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В Білокуракинських
пасічників масово 

гинуть бджоли!

Відкриття
дитячого 

майданчика

на стор. 4

Про благоустрій
пляжів, невихованих 
дітей та гармонію з 

природою

Дорогоцінні 
зернятка

2 2  ч е р в н я  -  Д е н ь  п а м ’ я т і  та  с к о р б о т и 24 червня - День МОЛОДІ України

В Білокуракине 22 червня на площі 
Т.Шевченка зібралися делегації органі-
зацій та установ району, представники 
громадських та ветеранських організа-
цій, очільники району та духовенство. 
Саме в цей день, 22 червня, українці 
відзначають День скорботи і вшануван-
ня пам’яті жертв війни.

О 10 годині був проведений мітинг 
біля меморіалу «Скорботна мати» до 
Дня скорботи та вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні під назвою «Хви-
лина мовчання пекуча й терпка». 

Розпочався захід урочистим звучан-
ням Гімну України, потім від ветеранів 
слово мав голова районної ветерансь-
кої організації Путненко Василь Прота-

сович. Продовжила захід панахида, яку 
справив настоятель Свято-Тихонівсько-
го храму архімандрит Володимир (Мо-
гильний). Після проведеного мітингу 
керівництво району та представники 
громадськості поклали квіти та поста-
вили кошики з квітами до підніжжя ме-
моріалу «Скорботна мати».

За матеріалами спільноти
Білокуракинська РДА

День Скорботи та 
вшанування пам’яті 
на Білокуракинщині З днем молоді 

      щирі вітання!
З веселим 
      та радісним днем!
Хай збудуться 
      всі сподівання,
Й рясним 
      розійдуться дощем.
Хай в серці 
      вогонь не згасає,
Енергія б’є 
      через край!
Хай мудрість 
      потроху зростає,
Щастить 
      в починаннях нехай!

Адмін Білокуракинського порталу

Ç ДНÅÌ ÌОЛОД², Б²ЛОÊÓÐÀÊÈНÖ²!

Випускний вечір в Білокуракинській ÇОØ ¹1

В суботу 23 червня, в переддень Дня 
молоді України, на центральній площі 
селища Білокуракине відбувся випуск-
ний вечір для випускників Білокура-
кинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1. На цей святковий захід 
зібралось чимало людей – три кла-
си випускників, їхніх батьків, вчителів, 
друзів. Ведучі Надія Заєць та Поліна 
Грицай розпочали урочисту церемонію. 
На імпровізований майданчик були за-
прошені випускники разом з класними 
керівниками на чолі з директором Біло-
куракинської ЗОШ №1 Вашурою Оле-
ною Григорівною.

Ведучі представили випускників 2018 
року: «11-А клас – класний керівник, 
вчитель інформатики Григоренко Сер-
гій Васильович. Серед його вихованців 
– майбутні великі вчені та комп’ютерні 
генії. Завдяки їм будуть знайдені нові 
джерела енергії і прокладені нові шля-
хи мережі Інтернет. Вже зараз вони до-
вели, що інтелект та знання – головне 
надбання сучасної людини. 11-Б клас 
– класний керівник Анішина Лариса Во-
лодимирівна. Про цих випускників чули 
всі і багато. Вони – одні з найкращих в 

своїй альма-матер. В навчанні, і в спорті, 
і в пісні, не страшні їм грози словісні. Та-
ких ми не бачили іще зроду, вітаймо цю 
силу, вітаймо цю вроду! 11-В клас - клас-
ний керівник Головачова Світлана Ми-
колаївна. Саме цих випускників чекають 
у майбутньому перемоги у чемпіонатах 
та спортивних олімпіадах, адже це – 
найкращі спортсмени Білокуракинської 
школи. На їх рахунку - перемоги у фут-
болі, волейболі, баскетболі, гирьовому 
спорті, а це – вірна ознака спортивного 
успіху».

На святі були присутні голова Білоку-
ракинської об’єднаної територіальної 
громади Сірик С.І., начальник відділу 
освіти селищної ради Зубкова Л.І.

Всі зібрались в цей день з нагоди осо-
бливого свята, якого немає в жодному 
календарі. На ньому зустрічаються біль 
розлуки і світлі надії, сум розставання з 
однокласниками і радість зустрічі з май-
бутнім. Сьогодні прощаються з рідною 
школою учні, які підуть у самостійне 
життя.

Далі були представлені всі випуск-
ники 2018 року. В цьому році атестати 
про повну загальну середню освіту в 
Білокуракинській ЗОШ №1 отримали 51 
випускників, про що в своєму наказі ого-
лосила директор Вашура О.Г. Атестат з 
відзнакою та золоту медаль отримала 
одна випускниця – Григоренко Каріна. 
Атестат з відзнакою та срібну медаль 
отримали також Григоренко Наталія та 
Ситник Ігор.

З вітальним словом виступив голо-
ва селища і Білокуракинської громади 
Сірик С.І.:

- Шановні друзі! Сьогодні дійсно свято. 
Я думаю, з чим порівняти таке свято? 
Це незрівнянне свято. Тому що до свята 
йшли і випускники, і батьки, дідусі, ба-
бусі, і гості, що присутні на цьому святі. 
Вони вже прийшли готові до свята. Не 
треба їх переконувати, запрошувати. 
Свято, тому що дітки, випускники, отри-
мують нове життя, отримують атестати 
і те, що мають отримати в житті – само-
стійність. Я бажаю від громади, від себе 
особисто на дорозі, яка їх очікує, тільки 
добра, тепла та благополуччя. Всіх зі 
святом, всім щастя і миру нам!

Далі слово взяла Зубкова Л.І., началь-
ник відділу освіти Білокуракинської се-
лищної ради:

- Дорогі діти. Ось і настав цей очікува-
ний час, до якого ви йшли довгі одинад-
цять років. Вам уже дуже багато було 
побажань на останніх дзвониках, зоря-
ному балу. Хотілося, щоб ці побажання 
якнайбільше збулися. Ви в своєму жит-
ті подолали перше таке випробування  
-прийняли участь у зовнішньому неза-
лежному оцінюванні. І я впевнена, що 
кожен з вас отримав ті знання, на які ро-
зраховував. Я дивлюсь на вас – ви такі 
красиві, ви такі розумні, ви танцюристи, 
ви спортсмени. Я навіть не уявляю, як 
завтра школа буде працювати без вас. 
Найсумніше, мабуть, вашим батькам, 
бо вони думають, що ви досі ще такі ма-

ленькі, безпорадні, і їм не хочеться від-
пускати вас у вирій самостійного життя. 
Бережіть їх, згадуйте про них, приїжд-
жайте до них, пишіть і дзвоніть їм, і та-
кож піклуйтеся за них, як вони піклува-
лися за вас довгі одинадцять років. Як 
складеться ваша доля – не знає ніхто. 
Але ми знаємо одне – що ви станете вір-
ними, надійними і добрими, порядними 
людьми. Я дивлюсь на вас, і хочеться 
кричати вам услід: Діти, бережіть себе! 
Бережіть для батьків, бережіть для май-
бутніх поколінь, бережіть для держави, 
якій ви так потрібні. Зі святом вас і в до-
бру путь! Всього найкращого!

Потім мер Сірик пожартував, запро-
сивши випускників до Білокуракинської 
громади, якщо у них «не складеться 
життя», пообіцявши допомогти і подару-
вав святкові торти кожному класу.

Випускникам були вручені атестати 
про закінчення школи, а деяким випуск-
никам – похвальні грамоти за особливі 
досягнення в навчанні.

Далі вечір продовжили номери ви-
пускників та їхніх батьків. Пісні, випуск-
ний вальс та різні танцювальні компози-
ції у виконанні випускників і випускниць 
зачаровували публіку. Гарний настрій 
панував увесь вечір, завершення якого 
відбулось в кафе-барі «Палуба», і вже 
опівночі спеціально для випускників був 
запущений святковий феєрверк.

В щасливу путь, випускники-2018!!!

кор.
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Начальнику Білокуракинського РВ 
УМВС України в Луганській області

Косенко Роман Олексійович,
Заїка Анатолій Петрович,

Заїка Олександр Вікторович, 
Косенко Олексій Михайлович,

Кійко Олексій Семенович,
Колінчук Адам Фелеймонович 

– мешканці села Цілуйкове Білокура-
кинського району Луганської області,

Застава Олексій Володимирович - 
староста села Цілуйкове

про порушення кримінальної 
справи щодо умисних дій окре-

мих осіб по знищенню бджо-
лосімей в особистих підсобних 

селянських господарствах, в 
результаті яких їх власникам 

завдано значної матеріальної та 
моральної шкоди 

копія для відома:
Голові Білокуракинської об’єднаної 

територіальної громади 
С.І.Сірик

Голові Білокуракинської РДА
С.І.Іванюченко

Начальнику Білокуракинської Дер-
жавної ветеринарної медицини

Н.Є.Луб’яній

З А Я В А
Приблизно 14 та 15 червня 2018 року 

в межах земель користування сіл Лизі-
не, Шапарівка та Цілуйкове сільгосп-
підприємствами проводився обробіток 
сільськогосподарських посівів (гороху 
та колосових) пестицидами. За нашими 
неофіційними даними обробіток посівів 
гороху та зернових могли проводити 
спеціалісти СТОВ «Вікторія», Агрофірма 
«Зоря» та інші. Якими отрутохімікатами 
оброблялися ці посіви, їх токсичність та 
строк дії – нам не відомо, що є грубим 
порушенням діючого законодавства.

Особливу тривогу викликає обробка 
посівів гороху, де його можуть збирати 
діти і це в кінцевому результаті може 
мати непередбачувані тяжкі наслідки. 
Але це не стосується керівників госпо-
дарств, які всупереч закону не повідо-
мили про обробіток посівів населення 
вищевказаних населених пунктів, ста-
ростів сіл, власників тварин та бджіл, не 
встановили на полях, де застосовува-
лися отрутохімікати відповідних написів 
(табличок), які б попереджали про не-
безпеку можливого отруєння.

Не встановлені нами керівники та 
спеціалісти сільгосппідприємств діяли 
злочинно недбало, порушуючи таким 
чином Закон України «Про бджільни-
цтво», Державні санітарні правила 
(ДСП 8.8.1.2.001-98 пб «Застосування 
пестицидів»), Державний реєстр пести-
цидів і агрохімікатів, дозволених для ви-
користання в Україні, згідно з вимогами 
постанови Кабінету Міністрів України 
від 21.11.2007 року № 1328 з оновлен-
ням на 01.01.2017 року та інше законо-
давство.

В результаті бездумних та злочин-
них дій керівників сільгосппідприємств 
по застосуванню отрутохімікатів у нас 
повністю загинуло від 20 до 50 бджо-
лосімей, продукція яких є засобами для 
лікування майже всіх хвороб та продук-
тами харчування населення, бджола як 
біологічно розумна та високоорганізова-
на істота, приносить людям добро та до-
статок і тому все законодавство України 

стоїть на захисті бджоли та бджолярів 
(пасічників)!

Звертаючись до Вас за допомогою, 
просимо негайно приступити до об’єк-
тивного та неупередженого розслі-
дування даної справи із залученням 
спеціалістів у цій галузі та проведення 
необхідних експертиз згідно з Інструк-
цією про призначення та проведення 
судових експертиз та експертних до-
сліджень, затверджених наказом Міні-
стерства юстиції України 08.10.1998 
року № 53/5.

Особливо нас хвилюють питання про 
те, чи мають господарства ліцензії на 
застосування отрутохімікатів та допуск 
(посвідчення) осіб до роботи з ними, чи 
виправдані застосування отрутохімікатів 
на окремих посівах сільськогосподарсь-
ких культур, чи сертифіковані такі пре-
парати для застосування в Україні?

