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До нових зустрічей, бродівці!

З метою налагодження партнерських
відносин та в рамках освітнього проекту «Змінимо країну разом», Угоди про
співробітництво між Львівською та Луганською областями учні Пеняківського
навчально-виховного комплексу з 14 по
16 травня перебували на Білокуракинщині. За цей час вони взяли участь у
районному етапі військово-патріотичної
гри «Джура», в змаганнях з пішохідного туризму, познайомилися з історією
нашого краю, знайшли нових друзів.
Культурна програма була насиченою та
організованою.
Час швидко промайнув і 16 травня,
пообідні всі учасники зібралися в кабінеті голови райдержадміністрації Сергія Іванюченка для підбиття підсумків
поїздки. Гості нашого району ділилися
своїми враженнями від побаченого. Кожен з них вперше був на Сході України
та не зостався розчарованим. Найбіль-

ше бродівців вразила чистота та охайність нашого селища, парк імені Тараса
Шевченка з тренажерами, матеріально-технічна база Білокуракинської ЗОШ
№1, високий рівень проведення змагань, привітність та гостинність наших
людей. У цієї поїздки, за словами вихованців Пеняківського навчально-виховного комплексу, було два недоліки – коротка програма перебування та важка
далека дорога. В свою чергу, голова
райдержадміністрації Сергій Іванюченко подякував гостям за візит, запросив
Марію Загоруйко, яка зачарувала всіх
своїм голосом, до участі у обласному
конкурсі «Воронцева слобода» та висловив сподівання на те, що ця поїздка
запам’ятається їм на все життя і вони
обов’язково завітають до нашого краю
ще.
Обмін подарунками, словами вдячності та словами «До нових зустрічей» –
все це черговий раз підкреслює необхідність розвитку співробітництва в даному
напрямку. Адже освітній та культурний
обмін єднає людей, зміцнює країну,
сприяє дружнім відносинам Заходу та
Сходу, консолідує зусилля задля миру в
Україні.

Вдягни вишиванку – з’єднай Україну

У культурі будь-якого народу є речі, які
яскраво відображають його особливу
національну традицію. Вишиванка - яскравий приклад і підтвердження цьому.
Започаткований у 2006 році всесвітній
День вишиванки, який відзначається в
третій четвер травня, з кожним роком
збирає все більше поціновувачів свята.
І хоча його сутність зводиться до абсолютно простого вчинку — одягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи на навчання, святковий настрій панує всюди.

Люди в День вишиванки завжди піднесені та усміхнені, адже в стародавньому
одязі закодовано багато символів сили,
добробуту, краси та оберегів. Зодягаючи вишиванку, українці в черговий раз
виражають свою національну та громадянську позицію, культурну освіченість
та духовну свідомість.
17 травня білокуракинці різного віку
підтримали День вишиванки, вдягнувши
національний український одяг. В садочках, школах, державних установах,
організаціях, на підприємствах – скрізь
відчувався дух єдності та патріотизму.
Нехай кожній сім’ї цей день подарує
мир, любов та злагоду. Носіть вишиванки з гордістю, тому що це наша історія
та культурне надбання, яке є тільки у
народу України.

За матеріалами спільноти
Білокуракинської РДА

В Білокуракинській
школі №1 відзначили
День вишиванки
великим флешмобом

За матеріалами спільноти
17 травня в Білокуракинській загальБілокуракинської РДА ноосвітній школі І-ІІІ ст. №1 відзначили

День вишиванки. Був організований
флешмоб, під час якого діти вийшли з
вишитими рушниками на подвір’я школи, а також, об’єднавшись разом, обійшли всю будівлю школи, тримаючи в руках вишиванки. Неймовірне видовище,
під час якого лунали українські патріотичні пісні, гарний настрій дітей, створювали святкову атмосферу, привертаючи
велику увагу білокуракинців, які знаходились в цей час поруч.

Одягни село у вишиванку

«Одягни село у вишиванку» - таку
акцію 17 травня влаштували в селі
Шапарівка Білокуракинського району
школярі та місцеві жителі. Прийшли 50
чоловік з фарбою і трафаретами.
- За допомогою ми звернулися до громади. Громада нам дала фарбу, а наші
підприємці надали також кісточки, мочалки, все, що нам потрібно було для
роботи. - говорить Наталія Лавренко,
голова ініціативної групи «Шапарівка
дієва».
Візерунки на будівлях малювали за
допомогою трафаретів, виготовлених
власноруч.
- В Інтернеті знайшли малюнок, збільшили його, перенесли на ватман. Потім
приклеїли на картон і вирізали за допомогою ножичка. Прикладаємо і обводимо. – говорить Олена Марченко, бібліотекарка.
- Сьогодні у нас в планах розмалювати будівлі магазинів, клубу, столової та
школи. – говорить Євгенія Кіященко з

17 травня - День вишиванки

ініціативної групи «Шапарівка дієва».
- Вишиванка – це символ українського народу. І я гадаю, що всім дітям,
всім українцям приємно брати в цьому
участь, – говорить Анна Беденко, учениця Шапарської школи.
- В нашій школі навчається 9 учнів і всі
долучилися до цієї акції. Ми виготовили
трафарети і так прикрасили свою школу
такою гарною оригінальною вишиванкою.
Під час акції розмалювали п’ять будівель, на це витратили 15 літрів фарби.
За матеріалами «Події». UA: Донбас
від 18.05.2018 року

З кожним роком свято вишиванки стає
все більш популярнішим серед дітей та
молоді, а українська сорочка-вишиванка стає новим модним трендом, завойовуючи все більше прихильників, які
люблять і шанують українські звичаї та
символи.
Слава Україні та справжнім патріотам
української держави!

Свято вишиванки в Білокуракинській громаді
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Правда
переможе!

Білокуракинський портал

26.05.2018 р. №2

Спортивно-патріотичні змагання «Джура» на Білокуракинщині

14 травня на спортивному комплексі
«Здоров’я» селища Білокуракине відбувся І-й районний етап Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура». У тихій місцині Білокуракинщини, де майже не чутно шуму
машин зібралось багато школярів, а
саме Білокуракинська ЗОШ №1 та №2,
Лозно-Олександрівська,
Курячівська,
Просторівська, Нещеретівська, Мирненська, Шарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Дем’янівська, Луб’янська, Олексїївська, Олександропільська, Паньківська,
Тимошинська, Лизинська, Шапарська,
Солідарненська ЗОШ І-ІІ ступенів, а також гості - Пеняківський НВК Бродівського району Львівської області, щоб позмагатись у спритності, точності, таланті
та інтелекті.
Попередньо відбувся заїзд всіх учасників гри на спорткомплекс «Здоров’я»,
зведення своїх наметових містечок,
облаштування польової кухні тощо.
Під час урочистого відкриття гри спортивний майданчик радо вітав найкращі
команди юнаків та дівчат, що зібралися
для участі у цій грі та були готові змагатися за звання найкращого «джури»
району. Колона учасників вишикувалась

перед імпровізованою сценою.
Відкрили захід учні Білокуракинської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 яскравим флешмобом. Пролунав Гімн України. Державний Прапор України підіймали командири загонів. На цьому святі були
присутні: голова Білокуракинської ОТГ
Сергій Сірик, голова Білокуракинської
РДА Сергій Іванюченко, голова районної
ради Костянтин Бондаренко, начальник
відділу освіти ОТГ Любов Зубкова, в.о.
начальника відділу освіти Людмила
Бунчужна, військовий комісар Білокуракинсько-Троїцького ОРВК, капітан Єдуард Кострицький, гості нашого району голова Бродівської районної ради Євген
Швед, який очолив делегацію з Бродівщини. Всі почесні гості сказали слова
привітання та побажання учасникам гри,
наголосивши, що метою даного заходу

є виховання юних патріотів України на
засадах національної гідності, високої
самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя
духовно багатої та фізично розвиненої
особистості. По завершенню урочистої
частини змагань головний суддя О.О.
Баган оголосив порядок денний, тож всі
активно приступили до гри.

примноження традицій і обрядів українського народу, виховання дітей та молоді на засадах сімейної народної козацької педагогіки, національних культур
народів, що населяють Україну, поглиблення знань з Історичного, географічного, етнографічного краєзнавства та
оздоровлення учнів.
Завдяки цікавій пізнавально-виховній
програмі день промайнув непомітно.
Проте погодні умови непередбачуваної
весни дещо стали на заваді. Але, все ж
переможців дитячо-юнацької військово-патріотичної гри вдалося визначити.
Ними стали: серед загальноосвітніх шкіл
І-ІІІ ступенів на І-му місці Просторівська
ЗОШ та Білокуракинська ЗОШ №2, II-е
місце отримала Білокуракинська ЗОШ
№1, III-е місце - Лозно-Олександрівська
ЗОШ. Серед шкіл І-ІІ ступенів: І-е місце
- Паньківська ЗОШ, II-е місце - Шапарська ЗОШ, III-е місце - Дем’янівська ЗОШ.
Призерам змагань були вручені грамоти
та кубки, команда-переможець братиме
участь в II-му етапі гри.

