
І першим, до кого ми звернулися, був депутат Біло-
церківської сільської ради, голова ради директорів  
ПП «БіАГР» і співзасновник ТОВ «Білагро» Віктор Володи-
мирович Кордубан.

Агроном за фахом, Віктор Володимирович по праву може 
вважатися будівельником, адже саме завдяки його безпосе-
редній участі зведені сучасні виробничі потужності ПП «БіАГР» 
та ТОВ «Білагро», прокладено газопровід у Білоцерківку, відре-
монтовано сільський будинок культури  та низку інших об’єктів.

− Я глибоко переконаний, що розвиток громади залежить 
від внеску кожного її жителя, − говорить Віктор Володимиро-

вич. − Міф про те, що хтось прийде й наведе лад у нашій гро-
маді, хтось буде перейматися її життєздатністю і проблемами 
людей, залишається міфом. Тільки в результаті небайдужості 
і докладання зусиль кожного до розвитку регіону, в якому він 
живе, усі ми житимемо в комфортних умовах. Кожен по мож-
ливості може викосити бур’яни, упорядкувати прилеглу до 
двору територію, парк чи прибережну смугу… 

У мене більші можливості, тому й беру участь у різних 
соціальних проектах на благо громади. Давно планував об-
лаштувати майданчик біля Білоцерківського будинку культури. 
Зараз цим проектом більше займається моя дружина Оксана 
Анатоліївна: узгоджує ескізи, замовляє матеріали, конструк-
ції тощо, контролює виконання робіт. Плануємо облаштувати 
дитячий майданчик, затишний куточок з фонтаном, де будуть 
лавочки, зелені насадження, побудуємо тренажерний майдан-
чик і футбольне поле для наших любителів здорового способу 
життя, і на завершення все це освітимо симпатичними вулич-
ними ліхтарями.

Що ж стосується реконструкції амбулаторії, то до прий-
няття цього рішення певною мірою підштовхнула пандемія 
коронавірусу. І Україна, й увесь світ постали перед серйозним 
випробовуванням, яке показало: медицина має бути на належ-
ному рівні. Я хочу, щоб мої земляки − жителі нашої громади 
− мали доступ до якісної медицини, щоб отримували такі ж 
послуги, як  у великому місті. І щоб переступивши поріг амбу-
латорії, вже відчували певне піднесення, позитив і впевненість, 
що тут їм допоможуть. 

Можливості в громади доволі обмежені, держава вже два 
роки поспіль лише обіцяє виділити кошти… Отож і вирішив узя-
ти на себе всі витрати з реконструкції медичного закладу. Крім 
того, облаштуємо прилеглу територію, що також є невід’ємною 
частиною робіт із реконструкції амбулаторії. Переконаний, 
що незабаром Білоцерківська амбулаторія загальної практи-
ки-сімейної медицини стане однією з найкращих в області.

Хотів би іще раз наголосити: громада – наш спільний дім, і 
кожен має дбати про нього. Пам’ятаймо: наша сила – в єдності!

У переддень Дня будівельника щиро вітаю всіх причетних 
до цього свята. Бажаю вдалих проектів, невичерпної енергії, 
оптимізму, успіхів та задоволення від роботи. Хай цеглинка за 
цеглинкою міцно будується щастя у вашому житті, здійснюють-
ся всі задуми й життєві плани. 
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У другу неділю серпня в Україні 
відзначають День будівельника.

Вперше це свято запровадили в 
СРСР 1955 року. Коли ж утворилася 
незалежна Україна, залишили тради-
цію вітати всіх причетних до галузі: 
каменярів і малярів, теслярів і мон-
тажників, бетонників і кровельників, 
штукатурів та архітекторів, інженерів і 
дизайнерів…

Професія будівельника – ровес-
ник людської цивілізації. Скільки існує 
людство, стільки часу людина потре-
бує прихистку. І його створюють саме 
будівельники. Примітивні хатинки 
стародавніх племен, величні давньоє-
гипетські піраміди, міцні мури серед-
ньовічних міст, вишукані палаци знаті, 
які донесла для нас історія, змушують 
захоплюватися тогочасними зодчими, 
їхньою майстерністю та неабиякою 

творчістю. А те, що споруди зберегли-
ся до наших днів, свідчить: нам є чого 
повчитися в попередніх поколінь.