Чи не запроваджена у цих господар-
ствах з метою уникнення від можливого 
негативного впливу пестицидів на люди-
ну та навколишнє середовище суворе 
дотримання правил техніки безпеки при 
роботі з ними? Чи асортимент пестици-
дів, засоби, сфера застосування, норми, 
кратність обробок повинні відповідати 
«Переліку пестицидів і агрохімікатів, до-
зволених для використання в Україні»? 
Чи повідомлялося нам, бджолярам (ст. 
37 ЗУ «Про бджільництво» не пізніше 
ніж за три доби до початка обробки че-
рез засоби масової інформації попере-
дити органи місцевого самоврядуван-
ня, пасічників, пасіки яких знаходяться 
на відстані до 10 км від оброблюваних 
площ)? Чому нам в порушення діючо-
го законодавства не були повідомлені 
дата обробки, назва препарату, ступінь 
і строк дії токсичного препарату? Які є 
докази з цього приводу у керівників го-
сподарств?

І останнє. Чому, враховуючи токсич-
ність пестицидів для бджіл, обприску-
вання сільськогосподарських культур, 
які є медоносними (перговими) потрібно 
проводити у фазі бутонізації до цвітіння 
(в ранні та вечірні години). Хіба спеціалі-
сти та керівники господарств не знають, 
що обробка інсектицидами на медо-
носних культурах в період цвітіння не 
проводиться (ЗУ «Про бджільництво», 
ст.30)? Це по-перше.

По-друге. Якщо токсичність препара-
ту (пестициду) діє на посівах гороху до 
цього дня, то бджоли будуть продовжу-
вати медозбір і будуть продовжувати ги-
нути до періоду повного зниження ток-
сичності і, таким чином, це не вирішить 
проблему, тому просимо Вас вирішити 
питання про знищення посівів гороху, не 
завдаючи нашим пасікам та нам, влас-
никам, подальшої шкоди.

Виходячи з наведеного, просимо Вас 
розглянути нашу заяву, встановити 
винних осіб та порушити відносно них 
кримінальну справу щодо порушення 
правил роботи з отрутохімікатами, які 
пов’язані зі знищенням бджіл (бджо-
лосімей), а також посприяти у вирішен-
ні питань про відшкодування нам ма-
теріальної та моральної шкоди.

Просимо Вас інформувати про роз-
гляд нашої заяви!

Пасічники 
Білокуракинського району

За матеріалами сторінки
Заїки О.В.

Çаява пасічників Білокуракинщини
щодо масової загибелі бджіл

Білокуракинські пасічники пишуть за-
яву до поліції та влади. Хочуть з’ясува-
ти: через що бджолині сім’ї поблизу села 
Шапарівки загинули? 24 бджоляра за 
вихідні втратили від 50 до 80 відсотків 
бджіл. На їхню думку, ті загинули через 
пестициди, якими обробляють тамтешні 
поля.

Юрій Сухоставський розводить бджіл 
понад 30 років. Три дні тому в нього 
було 42 бджолиних сім’ї. Сьогодні прак-
тично всі загинули. 

- Пропали від отрути. Поля бризкають… 
Все – розмовляти тут більше ні про що, 
і так все зрозуміло… Вранці прийшов – 
гори лежало мертвої бджоли. За ніч по-
мерла, і за ніч вони і вичистили. Вона ж 
не лягає спати, бджола. Чоловік лягає, 
звір лягає, а бджола не лягає, вона ціло-
добово, як вилупилась - працює, поки 
не помре, - говорить Ю.Сухоставський.

Вісімдесят відсотків пасіки втратив і 
Віктор Щебетенко. Чоловік підраховує 
збитки: 

- Втратив тридцять сімей. Весною вони 
коштували по 2 тисячі гривень. Це вже 
60 тисяч гривень. Без урахування меду. 

І меду принесли б десь тону. Пораху-
вати по чому мед… Великий, звичай-
но, збиток. Ну і психологічно, звичайно, 
коли приїхав, подивився на це все діло… 
Мені просто жалко їх, як живих істот, – 
розповідає пасічник Віктор Щебетенко.
- Ті бджоли, які ще літають… Вже вид-

но, що вона, бджола, вражена, вона от-
руєна, – говорить пасічник Юрій Джус.

Пасічники кажуть, що бджоли літають 
на відстань не більше, ніж 7 км. У цьому 
радіусі сільгосппродукцію вирощують та 
обробляють поля хімікатами два сільго-
сппідприємства, два фермери і близь-
ко двадцяти приватників. Аби знайшли 
причетних до загибелі бджіл, пасічники 
у понеділок 18 червня написали заяви 
до місцевої поліції та влади.

За матеріалами Події. UA:Донбас

Додатково: За інформацією самих 
пасічників, також загинули бджолині 
сім’ї в багатьох пасічників біля сіл Пань-
ківка, Цілуйкове, Шапарівка. Збитки від 
загибелі бджіл самими пасічниками оці-
нюються в більше ніж у 2 млн. гривень. 
За попередніми даними обробка полів 
отрутохімікатами в цей період часу про-
водилась в СТОВ «Вікторія» (село Не-
щеретове), керівник якого є Лавренко 
О.Г. На момент публікації триває досу-
дове слідство.

В Білокуракинських пасічників 
масово гинуть бджоли

В Білокуракинському районі в результаті недбалих та злочинних дій де-
яких керівників сільгосппідприємств масово гинуть бджоли! Найбільших 
втрат понесли бджолярі сіл Шапарівка (винищено 24 пасіки), Цілуйкове 
(близько 10 пасік ) та Паньківка. Ми вважаємо такі дії неприпустимими і 
вимушені звернутися за допомогою до правоохоронних органів і вищого 
керівництва району!

Білокуракинська райдержадміністра-
ція звертає увагу на необхідність дотри-
мання агровиробниками встановлених 
вимог стосовно обробки сільськогоспо-
дарських культур та земель пестицида-
ми і агрохімікатами.

Для уникнення можливого негатив-
ного впливу пестицидів на людину і 
навколишнє середовище сільськогоспо-
дарські підприємства повинні суворо 
дотримуватись правил техніки безпеки 
при роботі з ними.

Працівники, які працюють з отру-
тохімікатами, повинні пройти медичний 
огляд і мати допуск і посвідчення на ро-
боту з отрутохімікатами.

Враховуючи токсичність всіх пести-
цидів для бджіл, обробка сільського-
сподарських культур, які є медоносами, 
має проводитися у фазу бутонізації до 
цвітіння (в ранні та вечірні години). А об-
робка інсектицидами садів, ріпака та ін-
ших медоносних культур в період цвітін-
ня не повинна проводитися.

Юридичні та фізичні особи, які засто-
совують засоби захисту рослин для об-
робки медоносних рослин, згідно з ст.37 
Закону України «Про бджільництво», зо-
бов’язані не пізніше ніж за три доби до 
початку обробки через засоби масової 
інформації попередити про це органи 

місцевого самоврядування, пасічників, 
пасіки яких знаходяться на відстані до 
10 (десяти) кілометрів від площ обробки. 
При цьому повідомляється дата оброб-
ки, назва препарату, ступінь токсичності 
та строк дії препарату.

В той же час, для оперативного опові-
щення пасічників про місце і час обробок 
пестицидами, власники пасіки повинні 
зареєструватись в селищній чи сільській 
раді на території якої вона знаходиться.

Нагадуємо, що відповідно до статті 38 
Закону України «Про бджільництво» по-
рушення законодавства в галузі бджіль-
ництва тягне за собою дисциплінарну, 
адміністративну, цивільно-правову або 
кримінальну відповідальність.

Відповідальність за порушення зако-
нодавства у галузі бджільництва несуть 
особи, винні у ненаданні (приховуван-
ні) або наданні неправдивої інформації 
про виникнення загрози бджолам при 
застосуванні засобів захисту рослин, а 
також у порушенні технології вирощу-
вання рослин сільськогосподарського 
та іншого призначення, що призвело до 
погіршення умов у ареалах розселення 
бджіл.

За матеріалами  спільноти
Білокуракинська РДА

Про недопущення загибелі бджіл

На території сіл Шапарівка, Цілуйкове 
та Лизине Білокуракинської ОТГ близь-
ко 30 пасічників звернулися з пробле-
мою масової загибелі бджіл.

Комісією, до складу якої ввійшли 
представники Білокуракинської РДА, 
громади та Держпродспоживслужби 
попередньо було встановлено, що за-
гибель бджіл настала внаслідок пору-
шень діючого законодавства України під 

час обробки пестицидами полів одним 
із сільгосппідприємств Білокуракинсь-
кого району. За фактом масової заги-
белі бджіл Білокуракинським РВ ГУМВС 
України в Луганській області порушено 
кримінальне провадження, ведеться до-
судове слідство.

На сторінках нашої газети будемо ін-
формувати щодо подальшого розвитку 
подій.

Ìасове отруєння бджіл 
на Білокуракинщині!
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22 червня в Україні відзначається 
День скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни. Звістка про початок війни 
викликала потужний патріотичний підй-
ом на всій території країни. В містах та 
селах проходили багатолюдні мітинги. 
Призовники та добровольці не стали 
чекати повісток, а відразу прямували до 
призовних дільниць.

М.А.Коваль в художньо-документаль-
ній повісті «Білокуракинщині 300 років» 
писав: «Звістка про несподіваний напад 
ворогів швидко облетіла всі населені 
пункти району. В Білокуракине-1, Біло-
куракине-2, Бунчуківці, Заїківці, Коно-
плянівці та інших населених пунктах 
відбулись мітинги і збори робітників, 
колгоспників, сільської інтелігенції, мо-
лоді. Резолюції мітингів були такими: 
«вчасно зібрати врожай, збільшити за-
паси хліба, відповісти на удар ворога 
потрійним уроном».

«Я першим іду до лав нашої армії, - 
заявив Іван Биков із Коноплянівки, - і 
закликаю всіх трудящих району зробити 
все для того аби розгромити ворога».

Люди розуміли всю серйозність біди, 
але в глибині душі сподівалися, що вій-
на закінчиться швидко і скоро настане 
мир. Чоловіки призовного віку йшли на 
війну, боротися з ворогом, йшли мобілі-
зовані й добровольці, чоловіки і жінки, 
робочі і прості селяни, люди різного віку, 
національності і професій.

Очікування та тривога поселилася в 
серцях тих, хто залишився на трудовій 
вахті. Попереду збір врожаю, маса ін-
ших важливих справ, вирішувати які бу-
дуть жінки, літні люди, підлітки та діти. 
Білокуракинщина втратила на фронтах 
Другої світової війни 4580 своїх солдат, 
які не дожили до великої Перемоги. Іван 
Олександрович Биков, 1920 року народ-
ження, - перший доброволець, який був 
призваний 27 червня 1941 року, разом 
з 170 захисниками району він прийняв 
свій перший бій під Житомиром. У книзі 
пам’яті України Іван Олександрович є 
учасником Другої світової війни, сер-
жант, нагороджений орденом Черво-
ної Зірки, медаллю «За перемогу над 
Німеччиною». Помер в 1956 році. Вза-
галі повернулося з перемогою додому 
в район п’ять героїв, орденоносців, офі-
цери та рядові, наші земляки, в після-
воєнний час добросовісно трудилися на 
різних ділянках виробництва та соціаль-

но-культурній сфері. Виховали дітей, 
відновили все зруйноване господарство, 
побудували нове виробництво.

На превеликий жаль, час забирає їх, 
солдат Другої світової війни. Останнім 
часом померли ветерани, учасники бой-
ових дій Найдиш Григорій Тихонович 
(1927 року народження, смт Білокура-
кине), Уколов Семен Олексійович (1924 
року народження, смт Лозно-Олексан-
дрівка), Кондратенко Андрій Дмитрович 
(1929 року народження, с.Олександро-
піль), Рогозян Михайло Іванович (1924 
року народження, с.Попівка), Кульча-
новський Леонід Федорович (1924 року 
народження, с.Кочине-Розпасіївка), 
Фоменко Іван Степанович (1923 року 
народження, с.Павлівка), Солдатенко 
Наталія Петрівна (1924 року народжен-
ня, с.Солідарне). На початку червня 
виповнилося сорок днів світлої пам’яті 
учасника бойових дій, старшого сер-
жанта Стаднікова Івана Андрійовича. 
Народився Іван Андрійович 1923 року 
в м.Ровеньки, дорогами війни пройшов 
територію України, Прибалтики, Че-
хословаччини, Німеччини. Командую-
чи в період боїв під Бреслау, з 8 по 15 
квітня 1945 року, своєю зброєю збив два 
літаки ворога. Завершив війну на посаді 
командира обслуги зенітної гармати, 
нагороджений орденом Червоної Зірки, 
медалями за взяття Берліну, за визво-
лення Праги, за перемогу над Німеч-
чиною. Після мобілізації працював на 
Солідарненському елеваторі завідую-
чим складом, а в 1983 році пішов на за-
служений відпочинок.

