
Проте раз на рік на адресу жінок лунає 
чимало компліментів від чоловіків: вони 
й красуні, й розумниці, й гарні господині, 
й прекрасні матері та подруги… Це озна-
чає, що на календарі – Міжнародний жі-
ночий день 8 Березня.

Хай там що говорять про історію свя-
та та полум’яних революціонерок Клару 
Цеткін і Розу Люксембург, яким маємо 
завдячувати його появою, але кожній 
жінці приємно слухати компліменти. Тож 
добре, що таке свято існує.

Чи відзначаєте Ви Міжнародний  
жіночий день? Що означає для вас це 

свято? Із такими запитаннями ми зверну-
лися до жінок нашої громади.

Альона Анатоліївна Карташова, 
начальник господарства 
складського ПП «БіАГР»:

− У вересні цього року буде 12 років, 
як я працюю на ПП «БіАГР». Починала з 
того, що мила молоковози, потім пра-
цювала в цеху, була комірником… Три 
роки працюю начальником господарства 
складського. 

Уся продукція, яку виробляє  
ПП «БіАГР», проходить через склад. Ми 
обліковуємо її та відправляємо в різні 
міста України й навіть за кордон. Отож ми 
як ніхто інший розуміємо обсяги вироб-
ництва й усю велич підприємства. Вона 
вражає!

Віктор Володимирович збудував нове 
сучасне складське приміщення, воно ос-
нащене сканерами. Працювати не важко.

Наш колектив – це 20 чоловік: водії на-
вантажувачів, підсобні робітники, комір-
ниці. У нас переважно чоловічий колек-
тив: 17 чоловіків і 3 жінки. І я, жінка, ними 
керую.

Якщо відверто, то мені знайти спільну 
мову з чоловіками легше, ніж із жінками. 
Я дуже прямолінійна людина, мені краще 
гірка правда, але правда. Хоча я поважаю 
всіх, хто чесно й сумлінно працює на ПП 
«БіАГР»: і фізичною, й розумовою працею 
примножує його міць. За роки роботи під-
приємство стало для мене рідним. Це як 
моя друга домівка!

З нагоди 8 Березня на підприємстві 
завжди вітають жінок. У конференцзалі 
збираються ті, хто в цей час на зміні, від 
чоловіків лунають теплі слова на адресу 
прекрасної половини людства. Нам вру-
чають квіти, подарунки… 

Єдине, що трохи засмучує, що ми не 
можемо зібратися своїм невеличким 
колективом, адже у нас безперервний 
виробничий процес, усі ми працюємо 
позмінно. Правда, влітку ми все ж кілька 
разів збиралися частиною колективу на 
природі.

Хоча для мене 8 Березня більше до-
машнє свято. У мене чудовий чоловік: 
уважний, відповідальний, працьовитий. У 
нього просто золоті руки. 

Далі на стор. 2
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Шановні працівниці ПП «БіАГР»!
Перші весняні квіти пробуджують 

у серцях найніжніші почуття і нові 
надії. 

Тож щиро вітаю всіх жінок зі свя-
том весни − 8 Березня. Бажаю вам до-
бра і щастя, любові й радості, лагід-
них сонячних днів та здійснення всіх 
заповітних мрій. Хай у ваших серцях 

ніколи не згасає вогонь любові, а в ро-
дині завжди панують добробут і 

розуміння. Нехай ваші діти 
будуть здоровими, а дім − 
благополучним. 

Роман КОВАЛЕНКО,
директор 

ПП «Білоцерківська 
агропромислова група»

Любі жінки! 

Жіноче свято 8 Березня відзначають на-
весні, коли пробуджується й оживає природа, 
коли мивоволі  хочеться докласти до всього 
руки, навести лад. Адже споконвічне прагнен-
ня жінок до гармонії, краси, духовності не-
впинно рухає наш світ уперед. І при цьому 
кожна жінка хоче відчувати себе захищеною і 
коханою, бути господинею в щасливій родині. 

Життєва мудрість, відповідальність та 
турбота, з якою жінки облаштовують до-
бробут і затишок для рідних та близьких 
людей,  створюють розуміння і підтримку в 
бурхливому житті колективів і організацій. 
Тож залишаймося завжди жінками, демон-
струймо виваженість, мудрість та далеко-
глядність. Вітаю всіх жінок із прекрасним 
весняним святом та зичу чарівної краси, 
справжнього кохання, насиченого життя, 
радісних емоцій, успішної діяльності та 
здійснення найпотаємніших мрій. Завдяки 
таким жінкам, які є в Україні, ми безумовно 
завжди в усьому отримаємо перемогу!

Зі святом Весни! Любові! Миру! Світлого 
неба!

Оксана КОРДУБАН,
генеральний директор ПП «Білоцерківсь-

ка агропромислова група».

Шановні жительки 
Білоцерківської громади!

Наші славні трудівниці, матері,  
сестри, дочки й колеги!

Сердечно вітаю вас із Міжнародним 
жіночим днем 8 Березня!

Нам, чоловікам, іноді непросто зро-
зуміти, як вам удається водночас пра-
цювати, вести домашнє господарство, 

виховувати дітей, займатися громадсь-
кою діяльністю і при цьому залиша-

тися чарівними й неповторни-
ми. Ви – наш надійний тил і 
підтримка, утілення добра, 
ніжності й усіх світлих люд-
ських почуттів. 