Час не стоїть на місці. Змінюються 
технології, з’являється багато нових 
матеріалів, проте, як і раніше, найго-
ловнішим у будівництві залишається 
людська праця, майстерність і точність 
людських рук. І, попри науково-тех-
нічний прогрес, робота будівельників 
лишається фізично важкою та виснаж-

ливою. Та й працювати їм доводиться 
за будь-якої погоди: у мороз, дощ і 
спеку… 

Останнім часом у нашій Білоцер-
ківській громаді ведеться інтенсивне 
будівництво. Поряд із сучасним Цен-
тром надання адміністративних по-
слуг, що з’явився наприкінці минулого 
року, оновлюється амбулаторія загаль-
ної практики – сімейної медицини. Не-
впізнанно змінюється й територія біля 

Білоцерківського будинку культури: тут 
створюється зона відпочинку з дитя-
чим майданчиком, футбольним полем 
і навіть… фонтаном.

Як бачимо, цьогорічне професійне 
свято білоцерківські будівельники зу-
стрічають у звитяжній праці. Ми вирі-
шили поспілкуватися з людьми, при-
четними як до цих, так і до багатьох 
інших об’єктів.

Будівельники Білоцерківської ОТГ 
зустрічають своє професійне свято вагомими здобутками

Біля Білоцерківського будинку 
культури не вщухає робота.

Будівництво кормоцентру 
молочного комплексу в с. Колосівка.

Білоцерківська амбулаторія 
стане однією з найкращих в області

В. В. Кордубан.

Щороку фонд «Регіональний центр економічних досліджень 
та підтримки бізнесу» складає рейтинг інституційної спро-
можності і сталого розвитку малих та середніх громад України.

Нещодавно фонд опублікував черговий рейтинг, який враховує 40 
критеріальних показників та відображає інвестиційну привабливість 
громад у 2020 році. Оцінювалися 1540 громад по Україні, до рейтин-
гу потрапили 200. На Полтавщині проаналізували діяльність 71 гро-
мад та відібрали 20 найкращих. Серед них Білоцерківська ОТГ посіла 
«бронзове» третє місце після Миргородської та Пирятинської ОТГ.

Наша громада – 
у трійці лідерів!
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− Як можна виконати капітальні ремонти 
цехів, не зупиняючи виробництво?

− Складно проводити ремонт, не зупиняю-
чи при цьому технологічний процес. Доводиться 
нести додаткові витрати: ппереносимо техноло-
гічне обладнання у відновлені цехи, проводимо 
ремонт, а потім повертаємо обладнання на міс-
це. До того ж, зону будівельних робіт доводиться 
ізолювати перегородками, щоб унеможливити 
потрапляння пилу і бруду в основне приміщення.

Загалом ми приділяємо велику увагу чистоті 
й дотриманню санітарних норм. Власне, знач-
ною мірою задля цього й проводимо капіталь-
ні ремонти. У всіх виробничих цехах монтуємо 
плінтуси гігієнічного виконання для того, щоб 
унеможливити забруднення, а точніше, забезпе-
чити правильне очищення. Проводимо оздоблю-
вальні роботи всередині приміщень, повністю 
міняємо стару плитку, проводимо ремонт стелі – 
підшиваємо її гігієнічними сендвіч-панелями для 
унеможливлення утворення конденсату. 

Капітальні ремонти передбачають також 
заміну технологічних трубопроводів,  повітро-
проводів, паропроводів та інженерних мереж. 
Бо вони – як кровоносні артерії в організмі: не 
підтримуючи їх у належному стані, не можна ру-
хатися вперед. 

Цього року ми встановили систему зво-
ротного осмосу для очищення води. Це така 
система підготовки води, яка являє собою ком-
плекс із кількох попередніх фільтрів, що захи-
щають спеціальну мембрану від різноманітних 
пошкоджень. Потім під високим тиском вода 
продавлюється через цю мембрану й очищаєть-
ся від розчинених у ній речовин, органіки, колоїд-
них часток та бактерій. Навіщо такі складнощі? 

