
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА ПРО ЖИТТЯ НАШОГО КРАЮ №11(112) 26 СЕРПНЯ 2022 РОКУ

Вітаємо з Днем незалежності 
                      України!

Вітаємо з Днем незалежності 
                      України!

Дорогі земляки!
24 серпня — найбільше національне свято українського народу — День не-

залежності України! 
Ще з часів Київської Русі наш народ прагнув вільно жити, сповідувати свої 

традиції та звичаї й не зазнавати поневірянь. І ось 31 рік тому споконвічна 
мрія українців здійснилася: 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної 
Ради УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

Тривалий час українці пишалися, що здобули незалежність своєї держави 
без кривавих сутичок і безглуздих смертей. Ми мирно працювали, твори-
ли, розбудовували свою державу… Це неабияк дратувало сусідню країну, яка 
прагнула відновити втрачений після розпаду СРСР контроль над частиною 
світу. Вісім років тому РФ підступно захопила частину української тери-
торії. Відтоді на нашій землі триває війна, яка після 24 лютого 2022 року на-
була особливо загрозливих масштабів. 

Отож із нагоди 31-го Дня незалежності України маю єдине побажання: як-
найшвидше звільнення нашої землі від окупантів. Вірю, що волелюбний україн-
ський народ зуміє відстояти свою незалежність, розгромить ворога, відбудує 
нашу країну та остаточно утвердить у суспільстві принципи демократії, 
законності, справедливості. 

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

депутат Полтавської обласної ради.

Шановні жителі громади!
Від щирого серця вітаю вас із Днем незалежності нашої держави.
Сьогодні, коли на нашій землі триває жорстока війна, усі ми по-особливому сприймає-

мо такі поняття як воля, свобода, незалежність. Кожен патріот-українець усвідомлює, 
що лише в незалежній демократичній країні зможе почуватися вільною особистістю та 
сповна реалізувати всі свої культурні й суспільні потреби.

Україна неодмінно стане однією з найдемократичніших і найрозвиненіших країн 
світу: тут постануть сучасні міста, відродиться економіка, розвиватимуться наука, 
культура, пануватимуть передові технології. Влада забезпечуватиме неухильне дотри-
мання законів, поважатиме своїх громадян, піклуватиметься про дітей, літніх людей, 
ветеранів. 

З нагоди свята бажаю всім щастя, здоров’я, натхнення, наполегливості й віри, а пе-
редусім – довгоочікуваної перемоги України у війні з російськими окупантами. 

Слава Героям, що століттями виборювали незалежність України! Слава Героям, що 
відстоюють її зараз!

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

депутатка Білоцерківської сільської ради.

Шановні жителі Білоцерківської ТГ!
24 серпня, за тиждень до закінчення літа, коли серпнева блакить неба 

й жовтогарячий зерновий лан зливаються барвами українського прапо-
ра, наш народ відзначає найбільше державне свято – День незалежності 
України.

Цього ж дня святкують Дні села жителі одразу двох населених пун-
ктів нашої громади — Білоцерківки й Рокити. 

На жаль, цьогорічний день 24 серпня затьмарений сумом: на україн-
ській землі триває повномасштабна війна. Російські окупанти щодня 
завдають ракетних ударів по мирних містах і селах. Вони безжально 
вбивають українців, знищують промислові об’єкти, випалюють цілі на-
селені пункти… 

Понад сотню жителів громади взяли до рук зброю й відстоюють не-
залежність нашої країни на фронті. Десятки волонтерів допомагають 
ЗСУ, чим можуть.

У результаті війни мільйони українців змушені були покинути свої 
домівки й виїхати в інші області, за кордон. Кількасот вимушених пе-
реселенців приїхали до нашої Білоцерківської територіальної громади. 
Сподіваюся, що вони знайшли тут не лише тимчасовий прихисток, а й 
розуміння та підтримку, долучилися до активного суспільного життя.

З нагоди свята щиро бажаю всім жителям громади щастя, добра, 
любові та оптимізму, а нашій Україні – довгоочікуваного миру й про-
цвітання.

Іван ЛЕЩЕНКО,
Білоцерківський сільський голова.

Дитячі творчі колективи, які 
діють при Білоцерківському сільсько-
му будинку культури – це гарна мож-
ливість для маленьких жителів гро-
мади не лише розвинути свої природні 
таланти, а й навчитися дружити, 
спілкуватися з однолітками. 

А ще – цікаво та змістовно проводити віль-
ний час. Працівники СБК організовують для 
них різноманітні заходи: ігри, квести, вікто-

рини, інші розваги. Одне слово, роблять усе 
можливе, щоб дитинство їхніх вихованців 
було яскравим і щасливим.

От і 18 серпня 2022 року 14 наймолод-
ших вихованців творчих колективів у супро-
воді трьох дорослих – Наталії Лук’янець, Те-
тяни Кравчун і Сергія Тарана – вирушили у 
захоплюючу велоподорож від будинку куль-
тури до узбережжя річки Псьол у районі ГЕС.

Велопробіг під назвою «Вперед разом до 
перемоги» мав патріотичне спрямування й 

був присвячений Дню прапора України – його 
відзначають 23 серпня. Маленькі патріоти 
взяли із собою у велоподорож жовто-блакит-
ні стяги, які велично демонстрували жителям 
Білоцерківки.

Імпровізований виступ учасників вело-
пробігу спочатку відбувся на місці збору – 
біля будинку культури. Наступна зупинка була 
посеред лук. Діти виконували творчі завдання 
й шукали подарунки, які напередодні сховали 
дорослі. 

Після цього рушили до річки, де й влашту-
вали привал. Однак спочатку прибрали при-
леглу територію від сміття. Для цього привез-
ли із собою рукавички й сміттєві пакети. 

А вже на прибраному місці розклали ба-
гаття, смажили сир, сосиски, грали в  рухливі 
ігри. Велоподорож тривала із 10 до 15-ї годи-
ни. Тож додому діти повернулися стомлені, 
але щасливі й окрилені.