Від усієї душі бажаю вам 
міцного здоров’я, жіночого 
щастя, щирого кохання, не-
вичерпної енергії, звершення 
всіх задумів і найзаповітні-

ших мрій, а нашій Україні – миру та процвітання.  
Іван ЛЕЩЕНКО,

Білоцерківський сільський голова.

Шановні жінки 
Білоцерківської громади!

У ці прекрасні весняні дні, коли 
навкруги оживає природа, світ до-
земно вклоняється її величності 
Жінці.

До всього найсвітлішого й най-
прекраснішого, що є в нашому жит-
ті, так чи інакше причетна жінка. 
Саме жінці ми завдячуємо появою на 
світ, першими кроками, успіхами і 
перемогами в дорослому житті.

Вітаю всіх жінок громади з Між-
народним жіночим днем і щиро ба-
жаю, щоб усі дні були лише соняч-
ними, яскравими та незабутніми, 
щоб у ваших домівках завжди було 
затишно й тепло. Хай весна квіт-
не не лише на вулиці, але й у душі, а 
краса радує всіх оточуючих. 

Віктор КОРДУБАН,
голова ради директорів 

ПП «Білоцерківська 
агропромислова група», депутат 

Білоцерківської сільської ради.

Улюблене свято мільйонів 15 березня о 15.00 
у Білоцерківському будинку 

культури  відбудеться

Вхід вільний

Концертний оркестр 
Військової академії
(місто Одеса)

Всеукраїнський патріотично-
мистецький проект

"Армія з народом"

Всеукраїнський патріотично-
мистецький проект

"Армія з народом"

15 березня о 15.00 
у Білоцерківському будинку 

культури  відбудеться
Споконвіку жінка вважалася бе-

регинею домашнього вогнища, при 
цьому ніколи не цуралася «чоловічої» 
роботи. Тож якось так вийшло, що 
представниці «слабкої статі» тяг-
нуть на собі подвійне навантаження: 
працюють нарівні з чоловіками на ви-
робництві, а вдома виховують дітей, 
виконують хатню роботу, а якщо 
живуть на селі, то ще й по господар-
ству пораються. Далеко не кожна 
жінка може розраховувати на допо
могу чи хоча б розуміння чоловіка. 
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− Мене обрали депутатом Білоцер-
ківської сільської ради від хуторів Балан-
ди, Чугуї, Вишняківка. Там  живуть пере-
важно літні люди, − починає розповідь 
Інна Миколаївна Назаренко. – А працюю 
я в магазині в центрі с. Бірки й по роботі 
часто контактую з молоддю. Тому мені 
однаково болять як проблеми літніх лю-
дей, так і молоді. 

Тривалий час невирішеною проблемою 
Бірок лишалося дозвілля молоді. Адже міс-
цевий клуб не опалюється, тож молоді люди 
збиралися хіба що в кафе за пивом. Інна Ми-
колаївна неабияк радіє з того, що віднедав-
на в приміщенні Бірківського НВК працює 
секція з волейболу.

− Керівництво сільської ради повірило 
нам і зробило все, щоб молоді люди ве-
чорами з користю проводили вільний час, 
− говорить вона. – Попервах дехто думав, 
що секцію мало хто відвідуватиме, що вона 
невдовзі припинить своє існування. Але час 
показав, що жителі Бірок підтримують здо-
ровий спосіб життя. 

Загалом я пишаюся активністю своїх од-
носельців. Восени в селі відбулися суботни-
ки з прибирання довкілля, зокрема й берегу 
Псла. Не буду приписувати собі те, чого не 
робила: організовували суботники сільська 
рада й старостат. Я особисто брала в них 
участь як звичайна жителька села: прибира-
ла навколо магазину. Переконана: там, де 
чисто й прибрано, менше хочеться накида-
ти. Користуючись нагодою, хочу подякувати 
всім, хто долучився до цієї справи. Окреме 
спасибі керівництву ТОВ «Білагро», яке на-

дало трактор для розчищення території та 
транспорт для вивезення сміття. Треба було 
бачити, з яким ентузіазмом та завзяттям 
працювали люди!

Принагідно зазначимо, що самій депу-
татці теж не бракує енергії, ентузіазму та 
завзяття. Вона пригадує, що змалку була 

напрочуд активною. У школі співала, тан-
цювала, організовувала різноманітні заходи 
та була їх ведучою. А ще відвідувала різно-
манітні гуртки – від гуртка в’язання до сек-
цій дзюдо й баскетболу. 

− Прикладом для мене була і є моя мама 
Ніна Петрівна Падалій, − ділиться Інна Ми-
колаївна. – Як їй не було важко, ніколи не 
опускала руки. І завжди переймалася гро-
мадськими проблемами, завжди була се-
ред людей, у гущі подій. Агроном за про-
фесією, мама не мала змоги працювати 
за фахом. Але не стала сидіти вдома (хоча 
й мала трьох дітей): працювала кухарем у 
дитсадку, потім секретарем сільської ради. 
Мама – дуже позитивна людина, і, певно, це 
в мене від неї: я відчуваю моральне задо-
волення лише тоді, коли добре людям, які 
мене оточують.

Депутатка миттєво реагує на всі звер-
нення своїх виборців.