Щоб наша продукція відповідала європейським 
вимогам, нам дуже важливо мати якісну воду, 
яка задовольняє вимоги ЄС за всіма показника-
ми. І ми цього вже досягли

− Хто виконує ремонти? На підприємстві є 
спеціальна бригада?

− У нас працюють різноманітні фахівці, зо-
крема й будівельного профілю. Та найчастіше ми 
виступаємо як генеральний підрядник, наймаю-
чи субпідрядні організації. 

Ми почали виконувати капремонти на почат-
ку весни й виконали загалом приблизно поло-
вину від запланованого. Увесь обсяг робіт пла-
нуємо завершити до нового року. На заводі вже 
закінчили відновлення покриття у приміщеннях 
маслоцеху, цеху з фасування масла, облаштували 
рампу в цеху плавлених сирів, в усіх приміщеннях 
заводу повністю замінили каналізаційну систему. 
Зараз проводимо заміну теплотраси від котельні 
до виробничих приміщень. 

Капітальні ремонти відбуваються не лише в 
рамках нашого молокозаводу. ПП «БіАГР» бере 

участь у ремонтних роботах у Білоцерківській ам-
булаторії загальної практики−сімейної медицини. 
А ще проводимо роботи з благоустрою території 
поблизу сільського будинку культури.

З нагоди Дня будівельника хотілося би 
привітати усіх працівників, які долучилися до про-
ведення капітальних ремонтів і опоряджуваль-
них робіт. Бажаю всім міцного здоров’я, щастя, 
любові та злагоди в родинах, успіхів у роботі та 
всього найкращого.

− Дякую за розмову.
Розмовляла Зінаїда МАТЯШОВА.
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Рік відповідального будівництва і серйозних здобутків
− Цей рік для ПП «БіАГР» не є роком нового великого будівництва, − починає розмову дирек-

тор підприємства Роман Володимирович Коваленко. − Ми виконуємо лише капітальні ремон-
ти і займаємося благоустроєм територій, причому як безпосередньо на підприємстві, так і 
в Білоцерківці, ремонтуючи та облаштовуючи об’єкти, що належать нашій ОТГ. 

– Я закінчив технікум 1986 року й понад 20 
років працював у Шишацькій агропромисловій 
групі. Відтоді, як 2007 року її приєднали до ПП 
«БіАГР», працюю на заводі, – розповідає в корот-
ких паузах між замірами позначок на майданчи-
ку В’ячеслав Олексійович. − Живу в Шишаках, а 
працюю тут. Нас п’ятеро таких із Шишак: я, буль-
дозерист, водій КАМАзу, кранівник і начальник 
відділу АСКВ. А ще тут працює наш земляк Павло 
Іванович Охрей, він із Яресьок. Загалом колектив 
ПП «БіАГР», якщо можна так сказати, «інтернаціо-
нальний»: є працівники з Миргорода, Полтави, 
Великої Багачки тощо. Професіоналів тут цінують, 
і це викликає бажання сумлінно працювати. 

Спочатку, розповідає В. О. Безуглий, він та 
бригада плиточників брали участь у капітальних 
ремонтах на заводі, а в червні їх перекинули на 
опоряджувальні роботи біля будинку культури.

− На заводі після реконструкції каналізаційної 
мережі треба було по-суті заново перекладати 
зірвану бруківку, − говорить він. − А біля будин-
ку культури ми, як бачите, облаштовуємо парку-
вальний майданчик для автомобілів, встановили 
он які гарні ліхтарі, фонтан (він поки що закри-
тий від пилу плівкою). Фонтан нам виготовила 
фірма з Дніпра, а зараз коло нього працює наша 
бригада плиточників: укладає бруківку. Це наші 
місцеві хлопці, вони займаються благоустроєм 
території. Незабаром біля фонтану поставимо 
лавочки, тут буде зона відпочинку. Як заверши-
мо всі брудні роботи, з Полтави приїдуть ланд-

шафтники – облаштовувати клумби, висаджувати 
ялівець. Наступного тижня будемо вимощувати 
гумове покриття на дитячих ігровому і тренажер-
ному майданчиках. Покриття антитравматичне, 
щоб діти не позбивали собі коліна. Буде поруч і 
міні-футбольне поле, он там, де трактор працює. 
А в перспективі – й справжнє футбольне. 