Воєнне покоління, наші батьки та ма-
тері виконали свій борг до кінця, знищи-
ли жорстокого ворога. І тихо відійшли 
на Небеса, залишивши добрий, світлий 
слід на землі. Воюючий народ пережив 
ріки крові і поту. Перемога дісталася 
стражданнями мільйонів людей. Весь 
світ, затамувавши подих, слідкував за гі-
гантською битвою. І нарешті нашій армії 
вдалося отримати перемогу і переломи-
ти хід війни.

У цей трагічний день 22 червня пом’я-
немо полеглих солдат, померлих воїнів 
в мирний час. Хочеться побажати здо-
ров’я та миру живим ветеранам війни, 
учасникам бойових дій, дітям війни. По-
клонімося великим їхнім справам!

Василь ПУТНЕНКО, голова організації 
ветеранів Білокуракинського району

День Пам’яті та скорботи

Нещодавно в Білокуракине по вул.
Горбунова, фактично, на околиці сели-
ща, було відкрито дитячий майданчик, 
де можуть відпочивати та проводити 
своє дозвілля місцеві діти. Будівництво 
та облаштування майданчика проводи-
лось з ініціативи та за допомогою самих 
жителів. Урочисте відкриття майданчи-
ка відбулось за участі голови Білокура-
кинської селищної громади Сірика С.І., 
який виступив із промовою перед жите-
лями прилеглих вулиць, що зібрались 
на даний захід.
- Шановні друзі! Сьогодні дійсно на 

околиці нашого селища свято. Свято 
для мене особисто полягає в тому, що 
за ініціативою місцевого депутата, за 
ініціативою людей, які проживають на 
території, – на  вулицях Комунарів (вул. 
Енергетиків), Артема (вул. Розкішна), 
Щорса (вул. Весняна), – дійсно, з’яви-
лась територія, де можуть відпочивати 
молоді мами з дітками, ветерани, можна 
займатись спортом. Одним словом – є 
місце, де їм можна зібратись. Для мене 
свято полягає і в тому, що саме за ініціа-
тивою народу – людей, які проживають 
тут, на цій території, зроблено велике, 
серйозне діло. Повірте мені, я працюю 
вже давно, і таких прикладів, як цей 
об’єкт - дитячий майданчик – це впер-
ше тут. Я буду до вас присилати з інших 
вулиць, з інших територій за прикла-
дом. Можете цей приклад безкоштовно 
віддавати, можете продавати ініціативу. 
Сьогодні ми будемо дякувати і малень-
ким, і дорослим, і заслужено. Приємно, 
що сьогодні в такій святковій атмосфері 
ми з вами відкриваємо дитячий майдан-
чик. Цього ми хотіли разом з Віктором 

А н а т о л і й о в и -
чем, депутатом, 
який приймав 
н а й а к т и в н і ш у 
участь, почи-
наючи тим, що 
своїми пропо-
зиціями, своєю 
активністю при-
мушував нас тут 
дещо зробити. 
Скажу також, що 
Микола Івано-
вич Єрьоменко 

також доклав і руку, і бажання до того, 
щоб тут з’явився дитячий майданчик. 
Ну і самі люди... Ми приїздили раніше, 
зустрічалися на цій території. І з кожним 
нашим приїздом тут ставало все краще. 
Сьогодні хотілось би подякувати тим 
людям, які були більш активними. Ми 
зараз з Віктором Анатолійовичем вру-
чимо Грамоти, Подяки, вручимо діткам 
маленьким морозиво, а старшим по бу-
лочці, - безкоштовно! – це подарунок від 
нас. Для найдоросліших мужиків там 
також презент є, – Микола  Іванович 
Єрьоменко знає про презент. Ось Воло-
дя (Сенченков) спеціально приїхав на 
свято, залишив всі справи, тому що він 
спорт любе. Ось він теж у нас на святі 
знаходиться. Одним словом, мені, звіс-
но, хотілось би, щоб після цього свята 
ви отримали гарні емоції разом з нами, 
бо в нас з’явились бажання робити ще 
якісь добрі справи. А для цього треба 
ваше бажання, наше бажання, фінан-
сова підтримка, і ми вправі зробити ще 
місця і для відпочинку, і для того, щоб 
населення відчуло, що воно комусь по-
трібне, що хтось про нього турбується. 
– сказав голова селищної ради Сірик С.І.

Залишається сподіватись, що це не 
останній дитячий майданчик в Білоку-
ракине і місцева влада докладе зусиль, 
а також знайде відповідні кошти для бу-
дівництва нових дитячих та спорт.май-
данчиків та облаштування території на 
інших вулицях селища Білокуракине та 
в селах, що входять до Білокуракинсь-
кої об’єднаної територіальної громади.

За матеріалами Білокуракинської ОТГ

Відкриття дитячого 
майданчика в Білокуракине

45 років малює сам. 27 з них - навчає 
цьому школярів.

Володимир Дубовий із села Нещере-
тове Білокуракинського району працює 
у місцевій школі вчителем географії та 
малювання.

Вільний час приділяє написанню кар-
тин.

Малювати Володимир Дубовий почав, 
як зміг тримати пензля в руках. Першу 
картину на полотні намалював після по-
вернення з Армії. Це була ілюстрація до 
дитячої казки. На написання пейзажів 
надихають краєвиди рідного села. На 
виготовлення своїх робіт Володимир 
витрачає від одного дня до одного року.
- Надахають рідне село, рідний район. 

В основному тільки такі пейзажі малюю. 
Ну ще, крім пейзажів, квіти, фантастичні 

натюрморти, - каже Володимир Дубо-
вий. - Це залежить від натхнення. Деякі 
картини йдуть дуже швидко, можна за 
вечір зробити картину, а деякі можна 
писати і кілька місяців. Бо відкладуєш, і 
потім через деякий час повертаєшся. І 
так можна до року малювати.

Двадцять сім років малює сам і навчає 
цьому школярів. Щоб стати художником, 
чоловік вважає, що потрібні дві якості: 
уява та працьовитість.

- Найголовніше, мабуть, це фантазія 
щоб була розвинута. Перш ніж малю-
вати, я вже в голові представляю, яка 
буде картина. Тому що, поки не уявиш, 
яка вона буде, не починаєш малювати. 
Так, як і в будь-якій професії - це праця. 

Таланта трохи, а все інше - наполеглива 
праця. Чим більше працюєш - тим кра-
щий результат.

Володимир хоче, щоб його картини по-
бачили люди. Наразі вони прикрашають 
стіни його квартири. Свої персональні 
виставки художник не організовував. 
Його поціновувачі - це дружина та п’я-
тирічна онука, яка разом із дідом робить 
перші спроби в малюванні.

За матеріалами Події. UA:Донбас
від 21.06.2018 року

Вчитель з Нещеретове
малює сам і вчить дітей

Учні Лозно-Олександрівської 
школи відпочили на узбережжі 
Чорного моря

Десять учнів Лозно-Олександрівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів у складі делегації уч-
нів Луганської області на запрошення 
Херсонської обласної державної ад-
міністрації відпочивали на узбережжі 
Чорного моря у таборі «Крилатий». Та-
бір розташований на морському узбе-
режжі у санаторно-курортній зоні, що в 8 
км від причорноморського міста-курорту 
Скадовськ та берега Джарилгацької за-
токи Чорного моря.

Відпочинок у таборі «Крилатий» ко-

жен день проходив під певним гаслом: 
день сміху, день чудес, день дурня і т.д. 
та був насичений творчістю, пригодами і 
новими враженнями. 

Для дітей організовувалися тематичні 
заходи, фестивалі, спортивні змагання, 
турніри, кіноперегляди, щоденні шо-
у-програми, дискотеки. Діти відвідували 
гуртки малювання та шиття, купалися 
на морі, брали участь у різноманітних 
розважальних заходах. У вокальних та 
хореографічних жанрах виступали Га-
понов Кирило, Гапонова Аліна, Пузан-
ков Ілля, Кондратенко Анастасія, Іщук 
Юлія, Ліннік Ольга та Моргунова Тетяна 
і були нагороджені подяками. 

У дітей залишилися яскраві враження 
про відпочинок та нових друзів. Спога-
ди про відпочинок в таборі залишаться 
надовго.

Батьки, діти, керівник групи вдячні Де-
партаменту освіти та науки облдержад-
міністрації за надану можливість відпо-
чити в таборі «Крилатий» Херсонської 
області, а І.П. Проценко за організацію 
підвезення дітей до міста Сватове.

За матеріалами спільноти:
Білокуракинська РДА

Лозно-Олександрівські діти
відпочили у Скадовську
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Весело всміхається травень, а у до-
шкільному навчальному закладі «Беріз-
ка» радісно і сумно водночас, адже 
вихователі проводжають у самостійне 
шкільне життя своїх вихованців. До речі, 
це перший випуск логопедичної групи 
«Дзвіночок». Саме цього дня малеча 
здійснила перший крок у шкільне са-
мостійне життя - прощання із дитячим 
садочком та святкування справжнього 
випускного балу, який спільними зусил-
лями підготували логопед Тетяна Візь-
ма, вихователі Тетяна Попова, Варвара 
Бараннік, помічник вихователя Ната-
ля Горошко та музичний керівник Лілія 
Журба.

На початку свята виступила завідуюча 
ДНЗ «Берізка» В.П.Гужва: «Дорогі наші 
випускники! Сьогодні один з найбільш 
знаменних днів у вашому житті. Скоро 
ваші іграшки зміняться на підручни-

ки. Звичайно, вам сумно прощатися з 
дитинством, а нам сумно прощатися з 
вами, адже ми вас дуже любимо. Вихо-
вателі і нянечки, а також батьки навчи-
ли вас усього, що потрібно знати перед 
школою, тепер справа за вами. Ми з 
нетерпінням чекаємо ваших успіхів. Ба-
жаємо вам завзятості в навчанні, а бать-
кам - терпіння».

Діти з ясельної групи разом з вихо-
вателькою Анною Стативкою нагада-
ли випускникам, якими невпевненими 
ті свого часу були, як не вміли навіть 
одягнутись без сторонньої допомоги і 
як маленькими курчатами тулилися до 
виховательки. Малюки запевнили, що 
будуть гарними наслідниками аби тіль-
ки випускники не забували про ту осо-
бливу маленьку країну. Батьки, як ніхто 
інший, пам’ятають мить першого знай-
омства із дитячим садком. Зізнаються, 
що хвилювались, залишаючи у ньому 
свою дитину. Але коли зрозуміли, що тут 
малюк дійсно у надійних руках, на зміну 
батьківським переживанням прийшла 
повага до колективу.

Під час концертної програми малень-
кі артисти дивували дорослих своїми 
дзвінкими і радісними голосочками, 
майстерністю в танцях, декламуван-
ням віршів та неперевершеним дитячим 
артистизмом. Краще за дітей про своїх 

вихователів, нянечок, кухарів, музич-
них керівника та завідуючу не скаже 
ніхто. Адже дитячу любов завоювати 
непросто, тому батьки підготували віде-
оролик під назвою «Вихователі очима 
дітей». Від батьків зі словами вдячності 
до колективу садка звернулися матусі 
випускників - Дар’я Бугайова, Тетяна 
Твердохліб, Юлія Кульбідюк, Анна Заїка 
та Галя Шуть. Малеча зі сльозами на 
очах прощалася із своїми другими ма-
мами, друзями, казками та невід’ємни-
ми супутниками дитинства - іграшками. 
Невдовзі їм на зміну прийдуть шкільні 
парти, уроки та буквар.