Ніна КОРНІЄНКО.

Велопробіг присвятили Дню прапора

Колона велосипедистів рухається до узбережжя Псла.

Ростуть справжні патріоти: учасники велопробігу з прапорами України.
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18 серпня, захищаючи 
Україну від російської навали, 
на Харківському  напрямку за-
гинув Андрій Володимирович 
Бухало (позивний «Ворскла»). 

Чоловік народився й жив у 
с. Остап’є, а працював у нашій Біло-
церківській громаді.

Він був активним, енергійним, 
із загостреним почуттям спра-
ведливості. Чесна й принципо-
ва людина, правдолюб, який від-
чував несправедливість серцем,  
Андрій Ворскла відстоював свою по-
зицію діями: воював із ворогом на 
фронті, а в мирні часи брав участь у 
різноманітних акціях, був адміністра-
тором групи у Фейсбуці «Остап'є 
сос!!!».

Такі як він завжди йдуть попереду 
і беруть на себе відповідальність не 
лише за себе, а за долю свого рідно-
го краю, усієї країни. 

Ще в серпні 2014 року Андрій 
Бухало вступив до лав доброволь-
чого батальйону «Айдар». Там же 
познайомився з майбутньою дружи-
ною Катериною – вона теж захищала 
країну в зоні АТО.

Після служби приїхали в с. Остап’є, 
ростили маленького сина, мріяли 
про щасливе майбутнє… 

Андрій займався підприємниць-
кою діяльністю на території нашої 
Білоцерківської громади – мав неве-
лику СТО у с. Коноплянка. Одразу піс-
ля широкомасштабного вторгнення 
російської армії облишив свій бізнес і 
вступив до лав Білоцерківської теро-
борони. Згодом без вагань перевівся 
до 30-ої окремої механізованої бри-
гади імені князя Костянтина Острозь-
кого, щоб громити ворога на фронті.

За мужність і відвагу 12 липня 
А. В. Бухало був нагороджений почес-
ним нагрудним знаком командувача 
об’єднаних сил Збройних Сил Украї-
ни «За службу та звитягу» ІІІ ступеню. 

18 серпня мужнього захисника  
не стало. 22 серпня Андрія Володи-
мировича поховали в його рідному 
селі. Без батька залишилося четверо 
дітей. Кума загиблого Олександра 
Сиротенко написала у Фейсбуці: «Ти 
щиро вірив у Бога. Дуже прошу, хай 
Бог упокоїть твою душу! Дякую тобі й 
вибач…»

Як нещодавно повідомив Голов-
нокомандувач Збройних Сил України 
Валерій Залужний, у війні з РФ заги-
нуло майже 9 тис. українських героїв. 
На жаль, війна забирає найкращих… 

Плачуть всі: і дорослі, й малі, 
Туга й жаль нам серця розриває.
Горе нам, горе нашій землі!
Війна кращих синів забирає.

Ти далеко. Вже десь в висоті.
Добрим воїном будеш у Бога.
Вічна слава, юначе, тобі!
Жаль, коротка 
життєва дорога.
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Чи можна було уникнути вторгнен-
ня російських військ в Україну? А головне 
– коли та як закінчиться війна? Чи заспо-
коїться Кремль після того, як українська 
територія буде повністю звільнена від 
окупантів? 

Ці питання хвилюють усіх без винятку грома-
дян України й багатьох небайдужих людей у світі. 
Відповіді на них частково дає нещодавня роз-
лога публікація в американському виданні «The 
Washington Post». 

ЦРУ знало, що українці  
чинитимуть опір

Журналісти поспілкувалися з понад 30 джере-
лами з-поміж високопоставлених офіційних осіб 
США, України, Європи та НАТО (деякі з них говори-
ли на умовах анонімності) й оприлюднили війсь-
кові плани Путіна щодо захоплення України, а та-
кож реакцію світових лідерів на повідомлення про 
ці плани.

Як пише видання, президент США Джо Бай-
ден задовго до війни з неприхованою тривогою 
спостерігав за діями РФ на кордоні з Україною. Як 
запобіжний захід, 27 серпня 2021 року він дозво-
лив вилучити та передати Україні оборонну зброю 
на 60 млн доларів.

Наприкінці літа, збираючи воєдино дані 
розвідки, американські аналітики дійшли виснов-
ку, що Путін всерйоз готує вторгнення в Україну. 
Сам колишній розвідник, кремлівський диктатор 
добре розумів, що вікно можливостей закриваєть-
ся. Українці вже двічі повставали проти корупції та 
втручання Москви — 2004 і 2013 рр. 

У жовтні 2021 року в Білому домі відбулася 
нарада за участю Джо Байдена, віцепрезидентки 
Камали Харріс, держсекретаря Ентоні Блінкена, 
міністра оборони Ллойда Остіна, генерала Мар-
ка Міллі, директора ЦРУ Вільяма Бернса та інших 
високопосадовців. На зустрічі Д. Байдену предста-
вили суворо засекречений розвідувальний аналіз, 
що свідчив про наміри Путіна захопити більшу 
частину України.

За даними американської розвідки, росіяни 
мали атакувати країну з півночі, по обидва боки 
від Києва. Одні сили мали рухатися на схід від 
столиці через Чернігів, а інші мали обійти Київ із 
заходу, просуваючись на південь із Білорусі через 
«природний пролом» між Чорнобильською зоною 
й навколишніми болотами.

Сформувавши кліщі навколо столиці, росіяни 
планували заволодіти Києвом за три-чотири дні. 
Російські спецпризначенці мали знайти та усуну-
ти президента Володимира Зеленського, вбивши 
його, якщо буде потрібно, і встановити дружній 
Кремлю маріонетковий уряд.