…Минуть роки, підростуть маленькі дітлахи, 
народяться нові. Певно, майбутні покоління жи-

телів Білоцерківки вже не уявлятимуть своє рідне 
село без затишного парку біля будинку культури, 
без безпечного ігрового майданчика, куди бать-
ки залюбки приводитимуть своїх дітей. Ніхто й 
не згадає, що саме руками цих працьовитих чо-
ловіків і було створено благоустрій навколишньої 
території. Та, схоже, самих будівельників це не 
надто засмучує. Навпаки, вони горді з того, що 
доклали зусиль заради майбутніх поколінь. 

− Білоцерківка невпізнанно зміниться, й нам 
усім приємно, що ми причетні до цього, − запев-
няє В. О. Безуглий.

Сергій МИКОЛЕНКО.

Заради майбутніх поколінь
Кипить робота біля Білоцерківського сільського будинку культури: працюють люди, 

снує важка техніка… Виконроба відділу капітального будівництва ПП «БіАГР» В’ячеслава 
Олексійовича Безуглого, який відповідає за цей об’єкт, ми застали безпосередньо в роботі: із 
нівеліром та рейкою він проводив планувальну розмітку майданчика, де незабаром з’явиться 
міні-футбольне поле.  За фахом він – будівельник-дорожник, випускник Полтавського тех-
нікуму транспортного будівництва. 

В. О. Безуглий 
за роботою.

Р. В. Коваленко.

Бригада плиточників вимощує 
бруківку біля будинку культури.

Білоцерківський сільський голова І. В. Ле-
щенко  за фахом учитель. Проте й він вели-
кою мірою будівельник. Адже за п’ять років 
існування Білоцерківської ОТГ за його участі 
зведено та відремонтовано чимало соціаль-
них об’єктів.

Утім, сам Іван Васильович наголошує: вели-
ку допомогу сільській раді постійно надають ПП 
«БіАГР» та ТОВ «Білагро».

− Без них нам би було надзвичайно важко, − 
говорить він. − Це не лише основні бюджетоутво-
рюючі підприємства, які наповнюють скарбницю 
громади, а й наші постійні спонсори та меценати.  
Вони увесь час долучаються практично до всіх 
соціальних проектів у громаді. Ремонт шкіл, дит-
садків, благоустрій територій – усе це відбуваєть-
ся за активної участі ПП «БіАГР» та ТОВ «Білагро». 
Хотів би наголосити: це не комерційні, а соціаль-
ні проекти, від яких немає прибутку.

Тривалий час сільська рада на всіх рівнях 
порушувала питання реконструкції приміщення 
амбулаторії загальної практики−сімейної меди-
цини. Воно було зведене в 70-ті роки минулого 
століття й давно вже не відповідало сучасним 
вимогам, адже за 50 років змінилися  технології 

як у медицині, так і в будівництві. Від моменту 
введення в експлуатацію в закладі не було про-
ведено жодного капремонту.

Понад два роки нам обіцяли виділити кошти з 
державного бюджету, причому обіцяли на всіх рів-
нях: і обласному, й державному…  Коштом сільсь-
кої ради було виготовлено проект реконструкції 
приміщення, та потім з’ясувалося, що фінансува-
ти саму реконструкцію ніхто не буде. По суті, нас 
два роки водили за ніс, і зрештою сільська рада 
залишилася наодинці з проблемою.

Саме тоді на допомогу громаді й прийшов 
Віктор Володимирович Кордубан та запропо-
нував власним коштом відремонтувати амбу-
латорію. Коли ж почалися роботи, виявилося, 
що доведеться зробити значно більше, ніж пе-
редбачав проект. Однак це не зупинило Віктора 
Володимировича. Загалом він ніколи не обирає 
дешевший варіант, бо прагне все зробити якісно, 
на сучасному рівні. 

В. В. Кордубан має величезний досвід у цій 
царині: він стільки всього в своєму житті побу-
дував! Крім того, на ПП «БіАГР» працює чимало 
фахівців-будівельників, є відповідна техніка… 
Сільрада цього не має. Отож нині, спостерігаючи 
за реконструкцією амбулаторії, я впевнений, що 

всі роботи будуть виконані якісно і вчасно.
Долучився Віктор Володимирович і до бла-

гоустрою території біля Білоцерківського будин-
ку культури. Ще кілька років тому ми планували 
розширити автостоянку, облаштувати футбольне 
поле. У процесі обговорення В. В. Кордубан за-
пропонував влаштувати зону відпочинку: розби-
ти клумби, встановити лавки, ліхтарі, фонтан. 