«Скільки б часу ти не працював з діть-
ми, два місяці чи десять років, вони не-
одмінно проникають у твоє серце і по-
селяються там назавжди. Наші малюки 
подорослішали і готові закінчити перший 
важливий етап свого життя. Вони вихо-
дять з дитячого садка в школу, стають 

більш самостійним. Бажаємо нашим 
юним випускникам потихеньку набира-
тися посидючості, вона стане в нагоді 
в школі, щасливої дороги у майбутнє 
самостійне, доросле життя, багато від-
криттів на незвіданих шляхах та гарного 
навчання», - говорять вихователі Тетяна 
Василівна та Варвара Іванівна.

Роки в садочку промайнули швидко. 
Ще недавно вони були маленькими та 
неповороткими малюками, а сьогод-
ні виглядають наче дорослі: дівчатка у 
барвистих сукнях, а хлопчики в сорочках 
та краватках. Їхні очі сповнені натхнення 
та радості, а на обличчі посмішка. Зви-
чайно, адже сьогодні дошкільнята стали 
майбутніми першокласниками. Привіта-
ти випускників прийшли друзі та рідні, 
а також працівники садочка, які стільки 
років допомагали дітлахам зростати та 
розвиватися. Завідуюча ДНЗ «Берізка» 
разом з вихователями вручили дітлахам 
перші у їхньому житті дипломи.

Безпосередність дитячих емоцій, на-
сичена програма свята та красиво оз-
доблена зала створили незабутню ат-
мосферу випускного балу. Попереду на 
дітей чекають шкільні парти, відкрива-
ються тисячі доріг і стежинок, але хо-
четься вірити, що цей перший випускний 
бал у рідному садочку з дитячим сміхом, 
піснями, танцями залишиться назавжди 
яскравим та незабутнім спомином у ди-
тячих серцях.

За матеріалами «ЖБ»

Прощавай, садок дитячий!

Яка ж багата родюча українська зем-
ля. Тисячі рокі ми, українці, живемо на 
цій землі. За цей час наші пращури пе-
режили війни, голод, хвороби та надба-
ли тверду впевненість, що наша україн-
ська земля є благословенною. Тут ми, 
як і наші прадіди, народились. Саме 
тут живуть наші батьки. Тут ми вперше 
почули голос мами і сказали своє пер-
ше слово. Вчені стверджують, що зем-
ля - це не просто ґрунт, це жива душа. 
Так і є! В землі лишається маленький 
слід кожного з попередніх поколінь, як і 
нашого. Кожне наше слово, кожен рух, 
кожна мрія залягає в її надра. Наші діти, 
як дорогоцінний врожай, зростають з 
маленького зернятка, вбирають в себе 
мудрість поколінь, тягнуться до соняч-
ного світла, ростуть і міцніють.

Одним з перших важливих заходів у 
житті дитини є випускний вечір в дитя-
чому садочку. Всю радість цього свята 
відчули батьки дітей з групи «Бджілка» 
ДНЗ «Сонечко». На заході були присутні 
працівники садочку, вчителі початкових 
класів Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
Т.Я.Масловська і А.В.Нещерет, батьки 
і рідні випускників та всі бажаючі. Коли 
актова зала була наповнена гостями, 
захід розпочали ведучі: М.М.Догадайло 
і Л.М.Нелєпіна. Випускний вечір «Сти-
ляги нашого садка» був розпочатий. 
Тематика випускного проглядалась всю-
ди: в прикрашенні залу, музиці, словах 
ведучих і яскравому вбранні, характер-
ному для того часу. З привітальним сло-
вом до випускників звернулася завідую-
ча ДНЗ «Сонечко» О.М.Лубенець. Вона 
привітала дітей з відкриттям щасливої 
дороги у небачені світи дорослого жит-
тя. Побажала багато відкриттів, гарного 
навчання в школі. Нагадала, що части-
на їхнього життя пройшла в садочку, де 
їх навчили читати, писати, цінувати жит-
тя, любити природу, не залишати в біді 
старих і малих та завжди берегти честь 
свого роду. «Тепер ви школярі. Хай ща-
стить вам в житті. Щоб вам легко у світі 
жилося. Щоб 12-ки завжди в портфелях 
були та задумане вами збулося. Ну, а 
батькам бажаю терпіння й мудрості», - 
наголосила завідуюча садочку. А далі 
на ретро-майданчику залунали платів-
ки, закрутились стиляги та заплескали 
в долоні глядачі. Випускники були при-

голомшливі: яскраві зачіски, стильне 
вбрання, неймовірна поява та цікаві 
номери. Тут тобі і мелодійні пісні, і не-
старіючий вальс, і стиляжний твіст, і мод-
ні бугі-вугі, і сучасний флешмоб, і навіть 
рок-н-рол. Неочікуваною та досить ми-
лою несподіванкою став виступ другої 

молодшої групи, що нагадав випускни-
кам їх перші кроки в садочку та надих-
нув на виконання частівок. Коли на сцені 
розпочався спільний номер мам і синів, 
то серед глядачів ні в кого не було сухих 
щічок. А ось спільний танок дітей з тату-
сями навпаки звеселив присутніх. При-
голомшив всіх ретро-танок «Попурі» від 
батьків. Випускників очікували випробу-
вання та їх не збила з вірного шляху до 
школи ні атака вірусів, ні спокуса Кар-
лсона, а корисна гра навчила малечу 
правильно збирати портфель до школи. 
Після того, як татусі на відмінно викона-
ли тест по складанню слів, діти поділи-
лися своїми планами на майбутнє та за-
співали пісню про працівників дитячого 
садочка. Дійсно, поруч з дітьми протя-
гом навчання були добрі, щирі, сповнені 
коханням до дітей люди. Вони сумлінно, 
натхненно і відповідально працювали: 
вкладали в наших дітей власні знання, 
які стануть основою їхньої освіти; без-
межне творче натхнення, що відкри-
ло дитячі таланти і вподобання та всю 
душу, що доленосне вплине на розвиток 
особистості малечі. Всі вони віддали ви-
хованцям все, що можуть. Завідуюча 
садочку О.М.Лубенець, наче справжня 
королева, ніби фея чарівна, всі турботи, 
всі проблеми з року в рік вирішує сама. 
Методист Н.Я.Шандра розробляла пла-
ни заходів, націлених на розвиток осо-

бистості та національно-патріотичне 
виховання малечі та формування твер-
дої громадянської позиції. Вихователі 
А.Є.Пулиший, А.О.Гринько (Капітанова), 
М.М.Догадайло, Л.М.Нелєпіна знайшли 
підхід до кожної дитини з усвідомлен-
ням всієї відповідальності, добротою, 
розумінням, терпінням підготували їх до 
школи. Помічники вихователя З.П.Пота-

пенко, С.М.Лад-
най допомогли 
привчити малечу 
до порядку і до-
тримання правил 
особистої гігієни. 
Медична сестра 
В . М . Те р е ге р я 
пильно слідкува-
ла за здоров’ям 
кожної дитини.

Л о г о п е д 
Т.М.Візьма не-
втомно працю-
вала над ста-

новленням вірної вимови у малечі. 
Музичний керівник Н.М.Звягінцева 
продемонструвала неосяжність твор-
чих можливостей та відкрила в дітях 
безмежний потенціал. Завідуюча госпо-
дарством Т.І.Теряєваі кухарі Н.Ю.Суш-
кова, Н.В.Курінна, І.А.Солдатенко за-
безпечували дітей корисною і смачною 
їжею, приготованою з любов’ю. Садів-
ник О.В.Попова демонструвала дітям, 
як можна власними руками створити 
красу і радувати всіх. Прибиральниця 
М.В.Старченко привчила дітей поважа-
ти працю інших. Кастелянша С.І.Бабак 
і столяр М.В.Рудяшко забезпечували 
збереження і надійність меблів в садоч-
ку та інвентаря на вуличному майдан-
чику. Прачка В.І.Бурдельна підготовлю-
вала для дітей чисту білизну, на якій 
вони бачили тільки яскраві і солодкі сни. 
Батьки безмежно вдячні всім вам за цю 
сумлінну працю, за великий внесок у ви-
ховання дітей.

На офіційній частині випускного ве-
чора 13 хлопчиків та 14 дівчат отри-
мали перший в своєму житті диплом 

- «Диплом випускника дитячого сад-
ка». «Пригадую очі повні сліз та стра-
ху, - розповіла М.Догадайло, - але ми 
з дітьми потроху почали звикати один 
до одного, розуміти, прислухатися і на-
решті стали однією родиною». День за 
днем діти вчилися тримати олівець в 

руках, охайності, товаришувати, пова-
жати один одного, жити, а тепер вони 
випускники. Не можливо не помітити, як 
діти подорослішали, порозумнішали та 
стали готовими до шкільного життя».

Я мама однієї з цих випускниць. Пам’я-
таю, як зовсім нещодавно батьки групи 
«Бджілка» вперше вели схвильовану 
малечу до дитячого садочка «Сонечко». 
Минуло 4 роки. За цей час були і сльози, 
і сміх, щоденні і святкові заходи, веселі 
ігри і цікаві екскурсії, хвилюючі спортив-
ні змагання та уроки з патріотичного ви-
ховання, а також приголомшливі творчі 
роботи, де з’явились перша дружба та, 
навіть, кохання. Увазі присутніх було 
представлено слайд-шоу «Зростання 
малечі в стінах садку», під час перегля-
ду якого цунамі сліз щастя обрушилося 
на присутніх. Ми не встигли схаменути-
ся, як маленькі і непосидючі хлопчики 
з дівчатками стали витонченими леді 
і справжніми джентльменами. В цьому, 
безумовно, велика заслуга всього ко-
лективу дитячого садочка, який гуртом 
вирішує всі питання та завжди активує 
весь свій потенціал.

Коли дивишся на горстку зерна, тільки 
досвід, природна доброта, творча уява 
та талант від Бога може допомогти по-
бачити рясне, колосисте поле пшениці. 
Вихователі, наділені цими якостями, з 
перших днів бачили перспективу малечі 
та користуючись індивідуальним підхо-
дом терпляче, витримано налагоджува-
ли мости з дітьми, що дозволило відкри-
ти їм неймовірний світ знань.

Від вашої мудрості, терпіння, уваги 
залежить благополучне дитинство і по-
дальша доля кожного вихованця. Тож 
вдячні батьки бажають вам нових про-
фесійних досягнень і слухняних вихо-
ванців. Нехай лагідна посмішка сонечка 
дарує вам невичерпну енергію, красу і 
чарівність, натхнення і мудрість, а доля 
буде наповнена теплом і любов’ю.

На завершення випускного вечора 
майбутні школярі зібралися на ганку та 
відпустили в небо кульки бажань. Всі 
вони такі щасливі і радісні, проте чим 
вище від них кульки, тим далі від них 
дитинство, адже вони на порозі наступ-
ного життєвого етапу - шкільного життя. 
Тож хай їм щастить!

Олена ПЛУЖНІКОВА
За матеріалами «ЖБ»

Дорогоцінні зернятка
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Ðозпочав роботу
приøкільний 

табір «Сонечко»

Розпочав свою роботу пришкільний та-
бір «Сонечко» на базі Білокуракинського 
Будинку дитячої та юнацької творчості. 
Урочиста лінійка, присвячена відкриттю 
табору, почалась із підняття прапору та 
проголошення урочистої клятви жителя 
країни Дитинство. В ході гри «Я - паро-
возик» та ігр з парашутом діти знайо-
мились та розважались. Побавившись 
на свіжому повітрі, вихованці створили 
спільну аплікацію із намальованих до-
лоньок. Пообідівши у шкільній їдальні, 
табір зручно розмістився в актовій залі 
для перегляду мультфільму.

Білокуракинська селищна рада разом 
з активними жителями громади запро-
ваджує акцію, яка триватиме до 15 ве-
ресня 2018 року, присвячену Дню сели-
ща Білокуракине, “ЗРОБИ ПОДАРУНОК 
РІДНОМУ СЕЛИЩУ!” та запрошує всіх: 
сільгосптоваровиробників, підприємців, 
громадські організації, чиновників, всіх 
небайдужих громадян долучитися до 
цієї благородної справи, зробити свій 
хоч маленький внесок (гойдалку, пісоч-
ницю, лавку, альтанку, тощо) для ро-
звитку селища, добробуту наших діток 
та благоустрою території громади.