Так, програма змагань складалася
із конкурсів «Впоряд», «Розбирання та
збирання АК-74», «Стрільба», «Захист
від зброї масового знищення», «Саперна підготовка», «Теренова гра», «Рятівник», «Огляд наметового містечка»,
«Човниковий біг», «Відун». Були лише
перерви на обід та вечерю, які школярі
у польових умовах готували самотужки, пригощаючи при цьому спеціальну
комісію та демонструючи свої вправні
вміння. Забезпечили участь дітлахів у
різноманітних конкурсах та продемонстрували свої показові виступи працівники служби з надзвичайних ситуацій.
Слова подяки за надання допомоги у
проведенні гри районному відділу поліції, відділу культури, військкомату, райлікарні, колективу Будинку творчості,
спорткомплексу «Здоров’я» та ін.
Кожна гілка виконавчої влади, структурних підрозділів громади та райдержадміністрації також долучилася до
проведення патріотичної гри «Джура»,
Окрім перемог та навичок учасники
яка проводиться з метою систематич- отримали заряд бадьорості, азарту боної пошуково-дослідницької, наукової ротьби та відчули командний дух.
За матеріалами газети «ЖБ»
діяльності з краєзнавства, розширення
№40 від 26.05.2018 року
напрямів цієї роботи, удосконалення
роботи із збереження, відновлення та

«Джура» зібрала юних патріотів

14 травня на спорткомплексі «Здоров’я» розпочався районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
Метою змагань є реалізація завдань

дитячо-юнацької військово-спортивної
патріотичної гри Українського козацтва
«Сокіл» («Джура») щодо поширення військово-спортивного та національно-патріотичного виховання серед української молоді на основі козацьких традицій.
Україна нині потребує свідомих, вихованих молодих громадян, сильних як
духовно, так і фізично. Тому програмою
змагань передбачено перевірку вмінь зі
стройової, тактичної, туристичної підготовки, основ захисту життя, знань з
історії українського війська.
Цього річ участь у змаганнях взяли
вісімнадцять команд району та гості
Білокуракинщини – рій Пеняківського
навчально-виховного
комплексу

Понад 60 років вишиває
народна майстриня Луганщини

Понад 60 років вишиває Олександра
Письменна із с.Олексіївка. Цій справі її
навчила мати. Голку з ниткою майстриня тримає в руках з 6 років. У творчому
доробку пані Олександри десятки рушників і сорочок.
Народна майстриня Луганщини Олександра Михайлівна Письменна вишивці
навчає своїх онуків.
- У мене онука Ангелінка, їй два роки і
сім місяців. Вона підійшла і каже: «Бабусю, я хочу вишивати!» Питаю: «А що ти
будеш вишивати?» «Ось цього курчатка» - відповідає онука. Я даю їй голку,
нитку, рушник. Вона сідає, бере полотно, як я, голку правильно взяла і поча-

ла вишивати. – розповідає Олександра
Письменна.
Вишивання жінку заспокоює.
- Я зразу сідаю і вишиваю. Я вишиваю,
думаю, як правильно вишити, як нитки
підібрати. І я заспокоююсь. А те, що ви
бачите у сім’ї в мене, у житті дуже багато було… Це я стільки навишивала.
Щоб оцінити вишиту річ, потрібно дивитися на зворотній бік роботи, - каже
Олександра Михайлівна.
- Ви зразу підходите і дивитися на виворіт, а тоді на лице. Тут же на вивороті
видно сорти ниток, що використовуються.
Весілля, народження дитини, події у
житті – на кожну з них Олександра Михайлівна вишиває рушники або сорочки.
- Узори і малюю сама. Більше таких
узорів немає ні в кого.
До дня вишиванки, який відзначається в Україні 17 травня, народна майстриня Луганщини в Білокуракинському
краєзнавчому музеї влаштувала виставку своїх робіт.

Бродівського району Львівської області.
Команди розташували свої намети на
виділених для таборування територіях
та о 9:00 вишикувались для святкового
відкриття гри. Урочистості розпочалися
підняттям Державного Прапора України під звуки Гімну України. З вітальним

словом до присутніх звернулися голова
райдержадміністрації Сергій Іванюченко, голова Білокуракинської селищної
ради Сергій Сірик, військовий комісар
Білокуракинсько-Троїцького ОВК Едуард Кострицький, начальник відділу
освіти Білокуракинської селищної ради
Любов Зубкова та гості нашого району –
голова Бродівської районної ради Євген
Швед, який очолив делегацію з Бродівщини. Всі вони побажали учасникам
змагань показати найкращі результати
та насолодитися грою.
Розпочалася «Джура» змаганнями
«Стройовий впоряд», «Міни», «Човниковий біг», «Стрільба».
За матеріалами спільноти
Білокуракинської РДА

Білокуракинщина

відзначає День Європи

У ці травневі дні все європейське
співтовариство відзначає День Європи. 22 травня на площі Шевченка відбувся ряд заходів, присвячений цьому
святу. Зокрема, агенцією регіонального
розвитку Луганської області в районному Будинку культури імені Тараса
Шевченка було проведено треніг «Від
проектної ідеї до європейського життя»
для школярів та голів 7 територіальних
об’єднаних громад: Білокуракинської,
За матеріалами каналу UA:Донбас Лозно-Олександрівської, Біловодської,

Троїцької, Чмирівської, Привільської та
Сватівської. В рамках даних навчань
учасників навчали втілювати ідеї розвитку громади у життя.
В цей же час на площі Шевченка
зібралася малеча, дозвілля якої було
організоване за сприяння Департаменту зовнішніх зносин Луганської облдержадміністрації. Веселі аніматори грали
разом з дітьми, проводили веселі конкурси, танцювали, співали. А наприкінці
свята роздали всім дітлахам повітряні
кульки як символ райдужного мирного
та щасливого дитинства.
Для поціновувачів прекрасного на
площі проходила виставка рукоділля
HANDMADE, на якій зібралися майстри
своєї справи. Всі охочі могли не тільки помилуватися красою витворів, а й
придбати цікаві подарунки та сувеніри.
За матеріалами спільноти
Білокуракинської РДА

26.05.2018 р. №2

Білокуракинський портал

Громада на селі - процвітання рідної землі

16 жовтня 2016 року відбулися вибори старост Білокуракинської об’єднаної
територіальної громади. Ось звідси і починаються перші кроки старости сіл Курячівка, Хоменкове Перше Білокуракинської селищної територіальної громади
Ольги Петрівни Кучерявої.
Курячівськии старостинський округ
живе звичайним життям, щоденно турбуючись про справи насущні, має свої
невеликі, у державних масштабах, успіхи та проблеми. Але саме так живуть
мешканці більшості населених пунктів
в Україні і саме їх успіхи та проблеми
складають наше «сьогодні» та визначають наше «завтра».
На території старостинського округу у
двох селах Курячівка, Хоменкове Перше мешкає 683 громадянина. Тут розташовані такі об’єкти соціальної сфери:
загальноосвітня школа на 320 місць,
фельдшерсько-акушерський пункт, сільський Будинок культури на 300 посадочних місць, бібліотека, дитячий садочок
короткотривалого перебування «Казка»
та дві водопровідні мережі, що забезпечують питною водою 85 абонентів.
Білокуракинський селищний голова
С.І.Сірик та староста сіл Курячівка, Хоменкове Перше О.П.Кучерява працюють в тісній співпраці, бо розуміють, що
в них одна мета - створення умов для
покращення життя населення громади.
Пріоритетні проблеми є предметом обговорення не тільки на громадських зборах, а майже на кожній сесії селищної
ради. Після визначення першочергових
питань розпочинаються роботи з їх вирі-

шення.
Так, наприкінці 2016 року по старостинському округу завершені ремонтні
роботи з «Реконструкції центрального
водогону села Курячівка». Ремонті роботи виконано на 700 тис. грн., це майже бюджет колишньої сільської ради за
2015 рік. По вулицях вищевказаних сіл
реконструйовано вуличне освітлення
- встановлене енергозберігаюче обладнання. Було оновлене освітлення на
вулицях, де з десяток років воно було
відключене з причини відсутності коштів у сільській раді на оплату за використання електроенергії. Проведено роботи щодо встановлення освітлення на
тих вулицях, на яких воно було повністю
відсутнє.
За період існування селищної територіальної громади для зручності пересування населення було відремонтовано мостоперехід через річку Білу, який
з’єднує села Курячівку та Хоменкове
Перше. Білокуракинською селищною
радою для кожного старостинського
округу було закуплено дитячі ігрові майданчики, один з них жителями громади
встановлено в центрі села Курячівки.
Староста О.П.Кучерява організувала
роботи щодо встановлення цього майданчика на своїй території.
При впровадженні на території Курячівського старостинського округу
проекту «Запровадження нових форм
роботи Будинку культури села Курячівка Білокуракинського району Луганської
області», який розробила та підготувала Ольга Петрівна, було придбано мік-

шерний пульт, музичний центр, мультимедійний проектор з комплектуючими,
чотири ноутбуки, цифровий фотоапарат,
двоголосну акустичну систему, підсилювач, чотири мікрофона, принтер, ксерокс. Проект спрямовано на покращення умов для відпочинку та проведення
дозвілля мешканців сіл та гостей.
За ініціативою старости сіл Курячівка
та Хоменкове Перше О.П.Кучерявої та
мешканців старостинського округу, за
підтримкою землекористувачів громади
облаштоване місце відпочинку на річці
Білій, де проводиться багато заходів:
Водохреща, Івана Купала та інші, є місця для відпочинку та купання дітей...
Ольга Петрівна працює у тісній співпраці з районним центром зайнятості
населення, завдяки цьому проводяться
на території суботники, дні довкілля із
залученням жителів сіл та працівників,
зайнятих на громадських роботах. Упорядковуються кладовища, пам’ятники:
ремонтуються огорожі, столи та лавки,
викошується трава, впорядковуються
покинуті могили, виконуються інші роботи з наведення порядку в місцях загального користування.
Завдяки спільним зусиллям влади
та населення села розквітають, стають
красивішими та затишнішими. Але ще
багато планується та необхідно зробити. Так, на території Курячівського старостинського округу заплановано збудувати «Центр безпеки», який забезпечить
пожежну безпеку навколишнім населеним пунктам та будуть працевлаштовані
більше 15 осіб.
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«Чи виникають складнощі в роботі
старости?» - запитаєте ви. Так, адже
староста - це людина, яка у розумінні
жителів громади та й керівників влади, відповідає за все на території свого
старостинського округу. Тож і йдуть до
старости зі своїми проблемами всі. Відсутні, або потребують ремонту дороги у
селі, не чиститься сніг, немає води - критикують старосту. Потрібно допомогти у
придбанні дров - звертаються знову ж
таки до старости.
Всіх проблем у роботі старости не перелічити, вони виникають на кожному
кроці, коли починаєш робити конкретну
справу. Вирішувати їх допомагає відповідальність перед своїми громадами,
адже староста - представник влади, з
яким людина може поспілкуватись в
будь-який час і на різні теми. Староста
сіл Курячівка, Хоменкове Перше Білокуракинської селищної територіальної
громади Ольга Петрівна Кучерява у
своїй роботі керується такими словами:
«Найбільшою цінністю є людина, її потрібно цінувати та шанувати».
За матеріалами газети «ЖБ»
№40 від 26.05.2018 року