Звісно, тут зможуть з комфортом відпочити 
працівники ПП «БіАГР» у обідню перерву або 
чекаючи автобуса. Та насправді мета цього про-
екту набагато більша: як і медична амбулаторія, 
він слугуватиме всім жителям громади, причому 
протягом багатьох років.

На моє глибоке переконання, сучасне по-
даткове законодавство потребує змін. Коли на 
певних територіях є підприємства і підприємці, 
зацікавлені в розвитку цих територій, то на рівні 
держави слід зменшувати податковий тиск на 
них. Нехай частину коштів, яка у вигляді податків 
надходить державі, ці підприємства витрачають 
на соціальні проекти. Згадаймо: в СРСР колгоспи 
будували дитсадки, клуби, прокладали газопро-
води, й держава згодом відшкодовувала їм ці 
витрати. То чому б не використати цей досвід? 
Усе б відбувалося прозоро і ясно, адже є проект-

на документація на будівництво, затверджена на 
державному рівні…

Наостанок хотів би подякувати нашим по-
стійним спонсорам – ПП «БіАГР» і ТОВ «Білагро» 
за підтримку та привітати всіх будівельників із 
професійним святом. Хай збуваються ваші най-
сміливіші мрії, втілюються в життя вагомі життєві 
проекти! Бажаю успіхів у роботі на благо нашої 
громади!

«Ці об’єкти багато років 
слугуватимуть усій громаді» 

І. В. Лещенко.

Після капремонту в лабораторії. 
Зліва направо:  В. В. Моцаренко, 
Ю. С. Пузій, Д. С. Рудик.
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Завідуючий молочним комплексом Ана-
толій Володимирович Пипко з неабиякою 
гордістю проводить екскурсію комплексом та 
показує нові об’єкти, які з’явилися нещодавно, 
а також ті, де тривають роботи – їх мають уве-
сти в експлуатацію найближчим часом. 

– Молочний комплекс у Колосівці з’явився 
2009 року. Спочатку звели два корпуси, запу-
стили доїльну залу й відділення для пологів, 
– розповідає він. – Наступного року додалося 
ще два корпуси. Торік будівельники здали нам 
дві силосні ями, а в цьому році «подарували» 
два нових корівники. Розраховуємо на те, що 
після їх заселення поголів’я в нас збільшиться 
вдвічі. Якщо зараз у нас корівок разом із нете-
лями 1203, то буде близько 2,5 тис.! А загалом 
у планах у нас довести кількість корівників до 
восьми.

У комплексному виробництві потужності 
кожного технологічного цеху мають бути зба-
лансовані. Зростаюче поголів’я треба годувати, 
тож будівельники завчасно потурбувалися про 
зведення відкритих складів для кормів, здали 
цього року нове сінажне відділення, побудува-
ли сховище для меляси.

– Як людям, наприклад, млинці більше 
смакують із медом, так і корівкам більше по-
добається, коли до традиційних кормів їм під-
мішують мелясу – відходи цукрового виробни-
цтва, – пояснює для необізнаних А. В. Пипко. 
– Тільки мелясосховища ви тут не побачите, 
воно підземне. 

Випадково зустрічаємося з головним інже-
нером ТОВ «Білагро»  Владиславом Васильо-
вичем Ліхтеєм, з яким раніше не змогли домо-
витися про зустріч: він постійно в роз’їздах. У 
Колосівці він опікується зведенням кормового 
центру. На головній будівлі комплексу нині 
фундаментні роботи вже виконані, встанов-

люються арматурні каркаси колон, ведеться їх 
бетонування. 

– Як у супермаркеті на полицях розкладені 
для вас різні види макаронів, так буде й тут – 
різні види кормів для корівок, – посміхаючись, 
образно пояснює нам принцип функціонуван-

ня майбутньої споруди А. В. Пипко. – В одному 
відсіку буде зберігатися макуха, в другому – 
соєво-соняшниковий шрот, в інших – подрібне-
на кукурудза, солома подрібнена і т. д.