Окремі російські війська мали прийти зі сходу 
та пройти через центр України до Дніпра, а війська 
з тимчасово окупованого Криму — захопити пів-
денно-східне узбережжя Дніпра. Ці дії мали зай-
няти кілька тижнів, як передбачалося у російських 
планах.

Вільною від російської окупації мала залиши-
тися лише невелика територія на заході України. 
Там, на думку Путіна, живуть «невиправні неона-
цисти-русофоби».

Як заявив на зустрічі директор ЦРУ В.Бернс, 
«Путін зациклений на Україні й серйозно налашто-
ваний». При цьому керівник ЦРУ стверджував, що 
українці чинитимуть запеклий опір — навіть у разі 
зміни уряду. 

Навіщо Байден  
розголосив розвіддані

На цій таємній зустрічі, пишуть американські 
журналісти, президент США Джо Байден вирішив, 
що російського президента Володимира Путіна 
потрібно стримувати або ж протистояти йому, і що 
США не повинні діяти самостійно. 

За словами радника президента США з націо-
нальної безпеки Джейкоба Саллівана, Джо Байден 
ухвалив рішення попередити Путіна про наслідки 
у разі нападу на Україну. Крім того, американський 
президент наказав поінформувати союзників про 
дані розвідки та схилити їх до спільних дій щодо 
стримування Путіна й допомоги Україні.

4 листопада до Москви поїхав особисто дирек-
тор ЦРУ В. Бернс. Він згадував, що Путін дуже зне-
важливо відгукувався про В. Зеленського й постій-
но нарікав на розширення НАТО. Однак В. Бернс  
усе ж доніс переконливе повідомлення: США зна-
ють, що ви задумали, і якщо наважитеся напасти 
на Україну, заплатите дуже велику ціну. Путін не 
заперечував інформацію розвідки.

У цей же час у Глазго (Шотландія) під час міжна-
родного саміту з питань зміни клімату держсекре-
тар США Е. Блінкен зустрівся з В. Зеленським. До 
попередження союзників український президент 
поставився дуже скептично. «Ми були лише удвох, 
за метр один від одного, — згадував Блінкен. – Це 
була важка розмова».

США й надалі продовжували доносити інфор-
мацію про неминучу війну, у Києві продовжували 
ігнорувати всі попередження…

Зрештою 12 січня 2022 року В Бернс таємно 
зустрівся з В Зеленським у Києві та поінформував 
його, що Росія збирається завдати блискавичного 
удару по Києву й обезголовити центральну вла-
ду. США припускали, що РФ спробує висадити 
свої війська на аеродромі в Гостомелі й розпочне 
штурм столиці. Цю інформацію він теж озвучив. 

«За кілька днів до того, як російські танки 
стрімко перетнули українські кордони і почали 
рух до столиці – Києва, президент Володимир 
Зеленський радив громадянам не хвилюватися і 
готуватися до «травневих шашликів». На той мо-
мент уже майже пів року західні ЗМІ гуділи про 
«божевільні плани» Кремля атакувати Україну», — 
зазначає «The Washington Post».

В. Зеленський не сумнівається,  
що все робив правильно

Український президент почав рішуче діяти 
лише після російських ракетних ударів 24 лютого 
2022 року, стверджує американське видання. Того 
ж дня В. Зеленський зателефонував Д. Байдену, 
він був стривожений і попросив надати Україні всі 
необхідні розвідувальні дані. Він закликав амери-
канського президента негайно зв'язатися з якомо-
га більшою кількістю світових лідерів і дипломатів, 
щоб ті публічно заявили про свою позицію та ска-
зали Путіну припинити війну. «Ми боротимемося, 
ми захищатимемося, ми можемо втриматися, але 
нам потрібна ваша допомога», — заявив українсь-
кий президент у тій розмові з Д. Байденом.

Журналісти «The Washington Post» звернулися 
до В. Зеленського й запитали, чому він не попере-
див українців про напад Росії? Той визнав, що ще з 
осені 2021 року знав про ймовірний напад Путіна, 
але при цьому дорікнув західним партнерам, що 
вони не повідомляли йому подробиць, а говорили 
«загальними словами». 

Своїм співвітчизникам він нічого не говорив, 
«щоб не посіяти хаос і не спровокувати економічні 
проблеми». В. Зеленський назвав такі цифри: за-
раз Україна через війну витрачає 5-7 млрд амери-
канських доларів на місяць. Витримати таке наван-
таження під час зими й опалювального сезону, на 
його думку, наша країна не змогла б. 

«Коли хтось стверджує, що вони надсила-
ли нам якісь сигнали, я кажу їм: «Надішліть нам 
зброю», — заявив В. Зеленський. — Я був абсолют-
но правий, і я в цьому впевнений навіть зараз». 

Найбільша дискусія від початку війни
Багато українських ЗМІ переклали й опубліку-

вали згадану статтю «The Washington Post». Це 
спровокувало в українському суспільстві чи не 
найбільшу від початку війни дискусію. У той час, 
як прибічники В. Зеленського називають його лі-
дером нації, який згуртував увесь народ на відсіч 
ворогу, не бракує й тих українців, які звинувачують 
президента у бездіяльності й закидають зневагу до 
співгромадян. На їхню думку, економіка не може 
бути важливішою за життя людей, тож українська 
влада теж має відповідати за наслідки російської 
окупації. «Як може людина, на чиїй совісті Маріу-
поль, Буча, Херсон і купа всіх інших захоплених те-
риторій, казати, що евакуація би завалила країну? 
Він має до кінця життя не розказувати, який він 
переможець, а вибачатися перед сотнями тисяч 
тих, хто втратив усе через його страх втратити «7 
мільярдів на місяць», — заявляє журналіст Богдан 
Буткевич. 