Креативні ідеї вітаються! Можливо у 
Вас є креативні ідеї?! Чекаємо на ваші 
пропозиції. Всіх учасників акції буде від-
значено на Дні селища - 2018.

Довідки за телефонами: 2-19-23, 2-11-
34.

Виконком Білокуракинської сел.ради
За матеріалами Білокуракинської ОТГ

Çроби подарунок 
рідному селищу!

Сучасна економічна ситуація висуває 
все вищі вимоги до кваліфікації своїх 
працівників, кардинально міняється ха-
рактер і ціль праці, зростає її інтенсив-
ність, посилюється напруженість. Су-
часному робітнику агропромислового 
комплексу потрібний високий професіо-
налізм, витривалість, відповідальність. 
Кожна молода людина, йдучи в доросле 
життя, прагне вибрати собі професію 
за покликанням, вдалий вибір її - це 
запорука того, що не марно проживеш 
вік, натхненно працюватимеш і отриму-
ватимеш від своєї роботи велике задо-
волення. Білокуракинський професій-
ний аграрний ліцей протягом майже 60 
років гостинно відчиняє двері молоді 
Луганщини та допомагає юнакам і дів-
чатам обрати свій шлях у житті, надає 
можливість плідно працювати на своїй 
землі.

18 травня у м. Сіверодонецьк відбу-
лася обласна виставка-презентація за-
кладів професійної освіти «Наша праця 
і творчість тобі, рідна Луганщина». Учні 
та колектив нашого ліцею взяли участь 
у цьому заході. В оглядовому фойє 

Сіверодонецького професійного ліцею 
був встановлений профорієнтаційний 
банер, на якому розміщена цікава та не-
обхідна інформація нашого навчально-
го закладу. Професію «Тракторист-ма-
шиніст» презентував випускник ліцею 
Сергій Скороход, кухарів-кондитерів 
- учениця групи №35 Карина Лебєдєва.

Майстер виробничого навчання 
Г.М.Роззувайло зі своїми вихованцями - 
учнями групи №15 випекли чудові виро-
би з дріжджового тіста під назвою «Каз-
кова галявина», які привернули увагу 
представників інших ліцеїв, абітурієнтів 
шкіл та всіх запрошених гостей своєю 
оригінальністю та складністю техно-
логічного процесу. А компетентне журі 
дало найвищу оцінку майстер-класу 
м’ясного асорті на дзеркалі «Весняна 
фантазія», який бездоганно виконала 
першокурсниця ліцею Софія Супрун.

Колектив Білокуракинського про-
фесійного аграрного ліцею розуміє, що 
дати людині щастя праці - це значить 
допомогти їй знайти серед безліч доріг 
ту, на якій найяскравіше розкриваються 

індивідуальні творчі сили і здібності, а 
професії, здобуті в ліцеї, дадуть випуск-
никам добре заробляти і гідно жити.

Наш заклад здійснює підготовку робіт-
ників високого рівня кваліфікації з числа 
випускників загальноосвітніх навчаль-
них закладів на базі повної загальної 
середньої освіти, готує спеціалістів за 
професіями: на базі 9 класів - «Тракто-
рист-машиніст сільськогосподарсько-
го (лісогосподарського) виробництва» 
(категорії «А1», «А2», «В1»); «Слюсар 
з ремонту сільськогосподарських ма-
шин та устаткування»; «Водій авто-
транспортних засобів» (категорія «С») 
(термін навчання - 3 роки); «Лаборант 
хіміко-бактеріологічного аналізу» (тер-
мін навчання - 2,5 роки); «Кухар. Кон-
дитер» (термін навчання - 3,4 роки); на 
базі 11 класів: «Водій автотранспортних 
засобів (категорія «С»). Бджоляр» (тер-
мін навчання - 1 рік); «Тракторист-ма-
шиніст сільськогосподарського (лісого-
сподарського) виробництва» (категорія 
«А1»). Водій автотранспортних засобів 
(категорія «С») (термін навчання - 1 рік); 
«Офісний службовець (бухгалтерія)» 
(термін навчання - 1 рік); «Кухар» (тер-
мін навчання - 1 рік).

Здобувачі освіти соціально захищені 
державою, отримують стипендію, забез-
печені безкоштовним місцем проживан-
ня у гуртожитку та 3-разовим харчуван-
ням. В ліцеї є своє учбове господарство, 
на землях якого майбутні працівники 
агропромислових господарств під керів-
ництвом висококваліфікованих майстрів 
виробничого навчання здобувають на-
вички професійної майстерності. На су-
часному ринку праці це є однією з най-
важливіших переваг у майбутньому.

Адміністрація Білокуракинського 
професійного аграрного ліцею

Наøа праця і творчість тобі, 
рідна Луганщина

На звернення жителів відділення 
«Світанок» про необхідність дитячого 
майданчика на території, віддаленій від 
центру смт Білокуракине, відгукнувся 
голова Білокуракинської селищної ради 
С.І.Сірик і Білокуракинською селищною 
радою було придбано дитячі гойдалки, 
каруселі, вуличні тренажери та інше об-
ладнання для дитячого майданчика. На 
сході громади було визначене місце для 
обладнання дитячого містечка та воно 
потребувало розчищення від сміття та 

дерев. Тому на сході громадян було 
вирішено влаштувати толоку та підго-
тувати місце для майбутнього дитячого 
майданчика. На толоку, як і годиться, 
зібралися всією громадою, навіть ма-
люки прийшли допомагати дорослим. 
Також до цієї акції долучилися активісти 
громадської приймальні народного де-
путата В.С.Курила.

«Разом не страшно й батька бити» - 
говорить українське прислів’я, тому всі 
дружно взялись до роботи: чоловіки 

випилювали зайві дерева, розчищали 
парк від порослі, косили бур’ян, а жін-
ки виносили гілки та вигрібали сміття. 
З гумором та жартами працювалося 
завзято. А контролював вирубку дерев 
спеціаліст Білокуракинської селищної 
ради С.І.Рожко, аби все було по закону.

І вже до кінця дня майданчик було 
розчищено та впорядковано, завезено 
пісок для майбутньої пісочниці, а гро-
мада, втомлена та задоволена, сіла за 
спільний стіл з кашею та шашликами. 
Спільна праця об’єднує, а об’єднана 
громада - спроможна громада!

Учасники заходу

Толока у «Світанку»

22 червня в Цілуйківському клубі заві-
дуюча СК Дяченко В.О. разом з бібліо-
текарем Заставою В.І. провели урок 
мужності до дня скорботи  і вшанування 
пам’яті жертв війни в Україні «Навічно в 
пам’яті народу».

Захід проходив в два етапи – бібліо-
тека і музей. Молодь та діти з цікавістю 
слухали розповіді про ту страшну вій-
ну, про своїх односельців в роки Другої 
світової. З трепетом у душі вони знайо-
милися з наградними листами, з фото-
альбомом «Вони воювали за Батьків-
щину» та з іншими експонатами воєнної 
тематики , які знаходяться в нашому му-
зеї. Закінчився захід хвилиною мовчан-
ня по загиблих воїнах односельчанах.

Óрок мужності 
в Öілуйківському СÊ

В теплий літній день 18.06.2018 до 
дитячої бібліотеки завітали учні з Лизин-
ської школи на пізнавально-оглядову 
екскурсію. 

Бібліотекарі ознайомили присутніх з 
бібліотекою – храмом книги, який збері-
гає всі найвидатніші вдкриття тися-
чоліть. Діти із захопленням розглядали 
цікаві книжечки та здійснили захоплюю-

чу мандрівку у царстві книг. Також діти 
ознайомились з правилами користу-
вання книгою та бібліотекою, упродовж 
екскурсії діти ознайомилися з куточком 
користувача інтернету та правилами 
безпечної роботи з комп’ютером. 

Цікавим доповненням до екскурсії 
стали захоплюючі різноманітні конкур-
си: «Чи уважний ти читач», вікторину «З 
якої казки», а також гру «Так чи ні».

За матеріалами спільноти
Дитяча бібліотека

Åкскурсія 
до бібліотеки

Нещодавно розпочав свою роботу 
пришкільний табір «Сонечко» на базі 
Білокуракинського районного Будинку 
дитячої та юнацької творчості. Урочиста 
лінійка, присвячена відкриттю табору, 
почалась із підняття прапору та проголо-
шення урочистої клятви жителя країни 

«Дитинство». В ході гри «Я - паровозик» 
та ігр з парашутом діти познайомились 
один з одним, а потім весело розважа-
лись. Побавившись на свіжому повітрі, 
вихованці створили спільну аплікацію 
із намальованих долоньок. Пообідівши 
у шкільній їдальні, табір зручно розмі-
стився в актовій залі будинку творчості 
для перегляду мультфільму на велико-
му екрані.

Натсупного дня вихованці здійснили 
краєзнавчу мандрівку двома маршру-
тами, під час яких збирали гербарій та 
липу для фіточаю. Місцем зустрічі та 
перепочинку двох команд стала альтан-
ка по вул. Центральна. Скориставшись 
можливістю, діти випробували нові 

встановлені вуличні тренажери та ігро-
вий майданчик на кв. Миру. Фінальною 
точкою мандрівки став пам’ятний знак 
«Морю Юрського періоду». Повернув-
шись до Будинку творчості, діти вигото-
вили емблему табору.

«Об’єднані Білокуракинщиною»

Веселий час в «Сонечку»
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Люди з вадами зору в усіх регіонах 
України отримають інформацію про си-
стему безоплатної правової допомоги, 
викладену шрифтом Брайля. Таку мож-
ливість система БПД отримала завдя-
ки спільному українсько-канадському 
проекту «Доступна та якісна правова 
допомога в Україні» та співпраці з ре-
дакцією Українського товариства сліпих 
«Заклик».

Про це розповів директор Координа-
ційного центру з надання правової до-
помоги (КЦ) Олексій Бонюк напередодні 
Міжнародного дня боротьби за права 
інвалідів.

Він нагадав, що в Україні сьогодні діє 
понад 500 центрів безоплатної правової 
допомоги, роботу яких оплачує держа-
ва. Разом з тим, є категорія громадян, 
для яких навіть така допомога є мало-
доступною. До них належать: люди на 
візках, з вадами зору чи слуху, лежачі 
хворі.

«Ця категорія громадян гарантовано 
повинна отримувати безоплатну право-
ву допомогу. Ми підрахували, що серед 
тих, хто вже отримав вторинну допомо-
гу у місцевих центрах та бюро системи 
БПД, майже 20% - це люди з інвалідні-
стю. І ми робимо все можливе, аби ця 
цифра зростала. Наразі спільно з пар-
тнерами підготували брошури для лю-
дей з вадами зору», - наголосив Олексій 
Бонюк.

За словами менеджера проекту «До-
ступна та якісна правова допомога в 
Україні» Оксани Кікоть, 30000 примір-
ників буклетів, видрукуваних шрифтом 
Брайля, розповідають про види безо-
платної правової допомоги та будуть 
розповсюджені до обласних організацій 
Українського товариства сліпих (УТОС - 
всеукраїнська добровільна громадська 
організація людей з інвалідністю по зору, 
що нині налічує понад 30 тис. членів), до 
навчальних закладів для дітей з вадами 

зору, реабілітаційних та навчально-ін-
формаційних закладів УТОС, а також до 
бібліотек УТОС у всіх регіонах України.

Крім того, буклети отримають центри 
та бюро правової допомоги для своєї 
правопросвітницької діяльності серед 
відповідних цільових груп.

«Доступ до правосуддя вразливих 
груп населення залежить від того, як до-
бре вони обізнані зі своїми правами та 
способами їх захисту. Саме тому, дуже 
важливою є правопросвітницька робота 
і ми сподіваємося, що буклети шриф-
том Брайля сприятимуть поширенню ін-
формації серед людей з інвалідністю по 
зору про те, як може допомогти система 
безоплатної правової допомоги у реалі-
зації та захисті їхніх прав», - зазначила 
Оксана Кікоть.