А головний інженер додає: 
– Тут, у Колосівці, йде реконструкція всьо-

го комплексу для збільшення поголів’я корів 
удвічі. Тому здавати кормоцентр будемо разом з 
іншими об’єктами років через два. А поки тепло, 

плануємо в кормовому центрі звести колони, 
змонтувати огороджуючі конструкції, перекрити 
склад покрівлею. Он, бачите, кран вивантажує 
конструкції на покрівлю? Вона буде легка, мета-
лева: ферми, прогони, металопрофіль. 

Це далеко не єдиний об’єкт, який зводить 
ТОВ «Білагро». Загалом на підприємстві не 
припиняються будівельні роботи. Цього року 
ввели в експлуатацію ремонтну майстерню 
й пункт діагностики обладнання сільгосптех-

ніки у Красногорівці. Тепер тракторна бригада  
ТОВ «Білагро» облаштована повністю, не при-
ховує задоволення головний інженер.

А. Пипко і В. Ліхтей ведуть нас молочним 
комплексом далі.  Ось іще одна «свіженька» 
новобудова: насосна станція, яка височіє на 
пагорбі. 

– Цей об’єкт ми теж недавно запустили, – 
говорить В. Ліхтей. – Потужні насоси перекачу-

ють із свердловин воду у три підземні бетонні 
резервуари. А звідти вона подається по мережі 
на весь комплекс.

– Реконструкція в нас іде серйозна, а пла-
ни на майбутнє – наполеонівські, – підсумовує 
господар комплексу А. В. Пипка. – Через кіль-
ка років ви комплексу не впізнаєте: Колосівка 
стане основним постачальником молока для  
ПП «БіАГР». 

Сергій МИКОЛЕНКО.
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Виконком Білоцерківської сільської 
ради та ветеранська організація глибоко 

сумують з приводу смерті

жительки с. Красногорівка
РИБАЛЬЧЕНКО

Любові Антонівни;
жителя с. Балаклія

ВИШАРА
Миколи Івановича;

жительки с. Білоцерківка, ветерана праці
ТЮТЮННИК 

Ганни Миколаївни;
трагічної загибелі 
жителя с. Балаклія

КАЛІБЕРДИ
Дмитра Олександровича

і висловлюють співчуття рідним і 
близьким покійних.

Будівництво, ремонти й 
реконструкції приміщень – його рід-
на стихія. Він працює на ПП «БіАГР» 
із 2003 року, зводив маслоцех, цех 
із виробництва плавлених сирів, 
цех фасування, складські приміщен-
ня. Олексій Семенович водить нас 
приміщеннями амбулаторії, й під 
шум будівельної техніки пояснює об-
становку:

– Проект будівництва амбула-
торії в Білоцерківці на замовлення 
громади виконав полтавський ДПІ 

«Міськбудпроект». Ознайомившись 
із ним, ми й справді не розраховува-
ли на такий великий обсяг підготов-
чих робіт, який довелося виконувати. 
Приміром, нова підлога за проектом 
була передбачена «по існуючій під-
лозі». Але в реальності в усіх примі-
щеннях стара підлога була на різних 
рівнях, тож довелося знімати її, зби-
вати стяжку, бетон, щоб вирівняти її 
під один рівень. Сюди додалося знят-
тя старої штукатурки, бо за проектом 
стіни мають бути з гіпсокартону. Де-

монтажні підготовчі роботи почалися 
в квітні, працювати доводилося іноді 
й по три зміни, бо обсяги були вели-
чезні. До того ж усе це сміття і бруд 
треба було винести, приміщення ви-
мити і лише після цього приступати 
до опоряджувальних робіт. Спасибі 
місцевим хлопцям, вони відгукнулися 
й долучилися до цієї важкої роботи. 