Принагідно зазначимо, що сайт «Обозрева-
тель» попросив своїх відвідувачів відповісти, як 
би вони вчинили, якби влада попередила їх про 
плани Кремля. Майже 40% заявили, що вчилися 
б володіти зброєю, відвідували курси самозахисту 
або вступили до лав тероборони (яка, до речі, 
мала повноцінно функціонувати вже з 1 січня 2022 
року, але фактично була створена лише після напа-
ду РФ). 35% стверджують, що почали б економити 
гроші та робити запаси харчів, і тільки близько 15% 
емігрували б за кордон...

Заяви В. Зеленського про те, що увесь цей час 
Україна готувалася до війни й саме тому зуміла 
зупинити ворога, повністю спростовують цифри, 
які оприлюднив головний редактор сайту «Цен-
зор. Нет», військовий експерт Юрій Бутусов: «95% 
завдань розвідки та корегування на фронті на 
восьмому році війни йде з волонтерських дронів. 
100% управління військами та вогнем йде з во-
лонтерських планшетів. 90% транспорту на фронт 
постачають волонтери. 100% оптичних приладів 
спостереження постачають волонтери.

Тепер на народні кошти волонтери створили 
для ЗСУ супутникове угруповання для космічної 
розвідки, якого у ЗСУ ніколи не було».

Світові лідери теж сумнівалися
Заради справедливості слід сказати, що не 

лише українське керівництво не вірило в імовір-
ність нападу Росії. Як стверджує «The Washington 
Post», в оточенні Д. Байдена теж не бракувало 
скептиків. Вони заявляли, що Росія не наважить-
ся на вторгнення, адже «розумна країна ніколи не 
піде на такий крок». Так само не вірили в напад 
Росії й багато світових лідерів. Лише країни Балтії 
і Великобританія належним чином сприйняли ін-
формацію американської розвідки.

У статті наголошується, що Путін розраховував 
на мляву реакцію західних країн, які, як зазвичай, 
лише «висловлять обурення». Кремль проаналізу-
вав зовнішньополітичну ситуацію й вибрав для 
нападу досить вдалий момент: США хотіли уникну-
ти нових воєн після Афганістану і через боротьбу 
з коронавірусом, канцлерка ФРН Ангела Меркель 
пішла у відставку, Британія після виходу з Євросо-
юзу зіткнулася з економічною кризою, а президент 

Франції Еммануель Макрон був зайнятий вибора-
ми. Окремим чинником була залежність Європи 
від російських енергоресурсів.

Згадаймо, як відреагувала Європа на війну й 
коли почала надавати нашій країні військову допо-
могу. Спочатку світ завмер в очікуванні неминучої 
поразки України, й лише після того, як ЗСУ й теро-
борона зупинили агресора, відкрито став на бік 
українського народу. І чим відчутнішими ставали 
наші досягнення, тим більшою була ця допомо-
га. Тож українським політикам не варто дорікати 
західним партнерам у тому, що вони не озброїли 
ЗСУ ще до вторгнення Росії: вони нас попередили 
й чекали, що Україна сама щось зробить для поси-
лення своєї армії. Викидати ж свої гроші на вітер 
вони не звикли. 

Зараз, коли наша країна отримує реальну й від-
чутну допомогу від Заходу, багато політиків схиль-
ні приписувати собі результати певних домов-
леностей. На наше глибоке переконання, Україна 
не отримала б навіть іржавого патрона, якби не 
спротив наших хлопців на фронті. А вони зуміли 
вистояти значною мірою завдяки підтримці во-
лонтерів (читай: усього українського суспільства). 
Отож і переможець у цій війні буде єдиний — 
український народ. А тим, хто вже приміряє на 
себе роль рятівника нації, треба добряче дати по 
руках: не зазіхай на народне!

Коли закінчиться війна
І нарешті про те, коли ж закінчиться війна? 

Нещодавно путінський лобіст Генрі Кіссінджер за-
явив, що до України треба ставитися, як до члена 
НАТО.

Нагадаємо: колишній держсекретар США (він 
очолював американський уряд у 1973-1977 роках 
за президентів Річарда Ніксона і Джеральда Фор-
да) у травні під час виступу на Всесвітньому еко-
номічному форумі в Давосі заявив, що заради при-
пинення війни Україна має піти на територіальні 
поступки Росії. Трохи згодом він оприлюднив  три 
варіанти завершення війни. Перший — Росія «за-
воює 20% території України, зокрема більшу части-
ну Донбасу, а також смугу землі вздовж Чорного 
моря». На думку Кіссінджера, за таких умов РФ по-
годиться визнати свою перемогу.

Другий варіант — це звільнення усієї українсь-
кої території, зокрема Донбасу й Криму. Але тоді 
Заходу загрожує відкрита війна з Росією. Третій 
варіант -- повернення лінії фронту до кордонів 24 
лютого 2022 року. У цьому випадку Україну слід 
переозброїти й наблизити до НАТО, щоб створити 
«живий щит» від Росії.

Зрозуміло, що зараз про перший варіант завер-
шення війни вже не йдеться. Український народ на-
вряд чи погодиться й на третій варіант – Україна без 
Криму і частини Донбасу. 

То чому Кіссінджер заявив про визнання Украї-
ни членом НАТО? Може, він прозрів та переосмис-
лив свої помилки?

Нічого подібного! Просто він, як свого часу 
Еммануель Макрон, вирішив «зберегти обличчя 
Путіна». Бо, виявляється, кремлівський диктатор у 
жодному разі не може програти Україні, зате пого-
диться визнати свою поразку у війні з НАТО. 

Можна, звичайно, вважати 99-річного політика 
маразматиком і відмахнутися від його слів. Однак 
кілька днів тому впливове американське видання 
— щоденна газета «Wall Street Journal» оприлюд-
нило статтю журналіста Голмана Дженкінса, який 
вважає: НАТО доведеться «забруднити руки» і 
таки втрутитися у війну з Росією.

«Путін не може програти Україні, йому потріб-
но програти НАТО. Володар Кремля шукає зброй-
ної конфронтації зі США, щоб врятувати своє ста-
новище вдома», — стверджує автор.