Децентралізація приносить кращі результати!
Кожна громада, керуючись розробленими Стратегіями розвитку, окреслила
для себе цілі, яких вона в результаті
прагне досягти. Білокуракинська ОТГ
завжди дбає про свою територію і намагається зробити все для того, щоб всі
мешканці мали гарні, комфортні умови
проживання. Тож в 2017 році Білокуракинська громада перемогла зі своїм про-

ектом «Облаштування зони відпочинку
шляхом встановлення дитячого ігрового
комплексу з урахуванням потреб дітей
з обмеженими можливостями та встановлення декоративних кованих лавок в
парку ім. Т. Шевченка» в обласному конкурсі для органів місцевого самоврядування, його бюджет складав 239880 грн.
Даний проект спрямовано на створення
кращих умов для відпочинку та дозвілля мешканців Білокуракинської громади. Хочеться зазначити, що незвичайні
ковані лавки змайстрував ФОП Євген
Костенко, який знаходиться в м. Кремінна. За допомогою реалізації проекту
створено інфраструктуру для здорового
відпочинку та дозвілля.
Також нещодавно в селах Курячівка,
Нещеретове, Шапарівка, Коноплянівка, Луб’янка та смт Білокуракине було

Робочий візит голови громади
Сірика С.І. до села Шапарівка
Голова
Білокуракинської
ОТГ
С.І.Сірик із робочим візитом побував
у селі Шапарівка, де був приємно вражений охайністю та впорядкованістю
села. Він звернув увагу на вдало відреставрований пам’ятник та встановлені
вуличні тренажери неподалік. На меті у
селищного голови була важлива місія привітати почесного жителя с. Шапарівка, депутата Білокуракинської селищної
ради І.Л.В’ялого з Днем народження.
Сергій Іванович, користуючись нагодою перебування у Шапарівці, одразу
завітав до місцевого сільського клубу,

де мав нагаду поспілкуватися з жителями села та старостою В.О.Лавренком. Володимир Олексійович доповів
про стан поточного ремонту клубу, який
фінансувався коштами Білокуракинської ОТГ. Так, в ході ремонтних робіт було
полагоджено підлогу, пофарбовано стіни, вікна тощо. Активну участь у цьому
брали робітники з благоустрою.
С.І. Сірик завітав до бібліотеки, яка
знаходиться в тому ж приміщені. Бібліотекар О.В.Марченко розповіла, що тут
працює дитячий гурток «Веселий вулик», який займається виготовленням
різноманітних скриньок, ляльок та інших
витворів декоративно-прикладного та
ужиткового мистецтва. Крім цього Сергій Іванович відвідав новостворений гурток під керівництвом Н.А.Лавренко для
жінок, мета якого з користю провести
своє дозвілля. Варто зазначити, що його
функціонування стало можливим завдяки спільній програмі ПРООН-ООН Жінки
«Відновлення управління та сприяння
примиренню в постраждалих від кризи

встановлено вуличні тренажери. Проект, завдяки якому їх було придбано, під
назвою «Здорові діти - здорова нація.
Розвиток спортивної інфраструктури в
сільській місцевості» громада виграла
в обласному конкурсі, який зазначався раніше. Бюджет проекту складає
199550 грн. Слід зазначити, що даними проектами займалася провідний
спеціаліст сектору з питань соціально-економічного розвитку Білокуракинської ОТГ Ніна Ворочок. Вуличні тренажери – це оптимальний варіант для
заняття спортом під відкритим небом
як для дорослих, так і для дітей. Вони
спеціально пристосовані для установки
просто неба та є цілком безпечними, на
них можуть робити вправи люди різного
віку і рівня фізичної підготовки. Це місце
справжнього сімейного відпочинку, який
громадах України» за фінансової підтримки ЄС. Діяльність проекту сприяє
самозайнятості жінок, пошуку можливостей для їхньої самореалізації за допомогою сучасних комп’ютерних технологій, проведення тренінгів з фінансової
обізнаності, жіночого лідерства та майстер-класів з хенд-мейду тощо. Бюджет
проекту склав 125000 грн., за які було
максимально облаштовано зазначену
кімнату.
Також С.І.Сірик завітав до місцевого
ФАПу, де його привітно зустріла фельдшер А.В.Хрипун та познайомила з роботою ФАПу.
На завершення свого робочого візиту
голова Білокуракинської ОТГ С.І.Сірик
разом із начальником організаційного відділу ОТГ Т.В.Рогозян, старостою
с.Шапарівка В.О.Лавренком завітали
до депутата Білокуракинської селищної ради Івана Леонтійовича В’ялого,
привітали його з Днем народження та
вручили Подяку за багаторічну плідну
працю, активну громадянську позицію.
Сергій Іванович відзначив вагомий внесок Івана Леонтійовича у розвиток села,
зокрема його підтримку під час організації будь-яких свят, спортивних заходів,

принесе не тільки задоволення, але й
користь. Майданчик включає в себе як
ігрові елементи, так і спортивні. Така
різноманітність дозволить дітям і батькам знайти собі заняття до смаку.
«Підтримка спорту й здорового способу життя – один із пунктів Стратегії
розвитку нашої громади» - зазначає голова Білокуракинської ОТГ Сергій Сірик.
За матеріалами газети «ЖБ»
№40 від 26.05.2018 року

відродження футболу на селі тощо, за
що його односельці шанують та цінують.
А в 2016 році І.Л.В’ялий отримав звання
«Почесний житель с.Шапарівка» та був
нагороджений медаллю.
Наостанок
староста
с.Шапарівка
В.О.Лавренко поділився своїми планами: «У 2018 році планується зробити
капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна, а у 2019 році - по вулиці О.Іванова
за кошти ДФРР, а також ямковий ремонт
доріг у с.Шапарівка».
За матеріалами газети «ЖБ»
№40 від 26.05.2018 року
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Çмагання з ôутболу
на кубок Çаїки Þ.І.

Вже стало доброю традицією кожного року проводити футбольний кубок присвячений Заїкі Юрію Івановичу.
Футбольний матч відбувся в с.Заїківка
на ньому був присутній голова Білокуракинської селищної ради Сірик С.І. та
його заступник Носуля В.М. Перемогу
традиційно одержала збірна ветеранів
сіл Заїківка, Луб’янка, Олексіївка та Нещеретове над збірною смт. Білокуракине з рахунком 2:1.
За матеріалами сайту
Білокуракинської громади

Травневі свята
у селі Шапарівка

У селі Шапарівка 8 травня з нагоди
відзначення Дня пам’яті та примирення відбулася свічкова хода. Учні школи вишикувалися у колону та рушили
від школи до пам’ятника Слави «Ніхто
не забутий, ніщо не забуте», тримаючи в руках лампадки та фотокартки
воїнів-односельців Другої світової війни.
До школярів приєдналися жителі села.
Полеглих воїнів вшанували хвилиною
мовчання та квітами, які поклали до дошок з іменами загиблих.
А 9 травня біля обеліску воїнам-односельцям був проведений мітинг, присвячений 73-й річниці Перемоги над нацизмом та вшанували загиблих у Другій
світовій війні 1939-1945 рр. З привітальним словом виступили: староста села
В.О.Лавренко, завідуюча сільським клубом Ю.С.Дорошенко, завідуюча сільською бібліотекою О.В.Марченко. З самого ранку до пам’ятника було виставлено
почесний караул дітей школи в воєнних
формах. Діти виглядали як справжні
захисники Вітчизни, почесна варта змінювалася кожні 20 хвилин. Також свято
запам’яталося тим, що за багато років
біля пам’ятника загиблим воїнам запалав вічний вогонь, що додало святу особливої чуттєвості.
По закінченню мітингу жителям села
була представлена концертна програма.
Активну участь у цій програмі взяли учні
школи. Їхні талановито виконані вірші,
пісні та танці не залишили байдужими
нікого. Також хотілося б відзначити аматорів сцени сільського клубу за трепетне та чуттєве виконання пісень тих часів
та сучасних пісень про ті страшні дні, які
довелося пережити нашим предкам.
Особливого настрою додавало супровод¬ження всієї концертної програми
перегляд відео з фотографіями односельців-ветеранів. Присутні зі сльозами
на очах переглянули відео про події тих
часів. По закінченню концерту староста
села запросив всіх присутніх відвідати
польової каші. Жителі смакували кашу
та щиро дякували кашоварам.
Свято нікого не залишило байдужим
та запам’ятається надовго.

Білокуракинський портал
Понад 100 га землі поблизу села
Шарівка Білокуракинського району, що
колись були пасовиськом, зорані. Десятки років ці землі використовували
місцеві жителі для випасу худоби. Хто ж
розорав землю?
Донедавна розорані землі виглядали
недоторканними. На них росли дерева,
можна було зустріти байбака, а місцеві
жителі випасали свою худобу. Але тепер вони всі переорані. У селі Шарівка
близько 90 дворів,
і в кожному по
декілька
корів.
Село від райцентру Білокуракине
за 60 км. Роботи у
людей немає, заробіток селян – продаж
молока.
Було пасовище, пасли ми корів
там, аж до лісу ганяли. А зараз все розорали, там все чорне тепер стоїть, немає
де пасти корів. І тепер ми не знаємо, де
пасти. А живемо ми тільки від корови.
Оце здоїла корову, здала молоко, отримала гроші – за це ми і живемо. І за світло, і за газ, і за все платимо… А тепер,
як оце ніде буде пасти, корову продавати, а жити за що? – говорить жителька
села Світлана Зінченко.
Розорало землю сільськогосподарське підприємство «Застава 2010», - кажуть у сільраді.
Приходив до сільської ради
Дєточкин Юрій Анатолійович, він попросив витяги схеми полів із карти, для того,
щоб взяти їх в оренду. Але так ніяк вона
і не оформлювалась і нічого далі не
зробилось. – говорить Роман Зінченко,
спеціаліст Шарівської сільської ради.
Пригнали техніку і почали оран-
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257, якщо я не помиляюсь, учасників
АТО. – говорить голова Білокуракинської РДА Іванюченко С.І.
За роз’ясненнями журналісти «Подій»
звернулись до спеціалістів Управління з
контролю за використанням і охороною
земель. З’ясували, що розпорядником
цих земельних ділянок є держава. Договорів оренди не укладено. Обробка цих
земель заборонена законодавством.
Державним інспектором з контролю за використанням і охороною
земель
Головного управління було зафіксовано факт самовільного зайняття цієї земельної
ділянки. Це порушення земельного законодавства. Було після складання Акту
на проведення процедури нараховано
шкоду в сумі 172 773 грн., яка заподіяна
державі, – говорить Ігор Гречишкін, в.о.
начальника управління з контролю за
використанням і охороною земель.
Збиток державі не відшкодовано. Жителі села Шарівка звернулись до місцевого відділу поліції.
В провадженні слідчого відділення Білокуракинського відділу поліції знаходиться досудове розслідування
за фактом незаконного захоплення земельних ділянок на території Шарівської сільської ради за межами населених пунктів державної форми власності,
– розповіла Світлана Чередниченко,
інспектор сектору превенції Білокуракинського відділу поліції.