Зараз у нас працює бригада опо-

ряджувальників: кладуть плитку, 
монтують гіпсокартон. Це теж наші, 
місцеві майстри: Роман і Денис Че-
пракови, Сергій Моцак, Андрій Бе-
кас, Максим Гончарук, Іван Козарен-
ко, Володимир Доброскок. Усі вони 
– справжні аси будівельної справи, 
працюють швидко, якісно, нарікань 
немає. Попереду ще багато роботи, 
до холодів треба зробити зовнішнє 

облаштування: доріжки, вимощення, 
під’їзди… Але все йде за графіком, 
завдяки постійному опікуванню з 
боку очільника громади І. В. Лещенка 
та керівництва ПП «БіАГР» проблем із 
матеріальними, людськими, фінансо-
вими ресурсами немає. Сподіваємо-
ся,  що здамо цей об’єкт в установле-
ний термін.

Спілкувався Сергій МИКОЛЕНКО.

«Попереду ще багато роботи, 
але все йде за графіком»

Ми завітали в Білоцерківську амбулаторію загальної практики−сімей-
ної медицини, де повним ходом ідуть роботи. Керує ними Олексій Семено-
вич Левченко, інженер, відповідальний за будівлі та споруди ПП «БіАГР».

О. С. Левченко 
показує обсяги 
виконаних робіт.

Роман Чепраков 
вправно кладе плитку.

Велике будівництво. Ці слова мимоволі спадають на думку, коли потрапляєш на мо-
лочний комплекс ТОВ «Білагро» у с. Колосівка. Тут рекордними темпами з нуля зводять 
чимало об'єктів, працюють на совість: якісно і з любов'ю.

У «Білагро» будують на совість

В. В. Ліхтей і А. В. Пипко.

Нове сінажне та силосне 
відділення.

Каркаси корівників, які незабаром 
приймуть «новоселів». На фото видно: 
до них уже підключили воду.
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Вітаємо із народженням синів 
подружжя Ольги Олександрівни 

та Віктора Васильовича Копіних 
із с. Бірки, подружжя Оксани Олексан-
дрівни та Сергія Івановича Перелаїв 
із с. Балаклія. Обох хлопчиків батьки 

назвали Романами. 
Бажаємо родинам щастя, любові, 
взаєморозуміння, виваженості та 

благополуччя. Хай хлопчики ростуть 
здоровими, дужими, кмітливими, 

веселими й талановитими. 

Народилося двоє хлопчиків, 
і обоє – Ромчики

  Вiтаємо!
Дні народження відзначають 

члени нашої громади:

1 серпня
ДІГТЯР ЛАРИСА ІЛЛІВНА

(с. Красногорівка) – 60 років;

3 серпня
ЛУЦЬ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 

(с. Балаклія) – 50 років;

10 серпня
МІЛЬЧЕНКО НІНА МИТРОФАНІВНА

(с. Красногорівка) – 75 років;
ПИЛИПЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

(с. Дзюбівщина) – 60 років;

12 серпня
ЧЕРКАСЮК ІВАН ІВАНОВИЧ

(с. Красногорівка) – 70 років;

13 серпня
ПИСАНЕЦЬ ЛЮБОВ АНДРІЇВНА

(с. Білоцерківка) – 80 років.

Виконком Білоцерківської сільської 
ради, рада ветеранів та члени гро-
мади вітають іменинників і зичать 

здоров’я, довголіття, успіхів, щастя, 
гарних друзів, розуміння близьких та 

всього найкращого.

Ми побажати хочемо сьогодні
Тепла і спокою, і довгих-довгих літ.

І радісної кожної хвилини, 
І захисту Всевишнього від бід!

Хай доля шле вам лиш добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних, 
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,

У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Із 13 по 18 липня у м. Скадовськ, що на 
березі Чорного моря, відбулися фінальні 
Всеукраїнські змагання з футболу «Золо-
тий колос» України  ВФСТ « Колос» серед 
дівчат 2005-2006 р. н. 

У змаганнях взяли участь сім найкращих 
команд України: «Багіра» (м. Донецьк), «Ру-
жин» (м. Житомир), «Кобра» (м. Луганськ), 
місцева «Славія», «Спартак» із Херсонської 
обл., «Фортуна» (м. Харків), а також коман-
да «Лідер» із м. Кобеляки Полтавської обл. 
У її складі честь області захищали дівчата 
з Красногорівської школи. Це Євгенія Тур, 
яка відзначилася не одним забитим го-
лом, незмінний захисник Карина Ісаєнко та 
надійний воротар Тетяна Кордубан. 