Г. Дженкінс наголошує: НАТО — це не військо-
вий, а оборонний блок. Від часів Холодної війни 
його арсенали значно скоротилися. Деякі країни, 
зокрема Польща і Чехія, вступили в НАТО, щоб не 
розвивати власні сили стримування. Вони «хочуть 
ховатися за плечами США, а не витрачати гроші на 
оборону». Водночас спільний ВВП союзників у 25 
разів більший, ніж російський. І Путін добре про 
це знає. І може протиставити західній інтервенції 
лише погрози ядерним Армагеддоном. 

На думку автора, зволікання країн НАТО може 
обернутися ядерною катастрофою. «Путін сми-
кається,— йдеться у статті, — бо якщо він зробить 
декларацію, яка не вразить ані США, ані Україну, 
він зіштовхнеться з великою особистою дилемою: 
доведеться відступити або застосувати ядерну 
зброю».

…Поступово західні лідери наважуються на 
кроки, які на початку війни здавалися неможли-
вими. А тому цілком імовірно, що найближчим 
часом країни НАТО відкрито втрутяться у війну, яка 
давно вже стала світовою. І тоді наступним логіч-
ним кроком стане капітуляція РФ.

Підготувала Зінаїда МАТЯШОВА.

Переможцем у битві з Росією буде УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД
«The Washington Post» опублікувало  фото людей, які евакуюються зі зруйнова-
ного росіянами Маріуполя, підписавши його: Зеленський впевнений, що зробив 
правильно, не попередивши людей. 

Війна 
забирає 
найкращих…

А.В. Бухало
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Добігає кінця літо, набли-
жаючи 1 вересня, коли весь світ 
відзначатиме День знань, що 
збігається з початком навчаль-
ного року в Україні.

Зазвичай це щемливе свято, коли 
після тривалих літніх канікул учні й 
учителі зустрічаються на шкільно-
му подвір’ї. Діляться враженнями, 
радіють, сумують, налаштовуються на 
непросту мандрівку Країною Знань… 
Розгублені першокласники бояз-
ко відпускають руку тата чи мами й 
несміливо стають у стрій, вливаючись 
у шкільну родину. Неабияк хвилю-
ються й випускники. Потай змахують 
сльозу дорослі… Музика, квіти, емоції, 
що виплескуються через край...

Так бувало щороку 1 вересня. 
Раніше, коли не було війни. Зараз же 
у шкільних приміщеннях незвична 
тиша. І чомусь не відчувається запа-
ху фарби, як зазвичай у серпневі дні, 
не блищать щойно опоряджені стіни, 
підлога, не пахнуть свіжою поліров-
кою новенькі меблі…  

Безпека дітей – понад усе
Коли російський агресор щодня 

скидає на українську землю тонни 
бомб та обстрілює нашу територію ар-
тилерійськими снарядами, перебува-
ти в навчальних закладах дітям небез-
печно. Як повідомили в Міністерстві 
освіти і науки України, станом на 18 
серпня 2022 року від бомбардувань 
та обстрілів зазнали пошкоджень 
2300 закладів освіти, з них 286 зруй-
новані повністю.

Отож в умовах війни очне нав-
чання дозволено проводити лише в 
тих закладах, де облаштовані укрит-
тя для учасників освітнього процесу, 
або ж вони є неподалік. Стан укриття 
має перевірити спеціальна комісія, у 
складі якої мають бути балансоутри-
мувач закладу і представник ДСНС.

– На жаль, жоден ліцей чи гімна-
зія Білоцерківської територіальної 
громади не має ні підвалу, де можна 
було б облаштувати таке укрит-
тя, ні захисної споруди поблизу, – 
розповідає головний інспектор ВЗНС 
Миргородського РУ ГУ ДСНС України 
у Полтавській області М. В. Латишев, 
який протягом липня-серпня у складі 
спеціалізованої комісії обстежував 
навчальні заклади в нашій громаді.

Посадовець додає, що рекомен-
дації, які розробила Державна служ-
ба України з надзвичайних ситуацій, 
передбачають евакуацію у випадку 
повітряної тривоги всіх учасників 
освітнього процесу до укриття, розта-
шованого на відстані не далі 100 м від 
навчального закладу. Чинні в Україні 
будівельні норми регламентували 
розміщення укриття на відстані 500 м 
від закладу освіти. Однак у нашій гро-
маді немає захисних споруд навіть на 
такій відстані.

Облаштують 
найпростіші укриття

Члени комісії рекомендували 
облаштувати укриття на перших по-
верхах чотирьох освітніх  закладів, 

де є відповідні технічні можливості: 
у Красногорівському і Рокитянському 
ліцеях, Балакліївській і Бірківській гім-
назіях.

– Усі ці споруди двоповерхові, 
отже, мають над першим поверхом 
два перекриття, – додає Микола 
Вікторович. – Ми відшукали місця, за-
хищені капітальними стінами, де не-
має вікон, інших наскрізних отворів, і 
дали чіткі рекомендації, як влашту-
вати там найпростіші укриття. 
Та остаточне рішення – за органом 
місцевого самоврядування. Якщо 
Білоцерківська сільська рада знайде 
кошти й облаштує укриття згідно 
наших вимог, значить, у цих закла-
дах можна буде організувати очне 
або змішане навчання.

– Головний принцип, яким ке-
рується сільрада – це максимальна 
безпека дітей, –  говорить Білоцер-
ківській сільський голова І. В. Лещен-
ко. – Сьогодні існують різні точки 
зору, різні оцінки ризиків і різні під-
ходи щодо організації навчального 
процесу. Попервах ми виходили з 
того, що оскільки в жодному закладі 
освіти немає підвалу, навчання від-
буватиметься тільки в режимі он-
лайн. Але після того, як отримали 
рекомендації комісії про облашту-
вання укриттів на перших поверхах 
двоповерхових споруд, дослухалися 
до них і вже почали роботу. Закупили 
кулери для питної води, біотуалети, 
виділили місця для їх встановлення, 
виконуємо інші роботи. Зрозуміло, 
що до 1 вересня ми не встигнемо під-
готувати укриття, а ось трохи зго-
дом у них можна буде розмістити на 
час повітряної тривоги близько 50 
осіб – учнів і персоналу. Ми повинні 
забезпечити дітям безпечне освітнє 
середовище, й робимо все для цього.