На околицях села Шарівка відбулося
рейдерське захоплення 100 га землі
ку сінокосів і пасовищ. Розорано близько 100 га і нанесено шкоди, повалені
дерева. – говорить Олександр Піднебенний, голова Шарівської сільради.
Директор фермерського господарства
Юрій Дєточка пояснює ситуацію так:
«Розпахав землю на 9,5 га, зробив це на
прохання АТОвців, які планують отримати тут земельні ділянки.
Юрій Дєточка по телефону:
В Старобільську є підрозділ,
його створили колишні учасники АТО.
Вони мене попросили, я почав вирубувати дерева, кущі на цій території, де
їм виділили землю. У мене немає підстав законних зараз. Тому що усі накази,
технічна документація будуть підписані
через місяць.
В списках немає мешканців
Білокуракинського району. В списках
я бачу Старобільський район, представник Харкова, представника Свердловська. Не знаю, може ще з якихось
територій буде. Виникає питання. У нас

За матеріалами «Події» UA: Донбас
від 19.05.2018 року

Êредитна спілка не повертає депозит в 120 тис. грн.
пенсіонерці із села Олексіївка О.М.Письменній

Пенсіонерці з села Олексіївка Білокуракинського району Олександрі Михайлівні Письменній не повертають депозит. Гроші жінка поклала три роки тому
на рахунки кредитної спілки «Імперіал
ЛТД». Аби назбирати 120 тисяч гривень,
Олександра Михайлівна заощаджувала
10 років. У 2013 році поклала їх на депозит у кредитну спілку «Імперіал ЛТД».
Через рік внесок плюс відсотки їй повернули, та запропонували покласти гроші
ще на рік.
- 27 березня 2015 року я мала їх отримати, а мені відмовили, не дали. Кажуть: «В нас грошей немає. Будемо виплачувати потрошку». Я погодилась, і
вони стали мені по 1 тис. грн. платити.
Я отримала протягом року 12 тисяч грн.,
- розповідає Олександра Михайлівна.
Більше жодних виплат від кредитної
спілки пані Олександра не отримала.

- Тоді прийшла до них, а мені Віталіна каже: «Сказав головний, щоб я вам
гроші не видавала, їх у нас немає». Я
поїхала у Старобільськ. Вони почали
на мене кричати. «А хто тебе примусив класти сюди?» кажуть. – продовжує
розповідати пенсіонерка.
Тоді Олександра Михайлівна звернулася до суду. Місцевий суд виніс рішення стягнути з кредитної спілки заборгованість в повному обсязі. Потім
кредитна спілка зверталась до апеляційного суду, визнавши, що місцевий суд
невірне виніс рішення, але апеляційна
інстанція залишила рішення в силі.
Повернути жінці гроші взялися працівники Старобільської виконавчої служби.
Вони з’ясували, що окрім боргу перед
Олександрою Михайлівною Письменною спілка винна й іншим вкладникам
загалом 2 млн. 600 тис. гривень. Понад
100 тисяч «Імперіал ЛТД» заборгувала
державі. Зараз розрахунки спілки та
майно підприємства заарештовані.
- В ході примусового виконання всього заарештованих рахунків було в 2018
році стягнуто 102 тисячі гривень, які
були виплачені на користь держави, три
одиниці автотранспортних засоби заарештовано державними виконавцями,
реалізовано один з них у 2018 році, кошти у сумі 8,5 тис. гривень перераховані
на користь держави. – говорить Тетяна
Філатова, начальниця головного тери-

торіального управління юстиції у Луганській області.
Зустрічати із журналістами «Подій»
(телеканал UA:Донбас) член наглядової ради кредитної спілки відмовився,
відповів телефоном. Говорить Павло
Зоріхін (член наглядової ради КС «Імперіал ЛТД»):
- З 2014 року ми неодноразово зв’язувалися з Письменною. Запропонували
виплачувати їй щомісячно по 10 тис.
гривень. Перші два роки – 10 тисяч гривень на місяць, минулоріч – по 5 тисяч
гривень щомісяця. Наразі по 3 тисячі
гривень щомісяця. Вона відмовилася.
Окрім неї в нас є понад 1000 вкладників
і понад 30 млн. депозитного портфелю.
Більшості людей ми повернули гроші,
понад 30 млн. гривень, решті – виплачуємо у рівних пропорціях.
- Я зайшли в їхнє відділення в Білокуракине, а мені й кажуть: «Давайте ми
будемо видавати частинами». По 1 тисячі, по 2 тисячі. А я кажу: «Скільки мені
треба років прожити, щоб я отримала ці
120 тисяч?» А мені 70 років. І оце ж не
знаю, як далі мені діяти… - розповідає
Письменна О.М.
P.S. На момент етеру дане питання не
вирішено.
За матеріалами «Події». UA:Донбас
від 04.05.2018 року

День Перемоги в с.Паньківка

Коли садки вкриваються білим цвітом,
квітнуть каштани, а в повітрі пролітає аромат запашного бузку, та лине дзвінкий спів
солов’їв вся Україна святкує День Перемоги.
Біля пам’ятнику воїнам-односельчанам
в селі Паньківка зібралося багато жителів,
щоб віддати шану односельцям , які захищали рідний край.
За матеріалами газети «ЖБ»
Зі словами привітання ведучі Бонда№40 від 26.05.2018 року ренко Н. та Заїка А. відкрили святковий

мітинг. Родинного тепла, довгих років життя, мирного неба, ясного сонця та віри в
славне майбуття побажала староста села
Паньківка Крамарєва Н.М.
Місцеві аматори сцени: жіночий колектив «Водограй», танцювальний колектив
«Тандем», колектив «Дівчата», Жидких
А., Вітер А., Івченко К., Гороховатська Д. ,
учні Паньківської ЗОШ, прийняли активну загиблих героїв, поклали вінок та квіти до
участь у постановці святкового концерту. обеліску.
За матеріалами сайту Біл.ОТГ
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять
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Білокуракинський портал

Освіта, повага та рівність для всіх
Нещодавно в приміщенні Білокуракинської ЗОШ №1 за ініціативи Білокуракинської районної громадської організації інвалідів «Святители Луки» в рамках
проекту «Інклюзивна освіта - рівень свідомості громади» за підтримки ПРООН
в Україні та Королівства Нідерландів
відбулося засідання круглого столу з питань організації інклюзивного навчання
в загальноосвітніх навчальних закладах
Білокуракинського району. В ньому взяли участь заступник голови райдержадміністрації Н.І.Вервейко, головний лікар
Білокуракинської ЦРЛ О.М.Данилко,
секретар Білокуракинської ОТГ Н.І.Жукова, начальник відділу освіти Білокуракинської селищної ради Л.І.Зубкова та
в.о. начальника відділу освіти райдержадміністрації Л.М.Бончужна, начальник бюро безоплатної правової допомоги І.М.Коряк, практичний психолог ЗДО
О.В.Давидова, асистент вчителя інклюзивного класу Білокуракинської ЗОШ
№2 А.В.Мороз та ін.
Хочеться насамперед роз’яснити, що
ж таке інклюзивна освіта? Інклюзивне
навчання - це комплексний процес за-

безпечення рівного доступу до якісної
освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання
у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з
урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності
таких дітей.
Відкрив захід презентацією «Інклюзивна освіта – рівень свідомості громади»
голова ГО «Святителя Луки» В.М.Ків-

шар. У своєму виступі В’ячеслав Ківшар
визначив стратегічні напрями співробітництва щодо розвитку інклюзивного
освітнього середовища в Білокуракинському районі. Директор Білокуракинської ЗОШ №1 О.Г.Вашура та шкільний
психолог Ю.В.Поцелуєва надали інформацію присутнім щодо законодавчих
актів та основних понять інклюзії, щодо
інклюзивної освіти Білокуракинщини та
навчання дітей з особливими потребами саме в своїй школі. Висловила ба-

Від маленького села до міжнародного конкурсу

Наш довгий шлях розпочався з Харкова. Місто зустріло нас величними спорудами, приємною прохолодою станцій
метро та веселими розвагами у парку
Горького. А далі - Миколаїв. І відразу з
потягу - на Міжнародний конкурс шкільних медіа. Коли побачили команди зі
Львова, Івано-Франківська, Буковеля,
Одеси, Харкова, Херсона, Києва та інших міст України, трішки стало страшнувато. Та ми здаватися не звикли і,
мобілізувавши сили, вдало презентували свою юнкорівську групу. Ми зуміли привернути до себе увагу, тож після
презентації всі стали ласкаво називати
нас «тимошани» і в нас почали з’являтися друзі з різних куточків України. Але
попереду - конкурс і церемонія нагородження, а значить розслаблятися зарано!
А поки організатори конкурсу організували нам екскурсію містом. Дуже цікаво
було побувати у яхт-клубі, заснованому
ще у 1979 році, помилуватися краєвидами Дніпра, побувати на презентації фонтану, насолодитися прохолодою вулиць
Миколаєва. Увечері - цікаві знайомства.
І ось він довгожданий день. Зранку з
юнкорами провели зустріч Вікторія Москаленко - голова Миколаївської облас-

ної ради, Артем Біденко - державний
секретар Міністерства інформаційної
політики України, Гліб Головченко - секретар Національної спілки журналістів
України, президент Міжнародного конкурсу шкільних медіа, заслужений журналіст України. Зустріч проходила в
сесійній залі Миколаївської обласної
ради. А в сесійній залі Миколаївської
міської ради пройшла прес-конференція, на якій юнкори могли задати питання видатним особам в області журналістики.
Майстер-клас
«Етика.
Безпека.
Солідарність» провела з нами Ліна Кущ
- перший секретар Національної спілки
журналістів. І ось, нарешті, всіх запросили на церемонію нагородження. Та
не просто запросили. Нас доставили до
Миколаївського Палацу творчості на лімузинах. І саме в наш лімузин сів Артем
Біденко.
Потім була фотосесія на «червоному
хіднику», пряма трансляція в ефірі ТК
ТАК TV. І нарешті - церемонія нагороджен¬ня! Голова Держкомтелерадіо Олег
Наливайко взяв участь у церемонії нагородження переможців XXI Міжнародного конкурсу шкільних медіа в Миколаєві.