Протягом чотирьох днів тривали напру-
жені матчі. Щодня наші дівчата проводили 
по дві гри (ранком та увечері), а у вільний від 
змагань час відпочивали на березі моря та 
набиралися сили і енергії, щоб боротися за 
перемогу.Команда «Лідер», обігравши всіх 
суперників, виборола звання чемпіона Украї-
ни з футболу. Наші дівчата показали відмінну 
гру, самовідданість та волю до перемоги. 

Дівчат до змагань готував учитель фізич-
ної культури Красногорівської ЗОШ Калені-
ченко Юрій Григорович. 

Дякую за розуміння та підтримку бать-
кам, адже саме вони профінансували части-
ну витрат на поїздку.  А дівчат вітаю з перемо-
гою і бажаю гордо нести титул чемпіонок.  Ця 
перемога − перша в історії школи та громади. 
Тож хай вона стане прикладом для майбутніх 
поколінь, а від дівчат чекаємо нових перемог 
та звершень уже на теренах не лише України, 
а й Європи.

Юрій КАЛЕНІЧЕНКО.

Красногорівські дівчата –
чемпіонки України з футболу

Чемпіонки України 
Є. Тур, К. Ісаєнко, 
Т. Кордубан.

24 липня відбувся розіграш призів у анон-
сованій акції від магазину ПП «БіАГр» «Мій 
маркет». За умовами акції потрібно було з 
17.07 по 23.07 включно купити товар на суму 
від 300 грн, вказати прізвище, ім’я й номер 
телефону на зворотному боці чеку та помі-
стити його в спеціальний прозорий бокс при 
вході до магазину. 

Згідно опрацьованих результатів, у акціїї взя-
ли участь 174 покупців. Суми покупок були різни-
ми: трохи більше 300, 500, 700, 900 грн…

Під контролем спеціальної комісії було пе-
ревірено кожен чек та складено список учас-
ників, між якими рандомно (тобто за допомогою 
випадкового вибору) обрали 40 щасливчиків. 

Перші 10 людей отримали набори з продук-
ції ТМ «Білоцерківське», до який увійшли: мас-
ло селянське 72,6% фасоване 200 г – 5 шт.; сир 
кисломолочний домашній 5% 350 г – 3 шт.; сир 
плавлений «Дружба» 90 г – 10 шт. 

Інші 30 учасників узяли участь у розіграші в 
категоріях «Продовольчі товари» (20 нагородже-
них) та «Господарчі товари» (10 нагороджених). 

Людей, які звернулися до магазину за приза-
ми одразу після оголошення переможців, особи-
сто вітав начальник відділу постачання Андрій 
Анатолійович Тарасу. 

− Приємно дарувати щастя, бачити посмішки 
на обличчях! Люди миттєво забували про свої 
буденні проблеми та про поганий настрій, − го-
ворить він.

Серед переможців були не лише жителі 
с. Білоцерківка. Є учасники із смт. Диканька та із 
м. Лубни, які заїхали у «Мій Маркет», не знаючи 
про акцію. Вони абсолютно не очікували, що їхні 
прізвища обере рандом. За кожним – неймовір-
на порція позитиву та своя унікальна історія, 
пов’язана з магазином. Ось пенсіонерка з с. Біло-
церківка, яка виграла приз, довго дякує за  пода-
рунок і розповідає: вона постійно купує продукти 
лише в магазині підприємства. Їй дуже приємно, 
що її ім’я потрапило до списку. 

Були люди, які довго не вірили, що виграли 
подарунок, перепитували, чи це не розіграш? 
«Розіграш, − відповідали ми, − тільки чесний». 
Після цього вони уточнювали всі деталі акції, а 
потім шукали своє прізвище у списках... Загалом 
панував святковий настрій як для учасників, так 
і для організаторів, які вже задумалися про на-
ступні акції. Адже найприємніше – це дарувати 
людям радість! 

Ольга ТКАЧЕНКО.

Акція в «Мій Маркет»: 
приємно дарувати щастя!

А. А. Тарасу 
вручає подарунок.

Переможниця з Білоцерківки 
запевняє: вона купує продукти 
лише в магазині «Мій маркет».