Думки батьків розділилися
Запитую обох посадовців, наскіль-

ки надійними будуть тимчасові укрит-
тя? 

– Я не військовий фахівець, – ухи-
ляється від прямої відповіді М. В. Ла-
тиш. – Є рекомендації ДСНС, і я їх до-
тримуюся. Зараз є різні види зброї, 
є така, приміром, що навіть бункер 
Путіна зруйнує…

Натомість І. В. Лещенко від-
повідає:

– Як доводять останні події, 
подвійне перекриття і глухі стіни 
надійно захищають від артилерійсь-
ких та мінометних обстрілів. А от 
сучасні ракети типу «Кинджал» 
завдають нищівних ударів, вони 
здатні залишити вирву на місці ба-
гатоповерхової будівлі.

Очільник громади наголошує: від 
прямого попадання ракети не врятує 
жодне сховище, жоден підвал. Однак 
від осколків снарядів та уламків спо-
руд – укриття, які облаштовують, безу-
мовно, захистять. Проте остаточне 
рішення щодо форми навчання учнів 
ухвалюватимуть їхні батьки.

– Ми проводили опитування се-
ред батьків, вони висловили різні 
думки, – приєднується до розмови 

начальниця відділу освіти, молоді та 
спорту Л. В. Якименко. – Близько 52% 
(тобто понад половини опитаних) 
– за онлайн навчання, третина – за 
офлайн, 17% – за змішану форму. 
Зараз триває ще одне опитування, 
його результати стануть відомі на-
передодні 1 вересня. 

– Звісно, одностайності в цьому 
питанні не буде, – вважає очільник 
громади. – Але ми як орган місце-
вого самоврядування ще два роки 
тому зробили все можливе, щоб ор-
ганізувати дистанційне навчання. 
Тепер забезпечимо можливість ще й 
змішаної форми навчання. І якщо на 
урок прийде лише половина учнів, у 
кожному класі є можливість увімкну-
ти комп’ютер та підключитися 
до Інтернету. Тож учитель прово-
дитиме заняття одночасно як для 
присутніх дітей, так і для тих, хто 
залишився вдома.

Мало учнів – 
це велика перевага

Кожен заклад освіти індивіду-
ально ухвалюватиме рішення щодо 
організації освітнього процесу. Од-
нак для повноцінного навчання, для 
соціалізації дітей вкрай важливо хоча 
би зрідка збирати увесь клас разом, 
наголошує І. В. Лещенко. Тому зміша-
ну форму навчання планують засто-
совувати й у тих навчальних закладах, 
де не облаштують укриттів. Як варіант 
– проводити заняття в будівлях, де є 
можливість сховатися під час повітря-
ної тривоги. Або ж підвозити дітей до 
тих закладів, які матимуть укриття.

При цьому Іван Васильович не 
приховує проблем, які можуть вини-
кати. Наприклад, у громаді шкільні 
автобуси далеко не нові, вони часто 
виходять з ладу. До того ж, пальне і 
запчастини суттєво подорожчали… 
І що робити, якщо повітряна триво-
га пролунала під час поїздки, коли 
діти перебувають в автобусі? А ще в 
разі навчання (а, отже, і харчування) 
в ліцеї чи гімназії «чужих» учнів ви-
никатимуть труднощі з фінансовою 
звітністю щодо обліку харчів. 

Однак при бажанні всі ці пробле-
ми можна вирішити, вважає сільський 

голова. І саме над цим і працюють по-
садовці виконавчого комітету.

– Я завжди наголошував, що в 
організації освітнього процесу, окрім 
безпеки дітей вкрай важливою є 
якість навчання, – говорить він. – Не 
варто економити на дітях! А тому 
коли деякі гарячі голови пропонували 
мені «оптимізувати» шкільну мере-
жу й позакривати малокомплектні 
школи, я був категорично проти. І 
те, що в нас зараз у класах 5–10, а не 
30 учнів – велика перевага, яка дозво-
ляє зробити середовище навчання і 
безпечним, і якісним.

Мережа освіти 
ще формується

В останні серпневі дні дізнатися у 
відділі освіти, молоді та спорту точну 
кількість школярів, які будуть учити-
ся, не вдалося: саме в ці дні багато 
внутрішньо переміщених осіб подава-
ли заяви про навчання дітей у гімна-
зіях та ліцеях нашої громади.

– Ми досі продовжуємо формува-
ти мережу освіти. Якщо наприкін-
ці минулого навчального року у нас 
навчалося дев'ятеро  ВПО, то зараз 
ми зарахували вже 28 приїжджих 
учнів. Скільки їх буде станом на 1 ве-
ресня, невідомо, – говорить Л. В. Яки-
менко. 

Коли оскаженілий ворог постійно 
обстрілює українську територію, коли 
мільйони людей, рятуючи свої жит-
тя, полишають рідні домівки, якісна 

освіта й безпечне освітнє середовище 
здаються несумісними поняттями. Та, 
як бачимо, в нашій громаді намага-
ються знайти розумний компроміс. 

Тож 1 вересня всі навчальні за-
клади Білоцерківської територіальної 
громади розпочнуть новий навчаль-
ний рік із занять онлайн. Трохи зго-
дом зможуть застосовувати зміша-
ну форму навчання: частина уроків 
відбуватиметься дистанційно, а части-
на – в приміщенні навчального закла-
ду.

Зінаїда МАТЯШОВА.