− Зазвичай люди звертаються з прохан-
ням вирішити якісь побутові негаразди. На-
приклад, перегоріла лампочка й не світить 
ліхтар… У попередні роки найчастіше про-
сили розчистити сніг. Цього року, на щастя, 
такої проблеми немає. Більшість звернень – 
це прохання надати матеріальну допомогу 
на лікування, − розповідає вона.

А ще Інна Миколаївна працює в постій-
ній комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного розвит-
ку, житлово-комунального господарства та 
комунальної власності. Крім того допома-
гає працівникам культури організовувати 
дозвілля бірківчан. Вона переконана: коли 
люди добре відпочинуть, то й працювати-

муть краще. 
Нещодавно Інна Назаренко разом із 

завідувачкою Бірківського СБК Наталією 
Шіян підготували для молоді вечір відпо-
чинку до Дня закоханих. А оскільки в нео-
палюваному клубі холодно, провели його в 
кафе біля магазину (колишній склад). Змі-
стовний сценарій, по-домашньому тепла 
й щира обстановка, піднесений святковий 
настрій надовго запам’ятаються учасникам 
заходу.

Зінаїда МАТЯШОВА.
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Виконком Білоцерківської сільської 
ради та ветеранська організація глибоко 

сумують з приводу смерті 

жительки с. Білоцерківки, 
дитини війни, ветерана праці 

МАЗКУН
Віри Олександрівни

і висловлюють співчуття рідним і 
близьким покійної.

Інна Миколаївна Назаренко. 
Фото зі сторінки депутатки у ФБ.

Жінок – до влади!
У Західній Європі давно вже пере-

коналися, що з приходом жінок до пар-
ламенту чи до уряду ці органи влади 
починають активніше й ефективніше 
опікуватися питаннями соціальної сфе-
ри, охорони здоров’я, освіти тощо. 

Визнаним «чемпіоном Європи» з 
рівноправ’я при владі жінок та чоловіків 
є Швеція. Її парламент поділений між 
обома статями майже порівну. Далі 
йдуть Фінляндія, Данія, Нідерланди, 
Іспанія, Бельгія, Австрія та Німеччина, 
де жінки мають від 35 до 40 відсотків 
депутатських місць у парламентах, при-
близно таке ж статеве співвідношення і 
в урядах цих держав. 

У Фінляндїї прем’єр-міністром нещо-
давно стала не просто жінка, а й наймо-
лодша у світі очільниця уряду – 34-річна 
Санна Марін. Невдовзі вона ініціювала 
законопроект, який уже найближчим 
часом запровадить у цій країні чотири-
денний робочий тиждень, а тривалість 
робочого дня зменшить до 6 годин. 
Крім того,  Санна Марін доручила каб-
міну розробити гнучкий графік праці 
для всіх працівників. «Люди заслугову-
ють на те, щоб проводити більше часу 
зі своїми сім’ями, коханими, займатися 
дозвіллям та іншими аспектами життя», 
− заявила вона.

Навіть більше,
ніж у Швеції

Із 22 депутатів Білоцерківської 
сільської ради 14 – жінки. Можна, зви-
чайно, радіти, що в нас стан справ на-
віть ліпший, ніж у Швеції. Тільки на 
відміну від парламентарів, для яких 
виконання депутатських обов’язків є 
основним місцем роботи, обраниці на-
шої громади працюють на громадських 
засадах. Тобто вони мають основну ро-
боту, виховують дітей, управляються по 
господарству та ще й опікуються про-
блемами громади.

Про найактивніших із них 
читайте в цьому номері.

Інна Назаренко:
«Відчуваю моральне задоволення лише тоді, 
коли добре людям, які мене оточують»

Ми купили в Красногорівці недобудо-
ваний будинок (коробку) й власноруч його 
облаштували. Це передусім його заслу-
га. Маємо двох дітей – доньці Крістіні 14 
років, синові Матвійкові – 6. 

Я щаслива жінка й щиро хочу бачити та-
кими ж усіх жінок: щоб вони знайшли своє 
жіноче щастя й могли самореалізуватися 
професійно.

Анжела Станіславівна Цибченко, 
мікробіолог ПП «БіАГР»:

− Як і кожній жінці, мені приємно отри-
мувати знаки уваги від рідних та близьких. 
Тому 8 Березня – одне з найулюбленіших 
моїх свят. Приємно трішечки розслабити-
ся та опинитися в колі уваги. Я навіть не 
сумніваюся, що чоловік і 8-річна донечка 
привітають мене зі святом. 

Узагалі Полінка весь останній тиждень 
виготовляє листівки для мами та своїх ба-
бусь.

Ми плануємо 8 березня навідати мою 
маму й бабусю. Живемо ми в одному селі, 

та бачимося, на жаль, не часто. А свято – це 
гарна нагода зустрітися в родинному колі.

Колектив лабораторії, де я працюю, суто 
жіночий. Торік ми напередодні 8 Березня 
навіть влаштували невеликий корпоратив у 
кафе. Як відзначатимемо свято цього року, 
ще не знаю. Адміністрація підприємства в 
попередні роки преміювала працівниць до 
свята. Така увага дуже приємна. 

Нам узагалі пощастило, що генераль-
ний директор ПП «БіАГР» Оксана Ана-
толіївна Кордубан − мудра жінка, мати. В 
житті трапляються різні ситуації, й щоразу 
вона входить у становище працівника. 