26 переможців у 22 номінаціях отримали свої перші професійні нагороди.
Всього участь у конкурсі взяли 2032 конкурсні роботи з України та інших держав.
На сьогодні Міжнародний конкурс шкільних медіа - це найбільший юнкорівський захід в Україні, рівень якого високо
оцінюють вітчизняні та міжнародні журналістські організації. Організаторами
Міжнародного конкурсу шкільних медіа
є Національна спілка журналістів України, Національна Академія педагогічних
наук України, Асоціація молодіжної преси України та Коледж преси та телебачення.
Наші юнкори здобули перемогу у
номінації «Найоригінальніше медіа».
Отримали Диплом переможця і свій
перший в житті «Оскар»!
Потім було ток-шоу «Телевізійний
прес-клуб з Глібом Головченко» з пере-можцями XXI Міжнародного фестивалю шкільних медіа. А наостанок організатори конкурсу забезпечили всім
переможцям безкоштовне відвідування
Миколаївського зоопарку, який цілком
заслужено має статус найкращого зоопарку України. Хотілося б висловити
слова щирої вдячності організаторам

Тижден ь англій сь кої м ов и в М ир н ен с ьк і й школ і

Вивчення англійської мови - процес
складний, але багатогранний і цікавий.
Варто замислитись, що саме англійська
мова є неповторним засобом спілкування між людьми різних національностей.
Оволодіння іноземною, а саме англійською мовою є потребою часу. Під час
вивчення англійської мови ми знайомимось з традиціями і звичаями інших народів та переконуємось у неповторності
власної української культури.
Предметні тижні в школі - одна з найцікавіших форм організації навчально-виховного процесу, можливість і для
вчителя, і для учня проявити свої бага-

тогранні здібності. Тиждень англійської
мови - це завжди цікаво, пізнавально,
захоплююче.
Метою проведення цього заходу є
удосконалення знань, умінь та навичок, отриманих на уроках англійської
мови, розширення світогляду та ерудиції учнів; розвиток їх творчих здібностей,
самостійності, естетичних смаків; виховання любові й шанування людей свого рідного краю і країни, мова якої вивчається, а також фор¬мування вміння
концентрувати увагу, логічно викладати
думки, заохочувати учнів до роботи над
собою, виховувати інтерес до вивчення

англійської мови.
Дуже цікавим і пізнавальним був
тиждень англійської мови в Мирненській школі. У вівторок на інформаційній
лінійці вчитель англійської мови Ю.В.
Романенко розповіла про початок тематичного тижня та ознайомила учнів з
планом заходів. Цього ж дня для учнів
початкової ланки було оголошено про
початок конкурсу малюнків «Моя улюблена англійська літера», а для 2-го
класу було проведено конкурс «Найкращий знавець англійської мови».
У середу учні 4-5 класів узяли участь
в інтелект-шоу «Цікава англійська».
Також цього дня Юлія Володимирівна
разом із учнями 7-11 класів провела
прес-конференцію «Подорожуємо англомовними країнами світу», на якій
делегати представляли країни, в яких
офіційною мовою є англійська. Діти із
задоволенням слухали доповіді учнів,
які розповіли присутнім про Великобританію, США, Канаду, Австралію та Нову
Зеландію.
Не менш насиченим видався й наступний день тижня. Для семикласників було
проведено конкурс кросвордів «Words»,
а між учнями 8 та 9 класів відбулася гра
Брейн-ринг «Хто знає англійську кра-
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чення батьків на отримання інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах
та свої побажання представник батьків
Н.О.Заїка.
Також під час заходу обговорювалися
питання щодо забезпечення спеціалістами з інклюзивного навчання закладів
освіти Білокуракинського району, плани
щодо надання якісних освітніх послуг,
питання підтримки та забезпечення
інклюзивної освіти в закладах освіти
Білокуракинської
ОТГ,
можливості
фінансування, розвиток, право дітей
на освіту та відповідальність за його
надання. Представник центру ПМСД
розповіла присутнім як виявити порушення розвитку на ранніх стадіях і яке
є медичне підгрунтя права на альтернативні форми навчання. Наприкінці
обговорення було прийнято рішення
обрати ініціативну групу щодо реалізації
доступності інклюзивної освіти на Білокуракинщині.
Наостанок хочеться зазначити, що
кожна дитина - це цілий світ і тому наше
суспільство повинно із розумінням ставитись до особливих дітей.
За матеріалами газети «ЖБ»
№40 від 26.05.2018 року

Олегу Солонусі та директору конкурсу Марині Головченко за теплий прийом, піклування та неймовірну увагу. Ми
придбали безцінний досвід у справі
журналістики та знайшли багато нових
друзів.
Та подорож ще не закінчилася. Попереду на нас чекав Київ. Хто ж відмовиться ось так запросто поблукати вулицями
Хрещатика? Саме тут ми «набрели» на
«Караоке на майдані» і побачили Ігоря
Кондратюка не з екрану телевізора, а
прямо перед собою, також білоруського
співака Серьогу. Зробили фотознімки на
Майдані Незалежності, біля Статуї Свободи, відвідали Софіївський та Михайлівський собори та Золоті ворота.
Зморені, виснажені, з обпаленими носами, але горді і щасливі ми повернулися до міста Сватове, де на нас чекали
наші батьки. Це саме вони забезпечили
фінансово нашу поїздку. Велике їм спасибі, бо саме вони підтримували і вірили в нас. Ця поїздка залишиться в нашій
пам’яті назавжди!
Юнкори Тимошинської ЗОШ
За матеріалами газети «ЖБ»
№40 від 26.05.2018 року

ще?» Учні показували свою ерудицію
у різних конкурсах цього змагання, але
виявити кращу команду знавців англійської не вдалося - обидві команди показали хороші результати - перемогла
дружба.
У завершальний день тематичного
тижня для учнів 2-го класу було проведено гру «Arts day». Діти за вчителем
та його командами потрібними олівцями малювали різні предмети. Кумедні
вийшли малюнки. Шестикласники взяли
участь у квест-грі «Екскурсія по Лондону», де разом із учителем «відвідали»
визначні місця британської столиці.
Підбиваючи підсумки тижня англійської мови, можна сказати, що мета була
досягнута, адже учні отримали естетичне задоволення, поглибили знання з
іноземної мови та спробували свої сили
в різноманітних конкурсах.
Усі переможці та активні учасники заходів були нагороджені грамотами. Дякуємо учням школи за активну участь
у проведенні тижня. Бажаємо й надалі
перемагати та показувати гарні результати!
Ю. РОМАНЕНКО, учитель англійської
мови Мирненської ЗОШ І-ІІІ ст.
За матеріалами газети «ЖБ»
№40 від 26.05.2018 року

6

Правда
переможе!

Білокуракинський портал

Безпека мого життя

Людина постійно взаємодіє з навколишнім середовищем, перетворює це
середовище, а воно, в свою чергу, впливає на життєдіяльність самої людини.
Тобто взаємодія людини із середовищем, що її оточує, відбивається при наявності прямих і зворотних зв’язків.
Результат взаємодії людини з навколишнім середовищем може змінюватися в широких межах: від позитивного до
катастрофічного, що супроводжується
загибеллю людей і руйнуванням компонентів середовища.
Завдання школи - не тільки ознайомити учнів з можливою небезпекою навколишнього се¬редовища, а й навчити
безпечно в ньому жити.

26.05.2018 р. ¹2

та були проведені різноманітні заходи.
Тиждень розпочався із загальношкільної лінійки та ознайомлення з планом
заходів Тижня. У кожному класі були
проведені години спілкування з тем:
«Твоє здоров’я в твоїх руках», «Небезпечні та безпечні ситуації», «Безпека
мого життя», «Їстівні та отруйні гриби».
У 2-4 класах організована виставка малюнків «Моя безпека». Учні 7-8 класів
виконали тест «Безпека життєдіяльності», а учні 9 класу написали диктант
«Увага на дорозі!» Всі учні передивилися презентацію на тему «Здоровий спосіб життя» та мультиплікаційний фільм
«Спасик та його друзі». Учні 5 класу за
круглим столом «Ми за здоровий спосіб
життя» вирішували своє ставлення до
здорового харчування. Обов’язковою
стала під час проведення Тижня знань

з основ безпеки життєдіяльності тренувальна евакуація з приміщення школи.
Наші учні добре засвоїли правила евакуації і виконують їх бездоганно.
Давньогрецький філософ Демокріт
писав: «Люди моляться богам, просять
у них здоров’я й не знають того, що здоров’я залежить від них самих». Отже,
наше здоров’я залежить саме від нас,
адже без здоров’я не може бути повноцінного життя. Це одна з головних умов
досягнення успіхів у житті. Свідоме, відповідальне ставлення до здоров’я має
стати нормою життя та поведінки для
кожного з нас.