У всіх освітніх закладах нашої громади 
новий навчальний рік розпочнеться онлайн

Трохи згодом запровадять змішану форму навчання
Зведене на початку ХХ століття одноповерхове приміщення Білоцерківського 
ліцею не має підвалу, а найближче укриття розташоване за 700 м.

У двоповерхових спорудах, як от Рокитянський ліцей, облаштовують 
тимчасові укриття на перших поверхах.

До уваги платників орендної 
плати (фізичні особи)

При розсиланні податкових повідом-
лень Державною податковою службою 
було допущено помилку в реквізитах 
для оплати орендної плати за земельну 
ділянку для фізичних осіб. 

Правильний рахунок для спла-
ти орендної плати з фізичних осіб 
UA988999980334109815000016579.

Прохання перевірити рахунок в отри-
маному податковому повідомленні та 
здійснювати оплату на вищевказаний 
рахунок. За додатковою інформацією 
звертатися у виконавчий комітет Біло-
церківської сільської ради  Миргородсь-
кого району Полтавської області.

Виконавчий комітет 
Білоцерківської сільської ради.

Телефон для довідок  0660238945.

До уваги платників земельного податку!
По Білоцерківській сільській раді Мирго-

родського району Полтавської області нарахо-
вано земельний податок із фізичних осіб у сумі 
474,0 тис. гривень.

Станом на 22.08.2022 до бюджету сільської 
ради надійшло :

колишня Бірківська сільська рада – 16,2 
тис. грн, що становить 97,0 % від сплати;

Білоцерківська сільська рада – 96,0 тис. грн, 
що становить 78,0 % від сплати; 

колишня Корнієнківська сільська рада – 
39,0 тис. грн, що становить 39,0 % від сплати;

колишня Подільська сільська рада – 70,0 
тис. грн, що становить 70,0 % від сплати;

колишня Рокитянська сільська рада – 99,0 
тис. грн, що становить 74,0 % від сплати.

По Білоцерківській територіальній громаді 
відсоток проплати земельного податку стано-
вить 68 %.

Шановні громадяни! Сподіваємося на вашу 
свідомість та активну участь у сплаті земель-
ного податку.

Виконавчий комітет 
Білоцерківської сільської ради.

Телефон для довідок  0660238945.
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24 лютого 2022 року стало останнім 
днем, коли ЗДО «Дюймовочка» у 

с. Білоцерківка прийняв своїх маленьких ви-
хованців. У зв’язку із вторгненням військ РФ 
на територію України та загрозою ракетних 
обстрілів 25 лютого дітям заборонили відві-
дувати дитсадки.

Попри це, найстарші вихованці «Дюй-
мовочки» все ж мали змогу попрощатися 
з улюбленим закладом. Дорослі влаштува-
ли для дітей випускний ранок. Він відбувся 
30 липня.

– Підготовчу групу відвідувало одинад-
цятеро дітей, – розповіла завідувачка ЗДО 

«Дюймовочка» Н. В. Сулименко. – Одна ди-
тина виїхала за кордон, решта десятеро 
прийшли на випускний.

Діти вправно демонстрували свої таланти: 
декламували вірші, співали, танцювали.

 Незабаром усі вони підуть до школи. Точ-
ніше, розпочнуть онлайн-заняття. Їм випали 
непрості випробування. Сподіваємося, що 
всі переживання, пов’язані з війною, дитяча 
психіка подолає й викреслить із пам’яті. А ось 
приємні спогади, зокрема заняття в майже 
родинному колі, турботливий персонал дит-
садка, святкова атмосфера випускного ранку 
– запам’ятаються надовго.

Білоцерківські 
малюки попрощалися 

з «Дюймовочкою»
Так називався фотоконкурс до Дня 

молоді, який на початку серпня ініцію-
вав сектор культури, туризму та охо-
рони культурної спадщини виконавчо-
го комітету Білоцерківської сільської 
ради.

Умови конкурсу були прості й цілком зро-
зумілі: молоді люди віком від 14 до 35 років 
мали надіслати свою фотографію, яка б де-
монструвала патріотизм автора. Попри це, 
далеко не всі дотрималися цих умов: надси-
лали фото маленьких дітей або свої, але… з 
відпочинку на турецькому пляжі. Отож із 65 
фотографій, які надійшли на конкурс, органі-
затори відсіяли більш ніж половину й залиши-
ли лише 27. 

Прикметно, що до участі у фотоконкурсі 
долучилися жителі практично всіх населених 

пунктів громади і навіть молодь із сусідніх 
громад. 

Переможців обирали шляхом онлайн-го-
лосування. Ними стали жителька с. Корнієнки, 
студентка Національного університету «Пол-
тавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
Юлія Григоренко (третє місце), подолянка Те-
тяна Хлистун (друге місце) й житель с. Біло-
церківка Богдан Піцик. Він отримав  найбільше 
голосів (301) і, відповідно, посів перше місце. 

Богдан – багатодітний батько. Попри це, 
одразу після вторгнення російської федерації 
на нашу землю Богдан прибув до військкома-
ту й поросився на фронт. Зараз наш земляк 
воює в Харківській області.

Нагороджували переможців 12 серпня під 
час святкування Дня молоді в Білоцерківсько-
му СБК. Як саме – читайте у матеріалі нижче.

12 серпня Україна вперше 
разом із усім світом відзначи-
ла Міжнародний день молоді.

З цієї нагоди в Білоцерківському 
СБК відбулося патріотичне мистець-
ке дійство «Молодь єднає Україну».

Планувалося, що захід про-
ведуть під відкритим небом – на 
майданчику біля будинку культури. 
Далі глядачі перейдуть на стадіон, 
де, зручно вмостившись на зеленій 

травичці, переглянуть патріотичний 
художній фільм «Захар Беркут».