Те ж саме можу сказати й про керів-
ницю лабораторії Ірину Володимирівну 
Коржову. Ми завжди можемо розрахову-
вати на її підтримку. І таке розуміння неа-
бияк мотивує до сумлінної роботи.

Людмила Миколаївна Бугай, 
апаратниця маслоцеху 

ПП «БіАГР»:
– Звичайно ж, я відзначаю 8 Березня.

Зазвичай у родинному колі, адже в нас ба-

гато дівчат. Приїжджають із Полтави дочки 
Каріна й Аліна (вони обидві навчаються в 
Полтавській політехніці), приходить у гості 
моя мама. Вона живе через дорогу й часто 
буває в нас. Ну а чоловік і син Владик готу-
ють нам подарунки й поздоровлення.

У мене дуже гарний чоловік, він мене 
в усьому підтримує й допомагає. Коли 
я на роботі, він і їсти приготує, й дітей 
проконтролює. Сподіваюся, що син його 
наслідуватиме.

На роботі нас вітає адміністрація. Я 
працюю на ПП «БіАГР» уже 15 років. Робо-
тою дуже задоволена: і колектив гарний, і 
відношення адміністрації до працівників, і 
зарплата. 

Деякі структурні підрозділи заводу зби-
раються разом і відзначають свято в колек-
тиві. У нас так не виходить: цех великий, 
люди працюють позмінно, тому всіх зібра-
ти нереально. 

Бути жінкою, матір’ю, безумовно, важ-
ко. Але приємно. Особливо 8 Березня.

Розмовляла Зінаїда МАТЯШОВА.

Улюблене свято мільйонів
Закінчення. Початок на стор. 2

А. С. Цибченко

Л. М. Бугай.

О. М. Карташова. 
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– Іноді одна хлібинка мені таки доставала-
ся, – згадує Любов Андріївна. – Та поки додо-
му її донесу – половину з’їм. Тож братику, мамі 
й татові залишалося півхлібини. Дуже важко 
тоді було з хлібом! 

Середню школу Люба закінчила в Бала-
клії. Потім – Хомутецький зооветеринарний 
технікум. У 18 років вийшла заміж, народила 
чотирьох дітей, та чоловік помер молодим. Хо-
вали його у той день, як зірвався Чорнобиль, 
у 1986-му. Після цього Люба залишила собі 
прізвище чоловіка, заміж офіційно не виходи-
ла, хоча були в неї громадянські шлюби, в яких 
вона народила ще двох дітей. 

– П’ять хлопців у мене і одна донечка, – 
розповідає про сім’ю Любов Андріївна. – Всі 
хлопці добросовісно відслужили в армії, най-
менший – в Нацгвардії служив. А найстарший, 
який на Байконурі служив, трагічно загинув: 
утопився. Хоча плавав, як риба. Ще один син 
помер у 35 років – інсульт. Він два роки за-
правляв ракети в Чугуєві, в підземних ангарах, 
і все жалівся на постійний головний біль. Як 
розповідав потім син, один полковник сказав 
якось: «Ви, хлопці, більше 35 років не прожи-
вете!» Так і сталося: крововилив у мозок…    

Пишається жінка, що всі її хлопці – справж-
ні українські патріоти: двоє синів, двоє зятів та 
ще й онук були в АТО.  

Незважаючи на те, що Любов Андріївна − 
багатодітна мати, їй довелося багато працюва-
ти. Кілька років вона була обліковцем на МТФ. 
Тоді багато було худоби, телята множилися, 
тож Любові Андріївні доводилося бувати й у 
Писарівщині, й у Колосівці, й у самій Балаклії 
на фермах. Потім працювала в дитячому са-
дочку, в колгоспній їдальні, доглядала за пре-
старілими.  

– Бігала так, що ніг під собою не відчува-
ла! – розповідає жінка. – І де б я не працюва-
ла – хоч у садочку, хоч у конторі – скрізь нам 
давали рознарядку на прополювання буряка. 
По гектару чи по два. Так само давали кожно-
му колгоспну ділянку огірків, часнику. Коли її 
обробляти, якщо основна робота є? А вдома 
діти, хазяйство… Хіба що прихватками: до ро-
боти, в обід, після роботи, у вихідні…

Часто всіх людей знімали з роботи й вига-
няли в поле: на цибулю, на огірки. Ставали ми 
кожен на свій рядочок і пололи… Дуже багато 
прополки було! Привозили й студентів, і робіт-
ників із заводів, й інженерів. А колись Павло 
Ананійович Лагута, директор радгоспу, болгар 
до нас узяв. Вони вчилися в Полтаві в якомусь 

інституті. Ох і намучилися ми з ними! Спробуй 
їм вгодити, спробуй їх нагодувати, щоб сподо-
балося: такі вередливі були…  

Довгий час Любов Андріївна працюва-
ла в колгоспній їдальні. Старшою наставни-
цею, подругою і порадницею стала для неї 
Лідія Григорівна Мацько. Люба пройшла там 
справжню школу майстерності, гідності й ви-
живання у важких умовах. Студенти, яких було 
понад 300 чоловік, механізатори, водії, бри-
гади будівельників, скирдувальники, доярки, 
пастухи, наймані бригади полільників – кого 
тільки не обслуговувала в ті часи їдальня кол-
госпу!  Дівчата падали з ніг у повному розумін-
ні цього слова. Та прикладом для всіх була 
Лідія Мацько, яка непохитно і стійко зносила 
всі труднощі. Вона стала другою матінкою для 
дівчат – мудрою, щирою, справедливою. Кож-
ну вона лагідно називала «моя дитиночко». 
Втішала, підбадьорювала, учила терпінню й 
поступливості. Її «наука» залишилася в Любові 
Андріївни на все життя. 