За словами фахівців центрів БПД 
в різних областях України, люди з ін-
валідністю - це найуразливіша категорія 
громадян, які часто стають жертвами 

махінацій. Найчастіше вони звертають-
ся з такими питаннями: розірвання дого-
ворів довічного утримання та даруван-
ня, захисту прав споживачів, розірвання 
шлюбу, оформлення кредиту чи спад-
щини та ін.

Враховуючи особливості роботи з та-
кою категорією клієнтів, юристи центрів 
БПД беруть активну участь в інформа-
ційно-просвітницьких заходах для лю-
дей з інвалідністю, тож виготовлення 
буклетів є вкрай важливим для повсяк-
денної роботи.

Як наголошують учасники проекту, у 
випадку додаткових потреб центрів та 
бюро правової допомоги в регіонах, а 
також організацій УТОС та інших органі-
зацій, котрі опікуються людьми з вадами 
зору, можливе додаткове тиражування 
цих інформаційних буклетів.

Для цього необхідно звернутися 
до офісу проекту із запитом за тел. 
+38(044)331-01-82 або надіслати лист 
на e-mail: office@qala.orq.ua 

Білокуракинське 
бюро правової допомоги

Для системи безоплатної правової допомоги 
виготовили буклети шрифтом Брайля

Не могу молчать! И не буду! Люди! По-
чему вы СВИНЬИ? Вот вы, Все, кто не 
брезгует нашей рекой Белой, приходи-
те и приводите своих детей, вот почему 
Вам так сложно убрать за собой свой 
же мусор? А завтра вы и ваши дети сно-
ва придут сюда и с негодованием, мол, 
куда смотрит местная власть... везде 
же мусор, будете дальше свинячить !!! 
Других слов не найду! Я мама двоих де-
вочек , я родилась и по сей день живу в 
Белокуракино,я люблю свой посёлок,э-
то моя Родина, мои дети не бросают 
мусор где попало, они прекрасно зна-
ют и понимаю куда его девать! Почему 
взрослые не знают, естественно не зна-
ют этого и их дети!!!

Приходилось мне бывать в соседних 
городах, посёлках, селах... ну нет там 
такого порядка, чистоты и уюта , нет ! 
Как же приятно въезжать в Белокура-
кино, глаз радуется, хочется здесь жить 
и наслаждаться чистотой! БОЛЬШАЯ 
благодарность местной власти за поря-
док и огромный труд.

А тем, кто не научил своих детей быть 
людьми и сам далек от этого советую 
задуматься! Чисто не там где убирают, 
а там где не мусорят.

На фото «цветочки»! Не хочу вдавать-
ся в подробности ...

Репост приветствуется!

(автор не вказаний)
За матеріалами спільноти

«Подслушано Белокуракино»

Люди! Почему 
вы свиньи?

Нарешті настала по-справжньому літ-
ня і спекотна погода. Багато хто із біло-
куракинців вже встиг побувати на місце-
вих пляжах (якщо їх так можна назвати), 
зокрема, на пляжі річки Білої, що біля 
мосту (вул. Історична) та на пляжі во-
досховища «Наливне». Все ж таки міс-
цева влада потурбувалась про відпочи-
вальників і доклала деяких зусиль щодо 
облаштування цих зон відпочинку. Було 
прибрано сміття, скошена трава, заве-
зений пісок. І хоча пляж на річці Білій да-
лекий від поняття пляжу, тим більше, що 
сама річка Біла в цьому місці останніми 
роками дуже сильно обміліла, берега її 
обвалились та засипали дно, все одно її 
ніхто чомусь не чисте і дно не поглиблює. 
При відкритих шлюзах як було води по 
коліна, так і є, та ще й мулу, який з кож-
ним роком тільки накопичується, стає 
все більше. Тому купатись в річці Білій 
в зоні так званого пляжу дорослим лю-
дям взагалі не зручно, бо води там на-
віть при закритих шлюзах замало, щоб 
плавати та ниряти – її ледь по груди. В 
основному в річці купаються та розва-
жаються дітлахи, хоча і їх на пляжі не 
так вже й багато. Іноді на пляж приїздять 
і дорослі, в основному молодь, яка не 
купається, а найчастіше просто відпо-
чиває та розважається «по-дорослому». 
І цей відпочинок, як правило, полягає 
в звичайному розпиванні алкогольних 
напоїв із усіма витікаючими наслідками 
та залишенням після себе чималої кіль-
кості різного непотребу та сміття. Та і 
діти, дивлячись на дорослих, іноді пово-
дяться досить зухвало, також залишаю-
чи після себе і пластикові пляшки, і па-
пір, і багато чого іншого. Після «такого» 
відпочинку і зневажливого ставлення до 
природи відпочивальників, навіть у тих, 
хто прийшов на пляж відпочити вперше, 
пропадає всяке бажання там залиша-
тись або прийти вдруге.

Не набагато краща ситуація і на пляжі 
водосховища «Наливне». Хоча, тре-
ба зауважити, що буквально за кілька 
днів, як настала спека, цей пляж, дійсно, 
дещо змінився. Ще в травні місяці, після 
затяжної зими дорога до водосховища 
була затоплена водою і розбита маши-
нами. Там взагалі неможливо було заї-
хати транспортом. Але, коли підсохнуло 
і вода спала, цю дорогу розрівняли і в 
суху погоду вона виглядає навіть краще, 
ніж асфальтоване покриття до Павлівки. 
Завдяки чому вже в перші спекотні дні 
на водосховище хлинули відпочиваль-
ники. Майже щодня там досить багато 
людей, які купаються та загорають. Ді-
тей там взагалі можна бачити від само-

го ранку і до вечора. Особливо, коли на 
пляж завезли кілька лафетів нового пі-
ску. Вирубали також біля пляжу трохи і 
очерету. Правда, як завжди, до ума не 
довели, бо весь той очерет залишився 
лежати не прибраний на місці. І на ньо-
му не можна ні ходити, ні бігати, ні, тим 
більше, лежати чи сидіти. Скосили, ки-
нули, і все! Пісок, який завезли, теж не 
розгорнули відразу, нехай, мабуть, діти 
розгортають. Рівень води у водосхови-
щі порівняно з минулим літом піднявся 
десь на 60-70 см. Відповідно, части-
на пляжу стала затоплена водою і сам 
пляж зменшився. Для відпочивальників, 
щоб полежати чи пограти у волейбол, 
місця тепер явно замало. Хоча, начеб-
то, навколо викосили траву та очерет, 
але ж по сухій траві, що стирчить з-під 
землі, сильно не побігаєш. Можна ж 
було цю площу також засипати піском! 
Знову зекономили… Та і саме дно, яке 
стало глибшим із-за підняття рівня води, 
теж ніхто не чистив. Вже в кількох ме-
трах від пляжу дно вкривають водорості, 
яких стає все більше і які заважають 
плавати…

Навколо пляжу та біля дерев встано-
вили кілька мішків для сміття. Це, начеб-
то, добре. Але… Нажаль, не всі цими 
мішками користуються. Буквально на 
днях мені довелось бачити, як на пляжі 
відпочивали троє дівчат школярок (9-10 
клас). Після відпочинку вони зібрались 
і пішли, але після себе залишили пла-
стикову пляшку з недопитою газованою 
водою. Коли я їм зробив зауваження, 
щоб вони забрали цю пляшку із собою 
або хоча б викинули її у мішок для сміт-
тя, вони навіть не відреагували. Хіба що 
подумки послали мене… І пішли собі 
далі. Довелось мені самому підібрати 
ту пляшку і віднести в сміттєвий мішок. 
Але ж за кожним бігати не будеш… І 
свого ума їм не вставиш… Якщо батьки 
і вчителі не навчили цих дітей, як треба 
поводитись із сміттям, то вже ніхто і не 
навчить…

Те, що місцева влада хоч щось робить 

для благоустрою селища та зон відпо-
чинку – це вже добре. В громади з’я-
вились гроші, можливості. Тепер треба, 
щоб ще було бажання та відповідальне 
ставлення до своєї роботи тих, хто пра-
цює в Білокуракинській громаді, в кому-
нальному підприємстві «Комунсервіс», 
в обов’язки яких і входить наведення 
порядку, облаштування та благоустрій 
в селищі Білокуракине та його околицях. 
Крім того, хотілось би, щоб місцева вла-
да помічала і робила не тільки те, що у 
всіх на виду, але і те, що знаходиться 
дещо подалі від очей. Зокрема, на тому 
ж самому водосховищі, якщо відійти 
трохи далі від зони відпочинку (пляжу 
та прилеглих дерев) метрів на 100-200 
–  відразу можна побачити купи сміття 
на узбережжі, в заростях очерету, пова-
лені дерева, і багато різного побутового 
непотребу, який, як видно, спеціально 
кимось вивозиться на цю територію і ви-
валюється вздовж узбережжя, ймовірні-
ше за все, місцевими жителями – мож-
ливо, білокуракинцями, а, можливо, 
жителями прилеглого села Павлівка. І 
що в тому смітті – невідомо! І все воно 
розкладається, змивається дощем і та-
лими водами безпосередньо у водосхо-
вище, в якому потім купаються і дорослі, 
і діти…

В цьому році на водосховищі «Налив-
не» можна було бачити пару лебедів, які 
плавали від одного берега до іншого. В 
минулому році їх не було. Але час від 
часу лебеді все ж таки з’являються. Ка-
жуть, що колись водосховище «Налив-
не» стало домівкою для пари лебедів, 
які з якихось причин не змогли відлетіти 
на зиму в теплі краї. І залишились зи-
мувати на нашому Білокуракинському 
водосховищі. Потім дали потомство. 
Ймовірно, що пара лебедів, яка зараз 
плаває на водосховищі – це і є те по-
томство, яке з’являється час від часу і 
яке можна бачити на воді. Постійно ле-
беді на ньому не живуть, скоріше за все, 
з’являються під час перельотів. Їхня гра-
ція і краса просто зачаровує. І цей ма-
льовничий куточок нашої Білокуракин-
ської землі приваблює і лебедів, і різних 
інших птахів, і є місцем для відпочинку 
багатьох людей. І дуже хотілось би, щоб 
цей куточок природи залишався чистим 
і затишним. Щоб і птахам, і тваринам, і 
людям було приємно відвідувати його, і 
щоб всі ми жили в гармонії з природою…

Глас Народу

За матеріалами сайту
Білокуракинський портал

Про благоустрій пляжів Білокуракине, 
невихованих дітей та гармонію з природою
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На запитання читачів відповідає 
юрист, приватний нотаріус Ста-
робільського районного но-
таріального округу Луганської об-
ласті М.М.Пульний. 

«Майже десять років тому я віддав 
фермерові свою земельну ділянку, була 
здійснена державна реєстрація пра-
ва оренди. Строк оренди минув, про-
те землю фермер повертати не хоче, 
посилаючись на те, що державний 
реєстратор не припинив право орен-
ди, тому він ноже користуватися нею 
й далі. Невже документи, в яких чітко 
зазначений період дії договору нічого не 
варті? Володимир Колпаченко».

Оскільки в Україні діє мораторій на 
продаж земель сільськогосподарського 
призначення, то власники ділянок нада-
ють їх в оренду для отримання додат-
кового доходу. Орендодавець та орен-
дар мають укласти угоду, в якій будуть 
визначені основні умови користування 
ділянкою, а також права і обов’язки 
сторін. Перед її укладанням обидві сто-

рони мають чітко визначити всі умови 
співпраці та закріпити їх у письмовому 
вигляді. Іноді договір може не перед-
бачати механізмів захисту власника 
землі від порушень із боку орендаря: 
відповідальність за виснаження земель, 
визначення штрафних санкцій за затри-
мання виплати орендної плати тощо.

Орендодавець зобов’язаний за плату 
передати орендареві земельну ділянку 
у володіння і користування на певний 
строк, а орендар зобов’язаний викори-
стовувати її відповідно до умов догово-
ру та вимог земельного законодавства.

Частина 1-ша ст. 15-ї Закону України 
«Про оренду землі» передбачає, що до-
говір має містити такі істотні умови, як 
об’єкт оренди із зазначенням кадастро-
вого номера земельної ділянки, її міс-
ця розташування та розміру, строку дії 
договору, який не може перевищувати 
50 років, а для земель сільськогоспо-
дарського призначення - бути не менш 
як 7 років, а також суми орендної пла-
ти, форми платежу, порядку перегляду. 