Та недарма ж у народі кажуть: 
«Людина міркує, а Бог порядкує». 
Тільки-но ведучі свята Наталія Лук’я-
нець і Богдан Мелексенко вийшли 
на східці Будинку культури, взяли 
до рук мікрофони й привіталися 
з глядачами знаменитою фразою 
«Доброго вечора, ми з України!», 
як Білоцерківку накрила потужна 
злива…

Однак організатори не роз-
губилися й запропонували всім 
присутнім перейти до глядацької 
зали. Правда, останнім часом вона 
використовується здебільшого як 
склад гуманітарної допомоги, яку 
роздають внутрішньо переміщеним 
особам. Поки працівники Будинку 
культури готували приміщення, за-
носили й налаштовували апаратуру, 
глядачі терпляче чекали дійства. 

Найбільше дісталося звукоопе-

ратору Сергієві Тарану: йому дове-
лося спішно налаштовувати апара-
туру, та ще й рятувати зі стадіону 
кінопроектор і надувний екран, які 
добряче намокли під дощем. Та 
сумлінному й захопленому своєю 
роботою чоловікові до подібних 
авралів не звикати… А от перегляд 
фільму довелося відкласти. 

Саме ж мистецьке дійство не 
розчарувало глядачів. Відзначити 
День молоді зібралося кількасот жи-

телів громади різного віку, адже мо-
лодість – це не вік, а стан душі. Вони 
тепло й щиро реагували на кожен 
виступ самодіяльних артистів, гучно 
аплодували, вигукували «Браво!», 
«Слава Україні!», «Героям Слава!»

Сценарій заходу, як завжди, на-
писала завідувачка сектору культу-
ри, туризму та охорони культурної 
спадщини виконавчого комітету 
Білоцерківської сільської ради На-
талія Лук’янець. Можна тільки диву-
ватися широкому кругозору Наталії 
Андріївни, яка знає і пам’ятає бага-
то пісень, зокрема й зовсім нових, 
та вдало їх добирає, «вплітаючи» в 
канву віршованих рядків. 

Дуже вдало був підібраний і 
склад виконавців. У заході, що три-
вав близько години, було задіяно 
усього п’ятеро людей. Це сама На-
талія Лук’янець, яка була ведучою 
і виконувала сольні номери, твор-
че подружжя Богдан та Катерина 

Мелексенки (вони співали дуетом, 
крім того, Богдан був ведучим, а Ка-
терина виконала кілька патріотич-
них пісень соло), молода харків’ян-
ка Валерія Бойко і чарівна дівчинка 
(теж із Харкова) Ярослава Савенок. 

У фінальній частині концерту 
до цієї п’ятірки виконавців приєд-
налися члени танцювальних колек-
тивів «Юність» і «Кумоньки», які під 
керівництвом хореографа Світла-
ни Грищенко виконали флеш-моб 
«Червона калина». 

Та повернемося до сценарію 
заходу. Наталії Лук’янець вдалося 
гармонійно поєднати оптимістич-
но-патріотичні та щемно-ліричні 
нотки. І це при тому, що всі номери, 
всі виступи червоною ниткою про-
низувала тема російської агресії!

Після вступного слова ведучих 
присутні хвилиною мовчання вша-
нували всіх загиблих на війні – тих, 
хто міг би ще жити, якби в Україну 
не вдерлися російські окупанти… 
Пісні «Незламна» у виконанні Кате-
рини Мелексенко і «Повертайся на 
Україну» (Наталія Лук’янець) теж на-
гадали присутнім про війну.

Далі Валерія Бойко чудово ви-

конала ліричну пісню про кохання. 
Вимушена переселенка з Харкова, 
яка нині живе у с. Попове – про-
фесійна співачка. Дівчина не уявляє 
свого життя без музики. Так само, 
як і її молодша землячка Яросла-
ва Савенок. Обидві харків’янки, які 
прекрасно співали, стали справжнім 
відкриттям для глядачів і зірвали 
шалені оплески.  

– Декотрі внутрішньо перемі-
щені особи відвідують творчі 
колективи, які діють при закла-
дах культури нашої громади, 
– розповідає Н. А. Лук’янець. – Так, 
справжньою знахідкою для дитя-
чого танцювального колективу 
стала Маша Петренко. Раніше 
дівчинка займалася художньою гім-
настикою, тож зуміла одразу про-
явити себе й у танцях. Невдовзі 
Маша залучила до колективу свою 
старшу сестру, а сестра – свого 
товариша… Зрештою колектив 
поповнився п’ятьма учасниками.

Неабияким надбанням для ху-
дожньої самодіяльності вважаю й 
Ярославу Савенок, із якою познайо-
милася зовсім випадково. Пере-
конана: серед осіб, які вимушено 

приїхали у нашу громаду, чимало 
талановитих людей. Але дехто 
після пережитого замкнувся в собі. 
Та якщо залучити їх до творчості, 
це допоможе людям зняти напру-
гу, адаптуватися на новому місці. 
Хотілося, щоб педагоги, шкільні 
психологи звернули увагу на цю ка-
тегорію населення. Особливо по-
трібна їхня допомога дітям-пере-
селенцям.

Під час патріотично-мистецько-
го дійства відбулося нагороджен-
ня переможців фотоконкурсу «Я – 
українець і я цим пишаюсь!» Усім 
вручили духмяні короваї, а для Бог-
дана Піцика організатори підготува-
ли ще один подарунок: подушку із 
патріотичними гаслами. 

Завершилося свято, як зазнача-
лося, флеш-мобом учасників танцю-
вальних колективів. Синхронні, зла-
годжені рухи танцюристів, які були 
вбрані у жовті й блакитні футболки, 
створили потужну позитивну енер-
гетику, що мимоволі передалася й 
глядачам.

Так тримати! Все буде Україна!

Зінаїда МАТЯШОВА.

«Я — українець  
і я цим пишаюсь!»

Негода не завадила провести свято молоді

Ведучі Богдан Мелексенко і Наталія Лук’янець оголошують черговий номер.

Учасники флеш-мобу «Червона калина».