Потім разом із Лідією Григорівною вона 

працювала в будинку престарілих, який був 
зведений неподалік від їдальні. 

– Ми полюбили тих стареньких бабусь, як 
своїх рідних! – згадує Любов Андріївна. – В 
усьому їм догоджали, не жаліли для них нічо-
го, приносили з дому найсмачніше. 

Ініціативну, енергійну й працьовиту жінку 
Любов Лобанову люди обрали депутатом від 
села Балаклія. Вже понад 10 років, як селяни 
довірили їй відстоювати їхні інтереси у гро-
маді. Крім того, Любов Андріївна працює в 
постійній комісії з питань освіти, охорони здо-
ров’я та соціального захисту населення, куль-
тури, молоді і спорту. І понад 10 років, як вона 
очолює ветеранську організацію села.

– Від Балакліївського старостату нас троє 
жінок-депутатів, – не забуває згадати про ко-
лег Любов Андріївна. – І ми дуже дружні. Крім 
мене, ще Валентина Іванівна Пипко та Світла-
на Іванівна Яременко з Колосівки. Ми допома-
гаємо одна одній, будь-які проблемні питання 
вирішуємо швидко, оперативно. Найчастіше 
доводиться організовувати матеріальну допо-
могу людям, пенсію оформляти інвалідам… А 
взагалі у депутата немає ні меж, ні кордонів: 
він повинен працювати для людей з будь-яких 
питань. 

І вона доводить це власним прикладом. 
Уже восьмий рік Любов Андріївна доглядає 
у себе вдома практично чужу людину – пре-
старілого, неходячого вітчима її покійного чо-
ловіка Володимира, з яким вона жила в грома-
дянському шлюбі. 

– 2012 року, коли я за нього взялася, він 
скиглив: «Я не доживу до Покрови, я не дожи-
ву до Нового року». А тепер де й сили взялися: 
«Будемо жити, – каже, – будемо боротися!» 
Важкий чоловік, важкий характер, та я справ-
ляюсь. Олександр Миколайович Пипко якось 
мені комплімент одвісив: «Ви з нього людину 
зробили!»

Знаєте, – продовжує Любов Андріївна, – я 
дуже люблю людей, я просто живу цією лю-
бов’ю! Я їх внутрішньо відчуваю: з добром ця 
людина, чи ні. І дякую Богові, що він не дав 
мені ні заздрості, ні злоби. Я можу прикрик-
нути на когось, присоромити, але щоб комусь 
мстити – боронь Боже!

Така вона і є: «на грубость – не ответ-
ная, на доброту – приветная, перед людьми 
и совестью права»… І щира у своїх прагнен-
нях допомогти усім і кожному. 

– В мене є зошит, я щодня у ньому записую 
всі свої зустрічі з людьми. Варто лише вийти 
мені в магазин, як перестріває мене одна, дру-
га, третя… У кожної свої проблеми, свої заува-
ження, свої претензії. Та іноді люди висловлю-
ють толкові пропозиції, цікаві ідеї. Підкидають 
такі думки, до яких сама би не додумалася! Я 
все записую й стараюся донести їх до керів-
ництва громади. Що можу – вирішую на місці 
разом із Анатолієм Васильовичем. 

Не може утриматися Любов Андріївна, 
щоб не сказати добре слово про тих, із ким 
працює:

– Анатолій Васильович – безвідмовна лю-
дина! Типовий приклад: хтось помер, треба 
поховати, а нікого з рідні немає. І він сам ки-
дається піднімати покійного, перекладати, 
перевдягати… І на похороні він перший несе 
труну, опускає в яму. В нього природна жалість 
до стариків. Він як бачить, що людина бідна, 
сам старається підгодувати її, останні котлети 
з дому винесе, навіть жінка лається! 

А зайдіть у нашу сільську раду: яка там 
аура! Чи вона в такому місці стоїть, чи там 
просто люди такі гарні працюють? Як дівчата 
клопочуться зі старенькими бабусями, які до 
них приходять! Колись спостерігала, як вони 
пишуть заповіти. Та бабуся вже й ручку не 
може втримати, щоб намалювати ті букви, а в 
них, у дівчат, стільки терпіння: щоб одне ре-
чення бабуся написала, потрібно хвилин двад-
цять! Я щоразу радію: є ще в нас молодь, яка 
поважає старше покоління, переживає за ста-
риків, дбає про них.

