. Білоцерківка Володимир 
Яйчун. Дистанцію 21 км хлопець пробіг за 

2 години. Це його перший напівмарафон, 
він каже, що своїм результатом задоволе-
ний. Адже незважаючи на щільний робочий 
графік (а працює він водієм у ПП «БіАГР»), у 
житті Володимира завжди є місце для бігу. 
До цього він брав участь у Гонці нації Race 
Nation у м. Дніпро. Це забіг з перешкодами, 
на сьогодні це найтрендовіший різновид ма-
сових спортивно-розважальних заходів. Хло-
пець пройшов Забіг Сили: 5+ км і 20+ переш-
код. Був Володимир і учасником годинного 
забігу Ltava Run Racin, який відбувся в червні 
цього року. 

На запитання, чому почав бігати, Володи-
мир відповідає так: «Важливо розуміти, для 
чого ти це робиш. От для мене біг – це здо-
ровий спосіб життя, підтримка себе в гарній 
формі, а найголовніше – можливість розван-
тажити свою голову від буденних проблем. 
Біг – це своєрідний антидепресант, який 
допомагає очистити мізки та розслабитися. 
Боявся, що буде складно, але з часом зро-
зумів, що бар’єри виникають тільки у голові, 
і якщо справді захотіти, то можна знайти час 
для всього».

У здоровому тілі – здоровий дух

Володимир Яйчун бере участь у напівмарафоні.

На цю подію подоляни й оги-
ряни очікували понад три роки, 
власне, заради цього й погоди-
лися на об’єднання. Однак не 
все відбувалося швидко й глад-
ко, як планувалося...

З цієї нагоди поблизу до-
шкільного закладу влаштували 
справжнє свято — з музикою, 
співами, виступами маленьких 
артистів, подарунками й грамо-
тами дорослим.  

Завітали на свято Білоцер-
ківський сільський голова Іван 
Васильович Лещенко, який до-
клав до створення дитсадка чи-
мало зусиль, в. о. старости сіл 
Поділ і Огирівка Надія Іванівна 
Доброскок, депутат Білоцер-
ківської сільської ради, голова 
ради директорів ПП «БіАГР» 
Віктор Володимирович Корду-
бан, секретар сільради Тетяна 
Андріївна Дубина, в. о. началь-
ника відділу освіти, молоді та 
спорту виконкому Білоцерківсь-
кої сільради Людмила Володи-
мирівна Якименко, директор 
Полтавського центру розвитку 
місцевого самоврядування Іри-
на Вікторівна Балибіна, керівни-
ки закладів освіти, підприємці, 
будівельники, жителі Подолу.  

У своєму виступі І. В. Ле-
щенко зазначив, що відкриття 
дитсадка — це дуже визнач-
на й довгоочікувана подія для 
Подолу, яка здійснилася лише 
завдяки об’єднанню громади у 
2015 році. Сільський голова вру-
чив подяки людям, які доклали 
чимало зусиль до появи ново-
го дошкільного закладу: голові 
ради директорів ПП «БіАГР» 
В. В. Кордубану, гендиректорові 
ТОВ «Білагро» Ю. В. Кордуба-
ну, підприємцям В. М. Рясному, 
Ю. Е. Данильченку,  директорові 
фірми «БСК» С. Я. Кузику. 

«Сподіваюся, що село Поділ 
та навколишні села будуть ба-
гатими на діточок, які пройдуть 
через цей дошкільний заклад», 
— сказав І. В. Лещенко. І побажав 
здоров’я, добра, благополуччя й 
миру усім батькам та їхнім діткам. 

А Н. І. Доброскок подякувала 
виконавчому комітету сільської 
ради, депутатському корпусу, 
відділу освіти — за розуміння 
проблем села. «Спасибі братам 
Кордубанам — вони постійно 
надавали нам фінансову під-
тримку і техніку для виконан-

ня будівельних робіт. Спасибі 
будівельникам, монтажникам, 
батькам — усім, хто залучався 
до зведення цього ошатного до-
шкільного закладу», — щиро дя-
кувала Надія Іванівна. — Нехай 
нашим діткам цей садочок стане 
другою домівкою: затишною, 
теплою, радісною й корисною 
для здобуття подальших знань»! 

У своєму виступі В. В. Корду-
бан зазначив, що ми, дорослі, 
живемо для того, щоб наші дітки 
були здоровими, усміхненими 
й радісними. Тож сьогоднішня 
подія — результат спільної праці 
дорослих. І подякував депутат-
ському корпусу Подільської сіль-
ської ради 7-го скликання, які 
повірили в необхідність і резуль-
тативність об’єднання громад. 

Поздоровила всіх присутніх 
із новосіллям І. В. Балибіна. «Час 
плине швидко, — сказала вона. 
— Це зараз наші діти — малень-
ке сьогодення, а завтра вони 
стануть великим майбутнім на-
шої країни. Тож нехай вони зро-
стають у гідних умовах гідними 
людьми!» 

Від батьків зі словами подяки 
усім, хто вклав частинку своїх зу-

силь у зведення дитсадка, висту-
пила мама вихованця дошкіль-
ного закладу Наталія Нагірна. А 
директорка закладу Катерина 
Федорівна Вишар пообіцяла, що 
колектив дитсадка зробить усе, 
щоб дітки почувалися в безпеці, 
були доглянуті, веселі й щасливі. 

І от вона, урочиста мить! 
Сільській голова І. В. Лещенко 

передає символічний ключ від 
дитсадка господарці закладу 
— К. В. Вишар. А кумедний Ве-
селунчик роздає малечі чарівні 
квитки, з якими вони рушають 
крізь веселкові ворота в дитса-
док — маленьку казкову країну, 
назустріч своєму щастю. 

У добру путь, дорогі дітки!   

Сергій МИКОЛЕНКО.

«Немов після дощу грибок — 
В Подолі виріс дитсадок!»

Чи багато знайдеться на-
селених пунктів на Полтав-
щині (та й загалом по Україні), 
де відкривають нові дитячі 
дошкільні заклади? А в Подолі 
3 вересня врочисто відкрили 
дитсадок, створений прак-
тично з нуля.

В. В. Кордубан і І. В. Балибіна.

Привітання від наймолодших жителів села.

Кумедний Веселунчик роздає малечі чарівні квитки.

Ось вона, врочиста мить: І. В. Лещенко передає 
К. В. Вишар символічний ключ від нового закладу.