навколо храму з іконою «Вознесіння Господнє», читанням Євангелія та співами.
Священики окропляли храм і учасників
Хресної ходи святою водою, викликавши у них велику радість.
Архімандрит Володимир привітав
ієрея Георгія і прихожан Свято-Вознесенського храму с. Лизине з престольним святом. Варто зазначити, що цей
храм відкрився нещодавно. Він став
місцем спілкування прихожан з Богом.
Храм постійно поповнюється. Так, до
свята Вознесіння на ньому були встановлені накупольні хрести за фінансової допомоги лідера Радикальної Партії
О.В.Ляшка. І взагалі духовна обитель

постійно відчуває підтримку з боку
земляка - народного депутата України, лідера Радикальної Партії Олега
Валерійовича Ляшка. Багато хороших
слів прозвучало на адресу активної парафіянки храму Г.Н.Дорошенко за її старанність у служінні Богу.
Ієрей Георгій подякував духовенству
і чернецтву благочиння за спільну молитву, а парафіянам - за активну участь
у престольному святі, закликав їх регулярно відвідувати храм.
Закінчилося духовне торжество спільною трапезою.

Спасибі Вам за Вашу невгамовну поетичну душу, за те, що зберегли її чуттєвість до прекрасного і небайдужість
приклад.
Спасибі Вам, Надіє Олександрівно до всього навколишнього, і за цей вірш,
Гнідаш - відмінник на- як і за багато інших:
Сквозь ветры беспокойные,
родної освіти України
Сквозь подвиги бессмертные
- за Вашу багаторічну
Шли годы наши стройные,
вчительську працю, за
Шли души наши светлые.
Ваші дивовижні уроки
Мы презирали трудности,
української мови, за
Не признавали холода,
те, що прищеплюєте
Не замечали юности,
й досі дітям любов до
Пока мы были молоды.
рідної мови, за те, що
Ви своєю світлою душею і добрим сер- Пути вперёд летящие
Вбирали сердцем любящим,
цем робите навколишній світ кращим. І
Шли в бой за настоящее,
Вам я присвячую цей вірш:

років. Йому присвоєно звання Почесного землевпорядника України і Почесного
члена Українського Товариства охорони
природи, його нагороджено орденом
Трудового Червоного Прапора, багатьма
грамотами та подяками відзначено невтомного трудівника за його самовіддану працю на благо і процвітання рідної
Батьківщини.
Скільки вже їх лишилося на сьогодні,
цих трударів, яким нині далеко за 80.
Щодня ідуть у Вічність учасники війни.
Спасибі Вам, Маріє Павлівно Гринько
(с. Шовкунівка) - прекрасному спеціалісту своєї справи, колишньому зоотехніку колгоспу «Зоря», яка зараз прикута до ліжка, паралізована і сліпа вже
10 років, а колись ця невтомна жвава
жінка була вся в турботі про колгоспну
живність - корів, телят, свиней, овець...
Дбайливо ставилась до годівлі тварин,
піклувалась про їх приріст, віддавала
улюбленій справі свої сили, здоров’я і за
це заслужила великої поваги односельців, керівництва району, області і була
удостоєна нагороди - ордена «Знак Пошани».
Таким людям треба доземно уклонятись за їхню працю та за життєвий приклад служіння своєму народові.
Спасибі Вам, Лідіє Трохимівно Заїка,
за більш ніж 40-річну працю на вчительській ниві, за те що не одне покоління
школярів
виховали
чесними, працьовитими, добропорядними
громадянами нашої
країни. Невдовзі цій
красивій
жінці
виповниться 80, а вона й
сьогодні бере активну
участь у житті нашого
селища, відвідує різні культурні заходи,
часто буває на засіданнях літературного
об’єднання «Колосок» ім. Л. Стрельника
– бере активну участь в обговоренні новинок у літературному житті району.
Наші небайдужі громадяни - люди з
активною життєвою позицією - це наша
гордість, наш народний стержень, наша
надія на краще майбутнє.

Згідно наказу відділу освіти Білокуракинської селищної ради №78 від
12.04.2018 р., керуючись листом Білокуракинського ГУ ДСНС України в Луганській області від 10 квітня 2018 р. №34/179
та з метою попередження пожеж, надзвичайних ситуацій, загибелі та травматизму людей, поглиблення знань про
пожежно-рятувальну службу, виявлення
творчих здібностей учнів, розвитку руху
дружин юних рятівників та на виконання вимог Кодексу цивільного захисту
України й плану спільних заходів щодо
навчання населення правил пожежної
безпеки в Луб’янській ЗОШ І-ІІ ст. був
розроблений план проведення Тижня
знань з основ безпеки життєдіяльності

Престольне свято в селі Ëизине

У Свято-Вознесенському храмі села
Лизине відбулось престольне свято за
участю парафіян, представників духовенства і монашества Біпокуракинського благочиння, православних з різних
населених пунктів району, паломників.
Розпочалося духовне свято з водосвятного молебню з акафістом, який
здійснив ієрей Георгій (Закусович). Він
же відслужив у храмі і Божественну
Літургію. Пройшла вона урочисто і незабутньо, залишивши в серцях віруючих
пам’ятні моменти великого духовного
торжества.

Після закінчення літургії відбулася
хресна хода навколо храму. У ній взяли
участь разом із настоятелем Свято-Вознесенського храму, ієреєм Георгієм (Закусовичем) благочинний Біпокуракинського церковного округу Сіверодонецької
єпархії, архімандрит Володимир (Могильний), настоятель Свято-Георгіївського храму, ієромонах Тихон (Муравйов),
настоятель храму Святих Царствених
Страстотерпців, ієрей Андрій (Миронюк), а також парафіяни храму, гості,
паломники.
Урочиста процесія тричі обійшла

Подивімося навкруги: скільки ще поруч з нами людей, котрим за 80... Їх не
так вже й багато і вони, рік за роком, відходять од нас у Вічність. А як би хотілось
встигнути їм, ще живим, висловити
свою вдячність за все, що вони зробили
для країни, для людей. Що б там зараз
не говорили, а ми не з космосу прилетіли. Ми народилися тут, на своїй землі, і
ми нащадки свого народу, а у народу є
своя історія і була вона різна: і важка, і
страшна, і хороша. Про страшне і важке
дуже багато сказано... Хочеться сказати
і про хороше. Про те, як ці люди, котрим
зараз за 80, у свої, такі ранимі, дитячі
роки пізнали, що таке війна, голод, та
не надломилися душею, а з великим
ентузіазмом прийняли естафету у своїх
батьків і старших братів, що вибороли
мир для країни, і почали будувати державу далі і тримати її
в своїх натруджених
руках.
Спасибі Вам, Олександре Тихонівно Єлтанцева - колишній
директор
районної
лабораторії
ветеринарної медицини
- за те, що впродовж
багатьох років тримали в благополуччі
епізоотичну ситуацію в нашому районі,
за те, що були терпеливою і доброю
наставницею, за Ваш невичерпний оптимізм, котрим заряджаєшся при спілкуванні з Вами, і за те, що багато-багато
літрів власної крові, разом зі своєю колегою та подругою Любов’ю Михайлівною Корнієнко, якій теж велика подяка
за це, віддали, щоб
врятувати життя інших людей, адже Ви
були з нею регулярними донорами. За
це Вам обом було
присвоєно
звання
«Почесний
донор».
Були такі випадки, що
машина швидкої допомоги приїздила
прямо в районну ветеринарну лікарню в
робочий час і забирала Вас, щоб Ваша
кров негайно рятувала постраждалу людину. Тепло Вашої крові омиває вдячні
серця врятованих Вами людей.
Як гарно, коли поруч є люди з великою
добротою в душі, з таким оптимізмом і
життєвим настроєм, що і молодим дасть

Дякуємо вам...

Після учительського київського вузу
І за призначенням, як то було тоді,
Дівча тендітненьке, залишивши всіх
друзів,
Пливло в майбутнє, як листочок по воді.
Прибило той ніжнесенький листочок
До берегів аж Білої ріки,
Де все пройшло, де народила дочок,
Де дні складались в місяці, роки.
Де школі всю наснагу віддавала,
Де не боялась йти на перекір.
Лиш рідна мова з вуст твоїх лунала
Завжди: і в школі, й дома, й серед зір.
Коли думки спліталися в рядочки
І йшли віршами долю осіять...
І підхопили те проміння дочки,
І радість мами в тім не описать.
Любові ж скільки в серці материнському
До рідних діток й до чужих не менш,
І до своїх уроків з української...
Ти так красиво по життю ідеш.
(А. Леонова)

Вчитель - це велике звання людини,
яка віддає своїм учням не тільки знання,
а й часточку свого серця.
Спасибі Вам, Іване Федоровичу Пекалєв, за більш ніж 33-річну невтомну
працю у будівельній сфері. За те, що
були чесним, досвідченим керівником,
мудрим і доброзичливим наставником молоді, за Вашу активну
позицію у суспільному житті, за Вашу
природню інтелігентність, яку Ви зберегли попри всі життєві
поневіряння: страшне
голодне дитинство без батька, що загинув на хімічному виробництві.

А сами жили будущим.
Пора первоначальная,
Заря с зарёй встречается,
И юность наша дальняя
Сегодня продолжается...

(И.Пекалев)

Люди з творчою душею роблять навколишній світ кращим, добрішим.
Хочеться всім вам ще і ще раз подякувати та побажати міцного здоров’я і
довгих років життя у здоров’ї, душевному спокої, на радість не тільки рідним, а
й усім нам, вашим землякам.