А який у нас Іван Васильович! Я дуже його 
поважаю. Знаєте, яка головна його риса? 
Чесність. Він ніколи не дає порожніх обіцянок, 
які неможливо виконати. А наскільки він вива-
жений, розумний, далекоглядний!  Як він уміє 
тримати в руках аудиторію, як просто і доступ-
но може пояснити людям складні питання! І 
як щиро він прагне втілити в життя всі новації 
на благо нашої громади! Я просто захоплююся 
ним…

Дуже подобається мені наш виконавчий 
директор і депутат районної ради Олександр 
Миколайович Пипко. З яким питанням я б до 
нього не зверталася – тому дрова привезти, 
тому виорати, тому ще щось зробити – він ніко-
ли нічого не забуде. Навіть якщо в нього одра-
зу не виходить вирішити питання, він обов’яз-
ково перетелефонує мені через тиждень-два і 
сам нагадає: «А пам’ятаєте?... Тоді в мене не 
получилося. Давайте зараз організуємо, помо-
жемо…» Він гарний господарник, організатор 
і чуйна людина. Він нам і дорогу відремонту-
вав. Нехай і використаним асфальтом, але ж 
ями всі засипані. Всі обочини на Красногорівку 
він кілька разів за літо укріплює, завозить пі-
сок, латає ями. Це дуже велике діло! 

Але найбільша моя симпатія – це Віктор 
Володимирович Кордубан. Він для мене – як 
ангел-охоронець. Бо фінансово допомог-
ти може тільки він. Розумієте, чи наше село 
найдурніше, чи найчесніше:  немає в нас під-
приємців. Якихось 4 магазинчики – й на тому 
кінець! Тому якщо трапиться якась біда, хтось 
у лікарню потрапить, комусь операція потріб-
на – до кого звертатися? Тільки до Кордубанів! 
Оце водички в нас немає в селі – йдемо до 
них. Обіцяють допомогти…

Сергій МИКОЛЕНКО. 

За цей час розпадалися і створювалися 
нові держави, змінювалися політичні епохи, 
мінялися як рукавички президенти й уряди, 
ішли в небуття цілі покоління наших співвіт-
чизників та народжувалися нові. Але незмін-
ним секретарем Білоцерківської сільської 
ради залишалася Тетяна Андріївна Дубина. 

Вона обійняла цю посаду 25-річною дів-
чиною в далекому 1987 році. Та незважаючи 
на молодий вік, односельці вже тоді помітили 
й виділили її серед інших, видавши їй мандат 
депутата сільської ради. Павло Олександро-
вич Рибальченко, тодішній голова сільради 
(на жаль, уже покійний), розглянувши із числа 
обраних депутатів можливі варіанти, призна-
чив Тетяну секретарем сільської ради. І не по-
милився! З його легкої руки Тетяна Андріївна 
працює секретарем сільради до цього часу. З 
добрий десяток років вона здобувала досвід 
і знання разом із Павлом Олександровичем, 
потім понад 17 років трудилася з Сергієм Гри-
горовичем Пилипенком, а з 17 листопада 2015 
року, коли було утворено Білоцерківську ОТГ, 
працює з Іваном Васильовичем Лещенком.    

– Моя робота – це, в основному, робота з 
людьми, – розповідає Тетяна Андріївна. – Щод-
ня до нас приходять люди не лише з Білоцер-
ківки, а й з навколишніх сіл, кожен − зі своїми 

проблемами: тому треба довідку, тому якесь 
пояснення, тому – копію рішення з якогось пи-
тання… Раніше я виконувала й нотаріальні дії, 
наприклад, при купівлі-продажу нерухомості. 
Тепер ці функції виконують спеціалісти загаль-
ного відділу. З’явилися в сільраді вузькопро-
фільні фахівці: землевпорядники, спеціалісти 
загального відділу, з бухгалтерського обліку. 
Але державна реєстрація новонароджених, 
шлюби, смерті, видача різноманітних довідок, 
ведення протоколів та інше діловодство – все 
це мої обов’язки.   

Найприємніша робота, зізнається Тетя-
на Андріївна, це реєстрація шлюбів. Її вона 
проводить особисто, в урочистій обстановці, 
з музикою, за повним сценарієм, як у ЗАГСі. 
Дійство відбувається у фойє Будинку культу-
ри. Скільки подружніх пар вона поставила на 
весільний рушничок, скільком молодятам по-
дарувала незабутні миті цього обряду, скіль-
кох благословила на довге сімейне життя! Не 
злічити… Приємно жінці також реєструвати 
новонароджених, бачити щасливі очі батьків, 
записувати в документ ім’я дитинки, яке су-
проводжуватиме її все життя. 

– Зараз, правда, реєстрація новонародже-
них відбувається у пологових будинках, – гово-
рить Тетяна Андріївна. – А до цього я щороку 

приблизно 20 діточок реєструвала. 
Раніше, пригадує вона, на території ще 

не об’єднаної Білоцерківської сільської ради 
було близько 2400 душ населення. Дітей на-
роджувалося десь 25-28 на рік. Пізніше на-
роджуваність упала, смертність зросла. Зараз 

у об’єднаній Білоцерківській громаді близько 
4000 населення, щороку помирає 90 душ, а ді-
тей народжується не більше двох десятків. 

– Раніше ми багато довідок на субсидію 
видавали, возили їх у Багачку, в управління 
соцзахисту. Дехто в цьому бачив корупційну 
складову, наче ми з цього якусь вигоду мали! 
Тепер за цими довідками люди звертаються у 
відділ соціального захисту. Та й самих заяв на 
пільги (приміром, на тверде паливо) помен-
шало: учасників війни, учасників бойових дій, 
які користувалися пільгами, залишилося мало. 
Та вже й потреби в твердому паливі майже не-
має: негазифікованим лишилося єдине село 
Балаклія. 