Договір, в якому відсутня хоча б одна із 
вищезазначених умов, може бути визна-
ний недійсним.

Ст. 125-ю Земельного кодексу України 
та ст. 4-ю Закону України «Про держав-
ну реєстрацію речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень» визначено, 
що право оренди земельної ділянки ви-
никає з моменту державної реєстрації.

Слід розрізняти момент укладання 
договору оренди та момент державної 
реєстрації права оренди, оскільки вони 
мають принципово різні юридичні на-
слідки. Так, сторони, дійшовши згоди 
щодо всіх суттєвих умов договору орен-
ди землі, складають і підписують від-
повідний письмовий документ. Лише з 
моменту державної реєстрації орендар 
може користуватися земельною ділян-
кою. Державна реєстрація права влас-
ності та інших речових прав (зокрема 
оренди земельної ділянки) проводиться 
незалежно від місцезнаходження неру-
хомого майна в межах відповідної об-
ласті.

Державна реєстрація права власності 
та оренди проводиться у строк, що не 

перевищує п’яти робочих днів із дня 
реєстрації відповідної заяви в Держав-
ному реєстрі прав, за заявою орендаря 
шляхом звернення до суб’єкта держав-
ної реєстрації (нотаріуса). Також по-
дається документ, що  посвідчує особу 
заявника; довіреність на представни-
цькі повноваження - у разі коли особа, 
яка звертається із заявою про державну 
реєстрацію, діє як представник; копія 
реєстраційного номера облікової карт-
ки платника податку; договір оренди; 
документ, що підтверджує сплату ад-
міністративного збору.

За результатом проведеної державної 
реєстрації права оренди на земельну 
ділянку державний реєстратор (но-
таріус) формує витяг.

У разі припинення договору орен-
ди потрібно звернутись до державно-
го реєстратора про припинення права 
оренди. Якщо цього не зробити, то, як у 
Вашому, Володимире, випадку, в орен-
даря буде формальна підстава продов-
жувати користуватися земельною ділян-
кою.

М.Пульний, приватний нотаріус

Оренда земельних ділянок

В Україні розпочато процес децен-
тралізації влади, який торкнеться всіх 
сфер життєдіяльності суспільства. Од-
нією з найбільш охоплюючих є сфера 
соціального захисту населення, ваго-
мою її частиною є система надання со-
ціальних послуг, розвиток якої належить 
до власних повноважень рад об’єдна-
них територіальних громад. Сьогодні 
система соціальних послуг в Україні 
перебуває на стадії розвитку та удоско-
налення. Досвід країн Європи перекон-
ливо свідчить, що існують шляхи, які 
дозволяють докорінним чином рефор-
мувати систему соціальних послуг за 
кілька років. Соціальна політика будь-я-
кої держави спрямована на соціальний 
захист різних соціальних і демографіч-
них груп населення, особливо тих осіб, 
які перебувають у складних життєвих 
обставинах. Ефективний соціальний 
захист - це не лише гарантовані дер-
жавою соціальні виплати, а також ро-
звинена мережа соціальних послуг, які 
надаються з урахуванням особливостей 
і потреб різних категорій клієнтів. Сучас-
на система соціальних послуг повинна 
відповідати потребам громадян і орієн-
туватися на покращення якості їхнього 
життя. Як зазначається у Концепції ре-
формування системи соціальних послуг, 
затвердженої розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 13.04.2007 
р. №178-р, такі послуги необхідно на-
близити до отримувачів, надавати на 
принципах адресності, індивідуального 
підходу, поваги до кожного клієнта та 
дотримання загальнолюдських прав.

Для задоволення потреб населен-
ня Білокуракинської об’єднаної тери-
торіальної громади соціальними по-
слугами та з метою організації надання 
соціальних послуг громадянам, які 
перебувають у складних життєвих об-
ставинах і потребують сторонньої до-
помоги та здійснення реабілітаційних 
пос¬луг дітям з інвалідністю та дітям 
до 2-х років, які мають ризик отримати 
інвалідність, за ініціативи селищного го-
лови С.І.Сірика та підтримки депутатів 
селищної ради в грудні 2017 року було 
створено комунальну установу «Центр 
надання соціальних послуг»» Білокура-
кинської селищної територіальної гро-
мади.

Свою діяльність КУ «Центр надання 
соціальних послуг» спрямовує на ви-
конання завдань соціальної політики, а 
також на постійний пошук, створення і 
покращення сприятливих форм допом-
оги найбільш вразливим верствам на-
селення. Найважливіше наше завдання 
максимально наблизити соціальні по-

слуги до людини, дійти до кожної люди-
ни, не залишити її без уваги, своєчасно 
їй допомогти. І робота установи була 
поставлена так, щоб жодна, потребуюча 
допомоги особа, яка перебуває в склад-
ній життєвій ситуації, не залишилася 
поза увагою. Тому, спільно з Білокура-
кинською об’єднаною територіальною 
громадою, виконкомом селищної ради, 
з представниками інших зацікавлених 
організацій, постійно ведеться ретельне 
виявлення, обстеження та облік грома-
дян, які перебувають в складних жит-
тєвих обставинах, визначаються їх ма-
теріально-побутові умови проживання, 
а також потреби в соціально-побутовій 
допомозі.

Відповідно до чинного законодавства 
у сфері соціального захисту населення 
право на надання соціальних послуг у 
КУ «Центр надання соціальних послуг» 
мають громадяни похилого віку, особи 
з інвалідністю, внутрішньо переміщені 
особи, хворі (з числа осіб працездатного 
віку на період до встановлення їм гру-
пи інвалідності, але не більш як чотири 
місяці), які не здатні до самообслугову-
вання і потребують постійної сторонньої 
допомоги, громадяни, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, діти 
з інвалідністю, які мають відповідні ме-
дичні показання, потребують спеціаль-
них умов для одержання соціальної ре-
абілітації та діти до 2-х років, які мають 
ризик отримати інвалідність.

На даний час КУ «Центр надання со-
ціальних послуг» забезпечує здійснення 
наступних соціальних послуг - догляд 
вдома, соціальна адаптація та реа-
білітаційні послуги для дітей з інвалідні-
стю. Ці послуги установа реалізує через 
свої структурні підрозділи: відділення 
соціальної допомоги вдома; відділення 
денного перебування; відділення со-
ціальної реабілітації дітей з інвалідні-
стю.

На сьогодні, у кожному конкретному 
випадку, перелік, зміст та обсяг соціаль-
них послуг, які надаються отримувачам 
соціальних послуг визначаються праців-
никами КУ «Центр надання соціальних 
послуг», до якої звернулась особа, з 
урахуванням її стану здоров’я, індивіду-
альних потреб, індивідуальної програми 
реабілітації та інших об’єктивних фак-
торів, що спричинили складні життєві 
обставини відповідно до Державних 
стандартів соціальних послуг.

До 2018 року одиноких людей похи-
лого віку та осіб з інвалідністю обслуго-
вували соціальні робітники відділення 
соціальної допомоги вдома Білокура-
кинського територіального центру со-

ціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг), на сьогодні ця робота 
здійснюється працівниками комуналь-
ної установи «Центр надання соціаль-
них послуг». Всі підопічні, які мешкають 
на території Білокуракинської ОТГ були 
поетапно переведені на соціальне об-
слуговування до КУ «Центр надання 
соціальних послуг». Комісією було об-
стежено матеріально-побутові умови 
проживання громадян, виявлені їх по-
треби у сторонній допомозі та індивіду-
альні потреби, укладені договори про 
надання соціальних послуг. На сьогодні 
24 соціальними робітниками в 16 насе-
лених пунктах громади соціальна по-
слуга догляду вдома надається більше 
160 особам.

Надання соціальної послуги догляду 
вдома здійснюється як на безоплатній, 
так і платній основах. Право отримува-
ти послугу на безоплатній основі мають 
громадяни похилого віку та особи з ін-
валідністю, які не мають працездатних 
рідних, або рідні є громадянами похи-
лого віку чи визнані інвалідами в уста-
новленому законодавством порядку. На 
платній основі соціальну послугу до-
гляду вдома отримують громадяни, які 
мають працездатних рідних, що повинні 
забезпечити їм догляд і допомогу (діти, 
чоловік, дружина).

Для покращення емоційного стану, 
усунення обмежень життєдіяльності, за-
побігання виникненню та розвитку мож-
ливих захворювань, підтримки здоров’я, 
сприяння у розвитку різнобічних інте-
ресів, проведення часу у дружньому колі, 
знайомство з новими, цікавими людьми, 
знайти собі заняття до душі для грома-
дян похилого віку осіб з інвалідністю, ве-
теранів війни та праці щоденно відкриті 
двері у відділенні денного перебування, 
де постійно в денний час проводиться 
комплекс соціально-оздоровчих заходів.

Це надання підопічним інформації, 
необхідної для вирішення складної жит-
тєвої ситуації (бесіди, лекції, зустрічі), 
організація культурно-масових заходів, 
контроль артеріального тиску, ваги, для 
профілактики загострень хронічних 
захворювань та нормалізації психое-
моційного стану підопічних - готуються 
фіточаї, організовано дві вокальні групи 
«Слобожаночка» і «Журавка».

На даний час відділення денного пе-
ребування здійснює надання послу-
ги - соціальна адаптація, поступово 
проводиться впровадження соціаль-
но-педагогічної послуги «Університет 
третього віку», в якому організовано такі 
факультети: «Культурно-дозвіллєвої 
діяльності», «Медицина, здоровий спо-

сіб життя». В подальшому планується 
відкрити інші факультети, які мають від-
повідати інтересам отримувачів послуги.

Підопічні разом із сестрою медичною 
відділення проводять збір лікарських 
трав, виконують комплекс фізичних 
вправ та займаються на тренажері з 
метою підвищення загального стану та 
з ціллю укріплення організму. Активний 
спосіб життя - найкраща профілактика 
хвороб.

Одним з головних завдань спеціалістів 
відділення соціальної реабілітації ді-
тей з інвалідністю є адаптація дитини 
в соціум, поліпшення її загального ста-
ну, запобігання агресивності у дітей та 
всіляких страхів. Дітям з інвалідністю 
та дітям віком від до 2 років, які мають 
ризик отримати інвалідність, відділен-
ня надає реабілітаційні послуги такі, 
як психолого-педагогічна діагностика, і 
психолого-педагогічна корекція, ліку-
вальний масаж, лікувальна фізкультура, 
арт-терапія, консультування та різно-
манітні інформаційні послуги.

Після зарахування отримувача на ре-
абілітацію на підставі його індивідуаль-
ної програми реабілітації складається 
індивідуальний план реабілітаційних 
послуг. Всі реабілітаційні послуги нада-
ються отримувачу на безоплатній основі.

Після закінчення курсу реабілітації 
установа видає отримувачу або його 
законному представнику довідку про на-
дані реабілітаційні послуги та результа-
ти реабілітації.

Спільно, діючи з усіма зацікавленими 
структурами, громадськими організація-
ми, поєднуючи зусилля різних установ, 
заручившись підтримкою органів міс-
цевого самоврядування, ми і в подаль-
шому будемо робити все можливе для 
вирішення проблем найбільш уразли-
вих верств населення та наших малень-
ких громадян.

Кінцевим результатом нашої роботи 
має стати безперешкодний доступ меш-
канців ОТГ до якісних та безкоштовних 
соціальних послуг, надання їх відповід-
но до Державних стандартів, наближен-
ня соціальної сфери безпосередньо до 
мешканців громади.

Отже, від реформування сфери со-
ціальних послуг мають отримати ко-
ристь усі: одержувачі послуг будуть 
краще забезпечені соціальними послу-
гами, яких вони потребують; громада 
краще дбати про своїх мешканців і, що 
не менш важливо, сама визначати шля-
хи розв’язання своїх проблем; держава 
більш ефективно використовувати бюд-
жетні кошти.