Адміністрація Луб’янської ЗОШ
За матеріалами газети «ЖБ»
№40 від 26.05.2018 року

За матеріалами газети «ЖБ»
№40 від 26.05.2018 року

А.ЛЕОНОВА, керівник літературного
об’єднання «Колосок» ім. Л.Стрельника.
***
Спасибі Вам, Василю Степановичу
Шелудько, за Вашу чесну працю, за любов до нашого краю,
за Ваше добре серце,
за Вашу щиру, відверту душу, яку вклали у
написані Вами книжки. На Вашу долю випало чимало тяжких
випробувань:
пережив і голод, і холод з
дитинства, і насильницьку колективізацію, і окупацію, а разом з нею і вивезення до Німеччини на примусові роботи, а,
звільнившись від неволі, пройшов відповідну фільтрацію, потім армія, складні шляхи країнами Європи, госпіталь,
тяжкі хвороби, лікування, знову служба і
ось Перемога, і повернення додому. Піс- Н.ГНІДАШ, член літературного об’єдля навчання в технікумі стає в нашому нання «Колосок» ім. Л. Стрельника
Білокуракинському районі головним інЗа матеріалами газети «ЖБ»
женером-землевпорядником.
№40 від 26.05.2018 року
На цій посаді пропрацював довгих 45

26.05.2018 р. №2

Білокуракинський портал

Щаслива родина – міцна сім’я

Вже протягом ста років в другу неділю
травня відзначається Свято матері.
Його традиційно святкують в Європі, в
США, в країнах Азії.
Мати, мама, ма¬туся, неня - такими високими словами величаємо жінку-матір. Скільки спогадів і тепла таїть
у собі це магічне слово. Цим словом
ми називаємо найдорожчу, найдобрішу, найкращу, наймилішу нам людину,
і кожного, від немовляти і до глибокої
старості, образ матері супроводжує через все життя. Мати навчила нас бути
мудрими, добрими, навчила жити, вірити, любити і надіятися.
Нещодавно біля Будинку дитячої та
юнацької творчості відбулися урочисті
заходи під назвою «Щаслива родина міцна сім’я», присвячені Дню матері та

Дню сім’ї. «Мама - це щастя, життя, наш
найдорожчий скарб», - переконувала
присутніх ведуча Олена Зверхановська.
Її милозвучний голос органічно вплітав
в канву концерту, оголошуючи все нові
й нові номери. До виступів приєдналися вокальний ансамбль «Барвінок»
(молодша, середня та старша групи)
(керівник Н.І.Сушкова), танцювальні колективи «Пролісок». «М&dance», «Веселка» (керівник К.О.Іщенко) та солістка
Ксенія Шандрамайло (керівник І.А.Косенко).
Педагогами Будинку творчості були
проведені різноманітні веселі ігри з глядачами, в яких взяло участь багато дітей
та дорослих. Для дітлахів також працювали такі станції: «Малюнок долонями»
(А.М.Костянніков), «Бочча» (В.М.Ків-

шар), «Настільні ігри» (В.Є.Крамарєв),
«Караоке» (Н.І.Сушкова), де перемогу
отримала Римма Кім. Для кожного учасника конкурсів були підготовані призи,
кожній дитині - надувна кулька, солодощі - булочки, пластівці, солодкі палички.
Також цього дня дітлахів розважали аніматори, для всіх бажаючих було представлене «Шоу мильних бульбашок» та
працював батут.
Наприкінці заходу висловили слова
вдячності за участь у проведенні свята
Білокуракинській ОТГ, Луганському регіональному центру фізичної культури
та спорту «Інваспорт», голові районної громадської організації «Святителя
Луки» Вячеславу Ківшарю, в.о. голови
громадської організації «Центр жіночих ініціатив «Платформа змін» Альоні
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Старченко. Організатори та учасники
заходу додали всім присутнім гарного
настрою й позитивних емоцій.
День Матері - це особлива дата, коли
кожен повинен привітати свою неньку,
подарувати їй щонайменше посмішку,
висловити свою шану, любов і повагу.
Мати - тільки вона нічого не пожалкує
для своєї дитини, це вона в хвилини
небезпеки ніколи не згадає про тебе,
все віддасть для того, щоб захистити
свою дитину, зазнає будь-яких труднощів, щоб жилось їй краща. Віддасть всю
свою мудрість душі, тепло свого серця,
своє здоров’я. Материнська любов не
знає страху сумнівів, розрахунків. Вона
очищає нас, зігріває, зупиняє перед безоднею. Мати - захист і притулок для дитини, вона її опора і совість. Все, що є в
нас найкращого, все від неї, від рідної
неньки. Тож будьмо гідні материнської
любові і пронесімо через усе своє життя це ніжне і прекрасне слово «Мама».
І скільки б не було тобі років - п’ять чи
п’ятдесят- тобі завжди потрібна мама, її
ласка, погляд. Хочеться побажати всім дорослим і дітям - завжди пам’ятати про
тих, хто дав нам життя. Тож бережіть
батьків, діти, будьте їхньою опорою та
надією.
За матеріалами газети «ЖБ»
№40 від 26.05.2018 року

Випускний вихованців Білокуракинської школи мистецтв
В Білокуракинській школі мистецтв
відбувся випускний вечір вихованців
даного закладу. Діти виконували на музичних інструментах різні композиції,

співали пісні, демонструючи все, що їх
навчили протягом останього навчального року в школі мистецтв. На свято
були запрошені батьки дітей, а також

ченню святкового концерту вони нагородили всіх дітей грамотами та подарунголова Білокуракинської об’єднаної те- ками, привітавши зі святом і побажавши
риторіальної громади Сергій Сірик та подальших успіхів в навчанні.
За матеріалами Білокуракинської ОТГ
керівник відділу освіти Білокуракинської
ОТГ Володимир Аполлонов. По закін-

Гирьовики з Просторого привезли додому медалі з чемпіонату світу

Вітаємо

земляків-переможців!

19 травня відбулося відкриття Чемпіонату світу серед юнаків та дівчат 20002002 р.н., Чемпіонат Європи по гирьовому спорту серед ветеранів та перший
Чемпіонат серед спортсменів із інвалідністю. Змагалися за перемогу майже 70
учасників із різних країн. Взяли участь у
даному чемпіонаті і гирьовики з с.Просторе Білокуракинського району, які
виступали у складі збірної України.
Україна виборола перше загальнокомандне місце у даному чемпіонаті.
Гирьовики з Білокуракинщини показали

високий рівень підготовки та вибороли
3 золотих та одну срібну медаль. Здобували перемогу для України Урозалієв
Роман (вагова категорія 70 кг), який завоював 2 золотих медалі: у ривку з результатом 131 підйом (вага гирі 24 кг) та
у поштовху з результатом 61 підйом 24 кг
гирі. Гармаш Вероніка (вагова категорія
+60 кг) з результатом 126 підйомів 16 кг
гирі у ривку виборола 1 золото. Зовсім
трохи не вистачило сил для абсолютної
перемоги Головченко Віолеті (вагова категорія 60 кг), яка посіла друге місце з

результатом 112 підйомів 16 кг гирі, отримавши срібну медаль на чемпіонаті
світу серед юнаків та дівчат у ривку.
Підготував юних спортсменів для участі
у змаганнях тренер команди – Володимир Чижевський. Команда щиро вдячна
спонсору цієї поїздки – Максиму Васильєву, якого було нагороджено дипломом за особистий внесок в організацію,
проведення чемпіонату світу з гирьового спорту серед юнаків та дівчат та відкритого чемпіонату Європи з гирьового
спорту в окремих вправах, популяризацію українських національних традицій
та сприяння розвитку гирьового спорту у
світі. Вітаємо наших земляків з великими перемогами та бажаємо подальших
успіхів!
За матеріалами Білокуракинської РДА

У м. Харків відбувся Всеукраїнський
турнір серед збірних команд областей
та Центрів розвитку дівочого футболу
«Кубок надій ФФУ - майбутні чемпіонки
2018». Честь Луганської області у складі
збірної команди захищали і сім дівчат
2005 року народження ЖФК «Кобра»
смт Білокуракине.
У першій грі наша збірна грала проти
команди Донецької області і здобула
впевнену перемогу з рахунком 5:2. Наступна гра була досить напруженою,
оскільки нашими суперниками були господарі турніру - команда Харківської
області. Наші дівчата лише наприкінці
матчу забили другий м’яч та здобули перемогу з рахунком 2:1. Третя гра
стала вирішальною. Команда Дніпропетровської області мала шанс стати
чемпіоном турніру в разі перемоги над
луганчанками. Але наші дівчата теж
дуже хотіли приміряти золоту нагороду
і обіграли дніпрян з мінімальним рахунком 1:0. Таким чином збірна Луганської
області стала переможцем даного турніру. Друге місце посіли господарки турніру, третє - дівчата з Дніпропетровщини.
Нагороди від ФФУ отримали Марія
Ясиненко, Олександра Грицай, Вікторія
Коренева, Тетяна Міщенко, Ірина Бурлуцька, Дарья В’яла та Валерія Кіященко.
Фінансову підтримку команді надали Білокуракинський селищний голова
С.І.Сірик та партнери Луганської обласної асоціації жіночого футболу (президент М.М.Нікішин).
Учасники турніру
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Єдиний раз я бачив білого вовка в дитинстві. Було мені років 6-7, здається,
ходив уже в школу, в якій директорував
батько. Жили ми тоді в післявоєнному
глухому степовому селі в Білокуракинському районі, що на Луганщині, далеко
від шосейної і залізної доріг, електрики,
радіо та інших благ цивілізації.
У село ночами забрідали вовки. Пригадується пізній зимовий вечір, лише
сопе в колисці молодший братик. Батько в кутку за столом при світлі гасниці
згорбився над зошитами, мама на лавочці біля печі штопає мені розірвану
штанину, я примостився поруч, слухаю
її казки, до яких дуже охочий. В хаті напівтемрява, тепло, в грубці ще не перегоріло, щось потріскує, з піддувала
по стінці стрибають червоні відблиски,
мирно цокають ходики біля дверей, а за
вікном біло-біло від снігу, лютує мороз,
повний місяць ліхтариком зависнув над
двором і там світло, як вдень.
Раптом в сінях, де ночує наша собака Жулька, чується гавкіт, попискування
і легке скреботіння у вхідні двері, ніби
кимось наляканий собака проситься до
хати. Я підходжу до вікна і завмираю від
здивування: посеред двору в місячному
сяйві застиг здоровенний білий собака,
опустивши голову, так, немов до чогось
принюхується на снігу. Потім різко закидає морду до місяця, і чується виття,
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протяжне і моторошне.
- Собака... чужий собака! - оторопіло
кричу я. - І такий величезний!..
Батько з матір’ю вже стоять поряд,
теж дивляться у вікно.
- Це не собака, сину, - спокійно пояснює батько, обіймаючи мене за плечі. Це вовк... Причому досить рідкісний різновид для нашого краю - альбінос. Ну,
нічого, я тобі зараз повию, мерзотнику!..
Рвучко крокує до ліжка і зриває зі стіни
одну зі своїх двостволок. Мама повисає
у нього на руці:
- Заради Всіх Святих, не роби цього, просить тихо, благаючи. - Може, це той
самий, який пощадив Мар’юшку з дитинчам. Кажуть, перевертень...
- Ось і ти туди ж, - докірливо гмикає
батько. - Наслухалася бреднів і повіри-
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тебе тоді й на світі ще не було. Зима,
холодно. І ось іде ця сама Мар’юшка, з
нашого села в сусідню Раївку. На руках
закутаний однорічний синочок, а іншого, приблизно твого віку, вона веде за
руку. А вовків тоді було в окрузі!.. І ось
йдуть вони, значить, степом, як раптом,
нізвідки не візьмись - вовки, ціла зграя.
А ватажком у них - здоровенний білий
вовк. Сіли віддалік півколом на дорозі,
сидять, чекають, коли підійдуть люди.
Мар’юшці одночасно з дітьми-то що робити? Ось вона, попереду, - смертинька
з вовчим оскалом, адже всіх розтерзають звірі, нікого не помилують. Подумала, подумала, та й надумала зробити
так, щоб хоч хтось уцілів.
- І що ж вона надумала?..
- А то й надумала... - зітхає мати. - По-