Не приховує Тетяна Андріївна й особли-
вих секретів із особистого життя. Вона вже 
36 років як заміжня, чоловік працює на ПП 
«БіАГР». Подружжя має двох дорослих дітей 
– Руслана і Людмилу, в яких свої сім’ї. Син 
живе у Білоцерківці, дочка – в Полтаві. Тетяна 
Андріївна – щаслива бабуся двох онуків, яким 
2 і 4 рочки. 

– Хороші в мене діти, невістка, зять. Наві-
дуються до нас, приїздять, допомагають. А ми 
з чоловіком живемо в мирі, злагоді, при пов-
ному взаєморозумінні.  

Поступливість і безконфліктність – такий, 
очевидно, рецепт міцного сімейного життя 
Тетяни Андріївни. Саме ці якості на додачу з 
високим професіоналізмом і відповідальністю 
– в основі секрету довготривалої роботи 
цієї жінки на посаді секретаря сільради. Тож 
успіхів Вам, шановна Тетяно Андріївно, і твор-
чої наснаги на благо Білоцерківської громади!   

Сергій МИКОЛЕНКО.
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Тетяна Дубина

Депутат від Балаклії Любов Андріївна Лобанова.

Тетяна Дубина: 
«Моя робота – це робота з людьми»

Ця жінка знає про діяльність сільради абсолютно все. Вона легко орієнтується в 
усіх тонкощах діловодства, може проконсультувати з будьякого питання, підказати 
розв’язання будьякої проблеми, яка здається безнадійною. Вона, як гарна господиня в 
своєму хазяйстві, тримає все під контролем, допомагає главі сімейства керувати госпо-
дарством, приймати відповідальні рішення, ненав’язливо і тактовно підказує йому най-
ліпший вихід із будьякої скрутної ситуації. Ще б пак! Адже вона – справжній «довгожи-
тель»: працює на посаді секретаря сільради вже 33й рік! 

Любов Лобанова: «Дуже люблю людей,  
я просто живу піклуванням про них»…

Вона народилася в Балаклії в сім’ї колгоспників. Змалку була залюблена не лише в рід-
не село, а й у Білоцерківку, куди часто брав її батько: він працював у сільпо, розвозив по 
селах товари. На маслозаводі у Білоцерківці тоді випікали хліб для навколишніх сіл. До 
тракторця чіпляли невеличку будочку й розвозили хліб по селам. Пізніше хліб стали вози-
ти з Багачки спеціальними машинамихлібовозками. Та маленька Любаша на все життя 
запам’ятала той запах свіжоспеченого кукурудзяного хліба: здавалося, в усьому світі 
не було нічого смачнішого! А в Балаклії, щоб купити той хліб, черги займали від самого 
ранку. Всім не вистачало: цілий день можна було простояти, й даремно.
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Відкрита спартакіада 
з рекреаційних видів 
спорту

Змагання проводилися в спортив-
ному комплексі «Політехнік» КрНУ імені 
Михайла Остроградського.

У  спартакіаді взяли участь особи з ін-
валідністю з Кременчука, Хорола, Лубнів, 
Котельви, Полтави, Світловодська, Пиря-
тина, смт Семенівка, Нових Санжар та ін. 

Другий рік поспіль участь у спар-
такіаді бере й команда  з Білоцерківки. 
Цього року нашу команду представляли 

Володимир Іванович Трускало, Віктор 
Миколайович Фененко, Володимир Ми-
колайович Зленко та Петро Павлович Ри-
бальченко.

Наша команда посіла третє місце се-
ред команд у загальному заліку. З чим їх 
і вітаємо! 

Виконком Білоцерківської 
сільської ради.

Участь у ньому взяли пред-
ставники 7 громад. Спікерами 
на заході були Тетяна Леонідівна 
Федіна, заступник начальника 
управління соціального захисту 
населення − начальник відділу 
грошових виплат та компенсацій, 
субсидій та пільг Департаменту 
соціального захисту населення 
Полтавської обласної державної 
адміністрації, та Світлана Ми-
хайлівна Калініченко, начальник 
відділу Полтавського обласного 
центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. 

Розпочинаючи захід, сільський 
голова Іван Васильович Лещенко 
акцентував увагу на важливості 
теми заходу в сучасних умовах 
розвитку громад. Адже Білоцер-
ківська ОТГ ще 2017 року однією 
з перших в області взяла участь у 

пілотному проекті Міністерства 
соціальної політики «Модерніза-
ція системи соціальної підтримки 
населення України». На сьогодні 
в громаді працює Центр надання 
адміністративних послуг, у якому 
приймають документи на всі види 
допомог. Тож для подання доку-
ментів щодо оформлення того чи 
іншого виду допомоги не обов’яз-
ково їхати у Велику Багачку. Жи-
телям громади необхідно просто 
звернутися до ЦНАПу.

В ході семінару слухачам 
роз’яснили особливості оформ-
лення державних соціальних до-
помог та взаємодію структурного 
підрозділу громади з управлінням 
соціального захисту населення. 

Під час семінару розглядали-
ся також питання роботи з роди-
нами, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, значну увагу 
було приділено питанням домаш-
нього насильства та створенню па-
тронатних сімей.  

Фахівці Департаменту надали 
роз’яснення з виробничих питань, 
рекомендації щодо успішного 
виконання рішень уряду, спря-
мованих на ефективну соціальну 

підтримку соціально вразливих 
верств населення в об’єднаних те-
риторіальних громадах.