Т.СИТНІК, заступник директора КУ 
«Центр надання соціальних послуг» 

Білокуракинської ОТГ

Система надання соціальних послуг Білокуракинської ОТГ
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Я думаю, що владолюбство і було ге-
неральною пружиною, яка весь час ро-
зривала стрій команди. Мотив був один: 
нереалізовані політичні амбіції. І трапи-
лось так, що під асфальтовий каток цих 
амбіцій у 2005 році потрапили здобутки 
Помаранчевої революції. Стрічки до-
купи складати, плачі розводити, гово-
рити про ідеали Майдану — то все пу-
сті балачки були. Ті люди грали в іншу 
політику, не про Майдан 
їм ішлося! Коли на по-
саду прем’єр-міністра 
я запропонував Юрія 
Єханурова, це відразу 
стало помітно. Досить було подивитися, 
що відбулося з жовтня — як ми увійшли 
у 2006 рік, з яким бюджетом, з якими іні-
ціативами по національних реформах. 
Зростання в економіці було помітне не-
озброєним оком: просто прийшла лю-
дина, яка з ранку до вечора займається 
урядовою роботою.

Що заважало поставити Єханурова з 
самого початку, з першого дня? Насам-
перед — суспільні очікування. Якщо взя-
ти соціологічне опитування у січні, то у 
відповідях на запитання, хто має бути 
прем’єром, на першому місці була Юлія 
Тимошенко.

Я переконаний, якби я не поставив 
тоді Тимошенко прем’єром, суспільство 
цього не зрозуміло би. Це сприймало-
ся б як слабкий, політично некоректний 
крок по відношенню до свого політично-
го партнера. Як так: ми пройшли разом 
усю кампанію, і в фінальній частині за-
бути про свого партнера?! Яку мораль 
сюди підключити, щоб пояснити таку 
«забудькуватість» людям?!

Хоча були історії, які мали б зіграти 
роль попередження. Але тоді я не звер-
тав уваги на передвісники майбутніх 
політичних буревіїв.

Минав січень 2005 року; ця історія 
трапилася ще до формального форму-
вання уряду. Переговори тривають, але 
рішення ще не прийняті. Мені доповіли, 
що Тимошенко проводить перегово-
ри в колі своїх соратників. І одна з тез, 
яку вона використовувала, була такою: 
якщо Ющенко не запропонує її кан-
дидатуру на посаду прем’єр-міністра, 
вона оголосить про перехід в опозицію 
Ющенку.

Це була геть неочікувана ситуація. У 
мене була низка неприємних розмов з 
колегами у Парламенті, наприклад з 
Юрієм Івановичем Костенком. У нас 
тоді відбулася дуже неприємна розмова, 
я був страшенно роздратований: «Юро, 
що це за залаштункові ігрища? На Май-
дані намети ще не зібрали, а ви уже ого-
лошуєте опозицію тільки через те, що 
крісло під дупу не підвів вам усім?!» Він 
пояснив, що у тих переговорах був па-
сивною стороною, що ініціатива з іншо-
го боку йшла: запропонувала зустрітися 
— зустрілись, попросила вислухати — я 
вислухав, але жодної підтримки не обі-
цяв. Минуло 6—7 років, допоки ми поро-
зумілися із тим епізодом: якось Юрій Іва-
нович підходить і говорить, що він хоче 
розставити усі крапки над «і» — мовляв, 
він не мав стосунку до організації тих 
ініціатив, це просто лихий поплутав. Це 
був знак майбутніх проблем: чого треба 

чекати через рік, якщо Тимошенко була 
готова перейти в опозицію до Ющенка 
ще до того, як Ющенко формально став 
президентом?!

Звичайно, можна спробувати оголо-
сити, що і в цій історії «винувате олі-
гархічне оточення Ющенка». Бо тоді, у 
січні 2005 року, я розглядав Петра Поро-
шенка як можливу альтернативу Тимо-
шенко на посаді прем’єр-міністра. Але, 

враховуючи, що Тимошенко була готова 
перейти в опозицію до президента, якби 
Порошенко став прем’єром, — ми мали 
б ще до літа і звинувачення в корупції, 
і багато інших цікавих повідомлень від 
неї та її сателітів. Амбіції Тимошенко та-
кого виклику не змогли б витримати. Ми 
і до літа не дожили б єдиною командою.

Тоді я вагався. Мені видавалося — і 
думаю, так воно і є, — що Порошенко 
був ліпше підготовлений до посади го-
лови уряду: через особистий досвід, че-
рез освіту, через світогляд. У нього було 
більше фахових знань та потрібних на-
вичок. Тоді, у січні 2005 року, я їм обом 
запропонував однаковий іспит: я дав 
кожному з них чистий аркуш паперу. Я 
розумів, що саме між цими двома фігу-
рантами буде основне протистояння у 
команді.

Перед тим як формувати уряд, я по-
говорив з Порошенком. Я дав йому чи-
стий аркуш паперу і сказав: якщо я тобі 
доручаю сформувати уряд, будь ласка, 
дай відповідь і запропонуй місце в уря-
довій коаліції для Тимошенко. Таке саме 
завдання отримала Тимошенко.

Результат цього іспиту виявився до-
сить сумним: і Тимошенко, і Порошенко 
його провалили. Ані одна, ані інша сто-
рона не бачила можливості компромісу 
і не змогла його виписати. Коли Поро-
шенко приніс свої пропозиції по фор-
муванню персонального складу органів 
влади, я швидко пробіг його по діагоналі 
і не побачив прізвища Тимошенко:
— Петре Олексійовичу, а яким ви ба-

чите місце Тимошенко у системі влади?
— Я його не бачу.
Десь так це прозвучало з одного боку, 

і майже такий самий діалог у мене від-
бувся із Тимошенко щодо Порошенка. 
Іспит на єдність команди був провале-
ний.

Я бачив Тимошенко на позиції се-
кретаря Ради національної безпеки та 
оборони, а суспільство хотіло бачити 
Тимошенко прем’єром. На це вказували 
соціологічні дослідження. Але остаточ-
не рішення щодо її призначення голо-
вою уряду я прийняв на Майдані під час 
інавгурації: коли мільйон людей скан-
дує «Юля!» — то було навіть важливі-
ше, ніж голосування у Парламенті. Вона 
мала більший кредит народної довіри, 
ніж Порошенко. І у тих координатах це 
означало: якщо ти її не поставиш, ти — 

слабак, ти побоявся чогось, ти поступив 
нечесно!

За дев’ять місяців кредит народної 
довіри розпилили на чвари. Як мені 
доповіли, вже через два тижні після 
відставки у вересні 2005 року Тимо-
шенко домовляється про призупинення 
кримінальної справи у Росії, зустрічаєть-
ся з Путіним та міністром закордонних 
справ Ігорем Івановим. Іще через кіль-

ка днів у Тимо-
шенко і Путіна 
в ідбувається 
спільний обід, 
про який волі-

ли не розповідати телеканалам її піар-
ники. Про що домовлялася Тимошенко 
із Путіним, стало зрозуміло із її подаль-
ших політичних кроків.

Я переконаний у тому, що після зу-
стрічі з Путіним і Івановим та призупи-
нення кримінальної справи в Росії вона 
повертається з політичним завданням, 
на кшталт того, що відбувалися у Грузії 
в протистоянні президента Саакашвілі 
та прем’єра Іванішвілі. Завдання було 
подібним: дискредитація помаранчево-
го руху та його лідера Ющенка. Перше, 
що вона робить, — вона іде в опозицію. 
І у мене з 2006 року в опозиції — комуні-
сти, Партія регіонів і БЮТ. Вочевидь, ця 
політична гра вела до того, що помаран-
чевий рух мав бути розбитий до самого 
фундаменту. Від того моменту головний 
політичний опонент для Тимошенко — 
президент Ющенко, а не Янукович, не 
комуністи.

З самого початку я був переконаний, 
що Тимошенко — це мій партнер. Я не 
чув тих, хто говорив мені тихо чи вголос: 
«вона — аферистка». Я з недовірою 
ставився до нав’язливих намагань до-
брозичливців відкрити мені якісь темні 
сторінки їх спільної із Лазаренком біо-
графії. У газових справах я просто не 
розбирався, яка там роль була Лаза-
ренка та Тимошенко, і тому ставився 
як до чуток до слів про якісь мільярдні 
статки на рахунках. Я вважав, що усе 
це — боротьба Кучми з опонентом і не 
варте серйозної уваги, бо я довіряв їй 
як політичному партнеру і соратнику, 
відкидав усе це гуртом, щоб чутки і без-
підставні підозри не руйнували довіру. 
Починаючи від моменту нашого знай-
омства і до 2005 року я був людиною, 
яка писала її політичну біографію: усі 
її посади у виконавчій владі були ре-
зультатом моїх кадрових рішень, а коли 
вона йшла на парламентські вибори, я 
ніколи не забував просити проголосува-
ти за її політичну силу навіть попри те, 
що в певному сенсі «Наша Україна» і її 
«Батьківщина» на парламентських ви-
борах 2002 року були конкурентами.

Що можна ще додати? Хіба кілька 
слів з Пантелеймона Куліша: «Правда 
з Неправдою ходять поміж миром об-
нявшись, і найлуччі люде віку свого по-
миляються, котру з них як звати». Юлія 
Тимошенко — це моя найбільша помил-
ка…

Віктор Ющенко (3-й президент Украї-
ни - 23 січня 2005 — 25 лютого 2010)

За матеріалами сторінки 
Віктора Ющенко на Facebook

сті балачки були. Ті люди грали в іншу 
політику, не про Майдан 
їм ішлося! Коли на по-
саду прем’єр-міністра 
я запропонував Юрія 
Єханурова, це відразу 
стало помітно. Досить було подивитися, 

шенко на посаді прем’єр-міністра. Але, справ Ігорем Івановим. Іще через кіль-
ка днів у Тимо-
шенко і Путіна 
в ідбувається 
спільний обід, 
про який волі-

ли не розповідати телеканалам її піар-

Віктор Þщенко: «Тимоøенко — 
це моя найбільøа помилка!!!»

З самого початку я був переконаний, 

Будь-який садівник знає, що порту-
лак - це всюдисущий і швидко зростаю-
чий бур’ян. Скільки його не виривай, він 
може визрівати протягом 25 років! Битва 
проти портулаку ведеться не на життя, а 
на смерть! Більшість людей зустрічають 
його на городах, присадибних ділянках, 
в садках, і завжди його виривають та 
зрубують. Але не всі знають, що порту-
лак має лікувальні властивості.

Тому коли ви знову на своєму городі 
виявите цього ненависного гостя, не 
поспішайте його виганяти, спочатку 
згадайте про його неймовірні чудодійні 
властивості. Можливо, саме портулак 
допоможе вам позбавитися від деяких 
хвороб.

Портулак лікувальний
Що дикий, що городній портулак має 

корисні властивості. Листя цієї рослини 
насичені вітамінними і мінеральними 
комплексами, а також залізом і каль-
цієм. Крім цього, в складі цього надокуч-
ливого бур’яну є великий вміст вітаміну 
А і корисних жирних кислот.

Всі ці речовини допоможуть запобігти 
раку і будуть сприяти гарній роботі сер-
цево-судинної системи. Портулак реко-
мендують вживати гіперактивним дітям 
для зміцнення нервової системи.

Відмінна ідея - замінювати шпинат в 
різних рецептах портулаком! Його ли-
сточки хрумтять і мають приємний ли-
монний аромат... Можна готувати салат 
з портулаку зі сметаною і волоськими 
горіхами, дуже смачно виходить. Приго-
тування портулаку - це зовсім несклад-
но! Молоді пагони і листя портулаку 
можна використовувати як гарнір до 
м’ясних і рибних страв. Їх відварюють з 
додаванням часнику, оцту, рослинного 
масла або смажать з цибулею на рос-
линному маслі.

Смачні листкові пиріжки з портулаком 
і маринований портулак з часником.

Ось який він, портулак - НЕ БУР’ЯН, а 
справжній лікар.

Поділися з друзями цим важливим 
відкриттям, адже багато хто вважає цю 
рослину безкорисною!

Ïîðòóëàê – 
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Це корисно!

Салат из портулаку
Çà ìàòåð³àëàìè ²íòåðíåò