Історія про білого вовка
(Микола Ніколенко)

ла. А ще вчителька...
Він якийсь час ще постояв в роздумах,
потім повернув рушницю на місце.
- Гаразд, якщо вже так просиш...
Ми всі знову дивимося у вікно, однак у
дворі нікого немає, ніби й не було, ніби
все привиділося, тільки так само ясно
світить місяць, цокають ходики, і заспокоїлася в сінях Жулька. Кожен, як і
раніше, займається своєю справою, ну,
а я, почувши про перевертня, тепер докучаю матері: розкажи та розкажи.
- Ось, нині і дитя, - незлобливо і,
здається, більше для порядку, бурчить
батько. - Темний народ у нас ще, забитий... навигадують всякого, а потім же і
вірять в нього.
- Про перевертня, може, ти і правий,
- погоджується мама. - Ну, а те, що
Мар’юшка залишилася живою і здоровою, як і її дітлахи, що білий вовк став їх
рятівником... У війну це сталося, синку,

клала, як було, однорічне дитятко на
шлях, а сама старшенького синочка за
руку і ходу назад. Тільки чує: наздоганяє
їх хтось. Обернулась - а це той самий
білий вовк. Обігнав, загородив дорогу, і
як би підштовхує, що б повертали туди,
куди йшли. Вони і повернули, повернулися в супроводі білого вовка до залишеної дитини. Страху, зрозуміло, натерпілися: думали все - заодно всіх зжеруть
вовки! І ось, уяви, картина така - це мені
потім сама Мар’юшка розповідала зграя, як сиділа, так і сидить на місці,
а ватажок, не поспішаючи, підійшов до
жінки, обнюхав її, підняв голову і довго,
начебто з докором, уважно дивився їй
в очі. Потім підійшов, помочився їй на
ногу, завив протяжно, з надривом як би,
і кинувся геть. І вся зграя, не заподіявши
нікому шкоди, слідом за ним. Ось і вся
історія. Тільки з того часу стали часто
помічати люди в окрузі білого вовка. І

говорити, що це перевертень.
Спекотним серпневим після опівденним сонцем мене, дванадцятирічного,
вела мама на залізничну станцію Катран - влаштовувати в Южнодолжанську школу-інтернат. Ні попутних підвод,
ні машин не трапилось, ось і тупотіли
босоніж запиленою степовою дорогою
з вузликами за плечима, з нехитрим
дорожнім скарбом і туфлями в руках.
Пам’ятається, кивав нам капелюшками
соняшник, сонце пекло немилосердно,
і дорога, яка губилася десь далеко в
тремтячому мареві, здавалася нескінченною. Приблизно на півдорозі присіли
ми перепочити в тіні лісосмуги. Трохи
осторонь - Курячівські ліси.
- А що, мама, - питаю боязко, - в лісах,
мабуть, і вовки водяться?
- Напевно, водяться, синку.
Вона довго мовчить, ніби зважує, чи
говорити, потім стомлено так, з ледь
помітною усмішкою:
- А пам’ятаєш той зимовий вечір, коли
ми білого вовка у віконце побачили? Так
ось, десь через тиждень-другий, йшла
я додому через поле і зустріла білого
вовка. Стоїмо і дивимося: я на нього, він
на мене, а у мене вся душа в п’ятки. І
ось кажу йому тихо-тихо, як бабуся ще
вчила: «Іди своєю дорогою, молодець,
а я - своєю. У тебе свої дітки, у мене
- свої». Так і розійшлися по-доброму,
хоча всю дорогу до села я була сама не
своя і все оглядалася - чи не женеться
за мною звір. Правда, бабуся навчала
мене і в тому, що вовк ніколи не кинеться на першу і останню дитину в сім’ї. А
я і була останньою. Хоча... Інший раз
мислилося: а може, це той самий білий
вовк, якого я у батька відмолила? Може,
відчував, хто його рятівниця, тому і не
зачепив, як думаєш?..
Микола НІКОЛЕНКО,
смт Білокуракине

Йду недавно по вулиці в Білокуракине.
Чую, як якась тьотка пристаркувато-пенсійного віку з явно лугандонівським акцентом ламано-кацапською мовою із
матюхливими перлами ледь не в кожній
фразі голосно говорить по мобільному
телефону. Вірніше, навіть не говорить,
а кричить. Не знаю, з ким вона говорила і як добре чи погано було її чути
на протилежному боці слухалки, але в
радіусі, мабуть, кількох сотень метрів
саму тьотку було чути добре - аж занадто. І волей-неволею всі, хто в цей
момент знаходились неподалік, чули
її огидно-надривний голос і поступово
стали свідками ще одного чергового лохотрону, в якому жертвою становилась
саме ця пристаркувата лугандонівська
курва, яка, як стало зрозуміло з її галасливої розмови по телефону, потрапила
на гачок до шахраїв. А суть її розмови
зводилась до того, що хтось на протилежному боці слухалки розпитував її

про реквізити банківської картки - номер
рахунку, на кого вона оформлена (прізвище по батькові) та якісь ще реквізити та коди. Було видно і чути, що жінка
схвильована і сильно стурбована, бо їй
прийшла якась смс-ка про блокування
рахунку, а потім хтось зателефонував і
почав розпитувати про реквізити картки. І вона, не довго думаючи, з переляку
почала все розповідати, галасливо кричучи в слухалку. Було видно, що вона
приїхала з окупованої території в Білокуракине за пенсією, але щось сталось
із її банківською карткою. Вона кричала
в слухалку на всю вулицю, вимагаючи
від когось повернути їй гроші, а у відповідь її хтось заспокоював і поступово
випитував інформацію про картку та про

***
В Білокуракинському військкоматі рано-вранці військовий комісар вишикував всіх солдат на плацу і сказав, що скоро має приїхати
якесь начальство з перевіркою, так
щоб ніхто нічого зайвого не ляпнув. І
ось приїхало начальство з перевіркою. Всі забігали, заметушились...
На посту стоїть солдат, службу несе!
Підходить до солдата сержант - командир відділення і питає в нього:
- Ти снідав сьогодні вранці?
- Ніяк ні!
- Зараз підійде капітан з області,

точки м’яса виколупує, нахабно так
ухмиляється і підходить до солдата:
якщо спитає, чи ти снідав, то ска- - Ну що, солдат, ти сьогодні снідав? - Ну чо, солдат, стоїш?
- Так точно!
жеш, що так, снідав! Зрозумів?
Солдат подивився на нього і каже:
- Так точно! Скажу!
- А обідав? - Нуууу... так точно, - Та ось... Бл#дь!.. Нажрався і
обідав!
І ось йде капітан:
стою!..
- Скажи, солдат, ти снідав сьогод- - А вечеряв?
ні?
- Ніяк ні!
***
- Так точно!
- Так от, солдат, зараз підійде пол- Олег Ляшко телефонує голові Білоковник з перевіркою, і не дай бог ти куракинської РДА Іванюченку:
- А обідав?
- Ніяк ні!
йому щось ляпнеш! Зрозумів?
- Алло!..Слава Україні! Це Олег
- Зараз підійде майор, то скажеш - Так точно, все скажу, як треба!
Ляшко. А Іванюченка я можу почути?
йому, що вже обідав! Зрозумів?
І ось, похитуючись, виходить з - Пішов нах#й!
- Так точно, скажу!
кабінету воєнкома полковник, від - Дякую. А коли повернеться?..
І ось іде майор:
нього тхне перегаром, із зубів шма***

УКРАЇНА, Луганська обл.,
смт Білокуракине
email: bilokurakyne@gmail.com
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ËОÕОТРОÍ ДËß ПСÈÕІ×ÍОÕВОРО¯ ÊÓРВÈ
Глас Народу (без цензури!)
неї саму. І вона все розповідала...
Не знаю, чи зрозуміли, крім мене, зміст
її розмови інші люди, що в цей час знаходились неподалік, але ніхто їй навіть
нічого не сказав. Чи то не хотіли чипати
явно не при здоровому глузді тітку, яка
репетувала та матюхалась по-кацапські,
викликаючи лише огиду та неприязнь,
чи то просто чекали, чим все закінчиться і намагались не звертати на неї особливої уваги. Але ніхто їй навіть не зробив жодних зауважень щодо галасливої
розмови з використанням нецензурних
перлів великого «рускава язика» на всю
вулицю. Хтось просто подумки посилав
її подалі і чекав, коли вона нарешті заткнеться. Бо, насправді, нікому не було
жодного діла до її проблем та нездоро-

вої психіки.
Не знаю, чим закінчилась її галаслива
розмова по мобільному телефону, бо я
пішов геть. Але було зрозуміло, що комусь сьогодні пощастило знайти чергову пристаркувату психічнохвору дурепу,
яку вдалось розвести на кілька тисяч
гривень.
Ті, хто нещодавно закликав в Україну
війну і кричав: «путін, пріді!» нарешті
отримали те, що хотіли: війну і повернення суворих 90-х, беззаконня та безправ’я, лохотрони та рекет.
І навряд чи хтось допоможе цій старій
дурепі, яка ще хоче пожити і на українську пенсію, і на лугандонівсько-московські подачки у вигляді гумдопомоги
та мізерних пенсій... Що хотіла - те і отримала!..
Глас Народу
смт Білокуракине
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