 
Юлія ФЕЛОНЕНКО,

в.о. начальника відділу 
соціального захисту сімей, дітей 
та молоді виконавчого комітету 
Білоцерківської сільської ради.
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  Вiтаємо!
19 лютого на базі Білоцерківської об’єднаної територіаль-

ної громади відбувся один із кущових семінарів щодо формуван-
ня системи соціального захисту населення в об’єднаних тери-
торіальних громадах.

Представників громад навчали якісно 
надавати соціальні послуги

Під час семінару.  

Наші спортсмени під час змагань.

Команда юнаків Бірківського НВК зі своїм наставником В. В. Дубовиком.

Переможниця конкурсу Анастасія Крипак та її вчителька 
Наталія Олексіївна Слуковська.

26 лютого з нагоди 27річниці Кременчуцького міського товариства ін-
валідів Полтавської обласної організації інвалідів «Союз організацій інвалідів 
України» в наддніпрянському місті відбулася відкрита міська спартакіада з рек-
реаційних видів спорту серед осіб з інвалідністю.

13 (25) лютого ви-
повнилося 149 років від дня 
народження Лесі Українки. 
З цієї нагоди 22 лютого в 
Полтавському коледжі ми-
стецтв імені М. В. Лисенка 
відбувся VI Всеукраїнський 
(ХVI Всекримський) фести-
валь-конкурс учнівської 
та студентської творчості 
імені Марії Фішер-Слиж 
«Змагаймось за нове жит-
тя!» Він був присвячений 
незламній поетесі й актив-

ній учасниці національного 
та жіночого руху.

Конкурс проводився в 
кількох номінаціях. Учени-
ця 4 класу Бірківського НВК 
Анастасія Крипак брала 
участь у номінації «Декла-
мація» й виборола призове 
місце! Вона була нагород-
жена Дипломом І ступеня. 
Нехай Лесине слово й на-
далі надихає на нові звер-
шення та перемоги.

Лесине слово 
привело до 
перемоги

25 лютого в спортивній 
залі Бірківського НВК відбулася 
першість району серед шкіл І−ІІ 
ступенів з волейболу між юна-
ками.

У змаганнях брали участь ко-
манди Бірківського й Балакліївсь-
кого НВК,  Степанівської та  
Довгалівської ЗОШ І−ІІ ступенів.

У ході безкомпромісної бо-
ротьби місця розділилися таким 
чином:

1 місце – Балакліївський НВК;
2 місце – Бірківський НВК;
3 місце – Степанівська ЗОШ  

І-ІІ ступенів;
4 місце – Довгалівська ЗОШ  

І-ІІ ступенів.

У Білоцерківській ОТГ найсильніші 
спортсмени

6 березня
ОЛЕШКО ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

(с. Білоцерківка) – 70 років;

7 березня
СИЗОНЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

(с. Білоцерківка) – 70 років;

8 березня
ФЕНЕНКО ОЛЬГА ГНАТІВНА
(с. Дзюбівщина) – 80 років;

12 березня
КІНАШ ПЕТРО ІВАНОВИЧ

(с. Красногорівка) – 60 років;
ЛИХОДІД АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

(с. Білоцерківка) – 55 років;

13 березня
ЯКОВЕНКО НІНА СЕРГІЇВНА

(с. Красногорівка) – 75 років;
МОЦАРЕНКО АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

(с. Огирівка) – 65 років;
ДОЛЖЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

(с. Красногорівка) – 60 років;
КОШОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

(с. Лугове) – 60 років;

17 березня
БОРБЛИК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ

(с. Дзюбівщина) – 70 років.

Виконком Білоцерківської сільської 
ради, рада ветеранів та члени громади 
вітають іменинників і бажають міцно-
го здоров’я, безмежного щастя, довгих 
років життя, вірних друзів, достатку й 

розуміння в родинах.

Нехай вам завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки, 

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки.

Щоб проліском ніжним життя 
ваше квітло, 

Весною буяла в душі доброта. 
Бажаєм добра вам, чистого неба 

І просто людського тепла.

Дні народження відзначають 
члени нашої громади:

***
Восьмого Березня найкращий подарунок 
жінці – дати їй гарненько виспатися. Заод-
но й сам виспишся.

***
Квіти − не найпрактичніший подарунок на 
8 березня. Стоятимуть кілька днів, а далі в 
смітник. Інша справа свиняча голова. Це і 
суп, і холодець, і просто красиво!

***
Немає нікого беззахиснішого, ніж чоловік, 
який блукає увечері 7 березня парфумер-
ним магазином.

***
– Що дружині подаруєш на 8 Березня?
– Ще не знаю. Напевно, щось із жовтого 
металу ...
– Нічого собі! Не знав, що вона в тебе лю-
бить слухати китайський рок.

***
Жінка розповідає подругам:
– Мій чоловік запропонував мені обрати 
подарунок на 8 Березня, але щоб його на-
зва починалася на літеру «Ш». Я вибрала 
шубу, шапку, шампанське, шумочку, шо-
лоті шережки та шрібний «Шевроле».

***
А пам'ятаєте, як у дитячому садку нама-
люєш мамі на 8 Березня каляки-маляки, 
й вона так радіє! Чомусь із дружиною цей 
фокус не проходить...

Посміхніться


