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та місцеву владу

Нещодавно на базі ДП АПК «УкрАгро-
Стар» за ініціативи директора ДП АПК 
«УкрАгроСтар» Максима Васильєва 
відбувся регіональний семінар «Со-
ртування пшениці селекції Київського 
інституту фізіології рослин і генетики 
в природно-кліматичних умовах Лу-
ганської області». Участь у його роботі 
взяли наукові працівники Київського ін-
ституту, директор Департаменту агро-
промислового розвитку Луганської ОДА 
Лариса Бичкова, виконавчий директор 
Асоціації сільгосптоваровиробників Лу-
ганської області та керівники агрофор-
мувань області, а саме Білокуракинсь-
кого, Старобільського, Новопсковського, 
Сватівського, Марківського, Троїцького 
районів.

Відкрив захід менеджер Східного ре-
гіону з торгівлі ЗСР та насіння С.О.Яіков, 
який ознайомив присутніх з порядком 
денним семінару та проаналізував стан 
жнивної кампанії-2018 на території ри-
зикованого землеробства східного ре-
гіону України. Директор Департаменту 
агропромислового розвитку Луганської 
ОДА Лариса Бичкова розповіла про 

стан сільського господарства взагалі в 
області. Заступник директора Дослідно-
го сільськогосподарського виробництва 
Інституту фізіології рослин і генетики 
НАНУ Д.В.Коновалов проінформував 
присутніх на тему «Київські пшениці та їх 
генетичний потенціал продуктивності». 
Учасники семінару ознайомилися з ме-
тодами селекції впровадження у вироб-
ництво нових конкурентоспроможних 
сортів озимої пшениці селекції Київсь-
кого інституту. В свою чергу господар 
заходу, молодий і ініціативний директор 
ДП АПК «УкрАгроСтар» Максим Ва-
сильєв подякував гостям за те, що вони 
завітали на семінар та зазначив, що цей 
день дуже важливий для новостворено-
го ліцензованого насіннєвого господар-
ства ДП АПК «УкрАгроСтар». «Важка 
і копітка праця команди має кінцевий 
позитивний результат», - сказав Мак-
сим Володимирович. Потім всі присутні 
мали змогу оглянути демо-поля елітних 
сортів озимої пшениці «Астарта», «Да-
ринка», «Богдана» та інші.

ДП АПК «УкрАгроСтар» - одне з по-
тужних сільськогосподарських вироб-
ників Східної України, а її директор - це 
лідер, який веде за собою колектив. 
Можна зробити висновок, що формула 
успіху працівників даного підприємства 

- злагоджена команда, грамотне плану-
вання та висока технологічність.

Задоволеними та натхненними від 
побаченого і почутого, отримавши нові 
знання, учасники Дня поля роз’їжджали-
ся по домівках.
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Сільське господарство – 
важлива складова діяльності країни

Нещодавно у місті Токмак Запорізької 
області відбувся традиційний Чемпіо-
нат України з гирьового спорту серед 
чоловіків та жінок, юніорів та юніорок 
1996-1999 року народження. Дані зма-
гання проводилися з метою подальшого 
розвитку і популяризації гирьового спор-
ту в Україні, популяризації і відроджен-
ня українських національних традицій, 
підвищення рівня майстерності спор-
тсменів, формування збірної команди 
для участі у Чемпіонаті світу з гирьового 
спорту, який відбудеться у м. Бухара (Уз-
бекістан) з 1 по 5 листопада 2018 року. У 
змаганнях взяли участь спортсмени з м. 
Київ, а також з Луганської, Запорізької, 
Дніпропетровської, Київської, Херсон-
ської, Кіровоградської, Черкаської, Пол-
тавської, Одеської та інших областей.

Дуже приємним є той факт, що гирьо-
вики з Білокуракинщини на Чемпіонаті 
України показали гідні результати. Віо-
летта Головченко виборола: І місце 
у Чемпіонаті України серед юніорок 
(вправа-поштовх); II місце в Чемпіонаті 
України серед юніорок (вправа-ривок); II 
місце в Чемпіонаті України серед жінок 
(вправа-ривок, вага гирі 16 кг). Вероніка 
Гармаш зайняла: І місце в Чемпіонаті 
України серед юніорок (поштовх, вага 
гирі 16 кг); І місце в Чемпіонаті України 
серед юніорок (вправа-ривок, вага гирі 
16 кг) та II місце в Чемпіонаті України се-
ред жінок (ривок, вага гирі 16 кг). Серед 
команд всієї України Луганська область 
зайняла II почесне місце, була нагород-
жена дипломами, кубками Федерації 

гирьового спорту України та отрима-
ла ліцензію для поїздки в Узбекистан в 
складі збірної команди від України.

Слід відзначити, що зовсім нещодав-
но в Святогорську відбулись Комплексні 
змагання «Схід і захід разом-2018». У 
шістьох видах спорту змагались найкра-
щі спортсмени з Донецької, Луганської, 
Івано-Франківської, Львівської областей. 
Яскраве відкриття традиційних змагань 
відбулось в оздоровчому комплексі 
«Перлина Донеччини». У складі збірної 
команди від Луганської області брав 
участь наш земляк Роман Урозалієв, 
який у змаганнях з гирьового спорту в 
ваговій категорії 70 кг зайняв III місце, а 

у змаганнях з армрестлінгу - II місце.
Тренер команди Володимир Чижев-

ський підготував дійсно гідних спор-
тсменів, саме він причетний до перемо-
ги кожного із них. Хотілося б висловити 
слова подяки й спонсору даної поїздки 
- директору ДП АПК «УкрАгроСтар» Мак-
симу Васильєву, адже його увага і не-
байдужість дає можливість юним спор-
тсменам здобувати перемоги на різних 
змаганнях і конкурсах, виявляти свої 
помилки, постійно вдосконалюватися, 
знаючи, що у них є надійна підтримка і 
допомога.

Наші спортсмени вже не перший раз 
підтверджують свою майстерність. Тож 
вітаємо земляків і бажаємо їм подаль-
ших перемог.
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Пишаємося нашими спортсменами

БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ ПОРТАЛ - 
найпопулярніший інформаційно-розважальний ресурс

Білокуракинського району!
Підписуйтесь на спільноту «Білокуракинський портал»

в соціальних мережах Facebook, VK.com, Одноклассники.ru 
і залишайтесь в курсі найсвіжіших новин Білокуракинщини!
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Днями відбувся прес-тур на тему «Ре-
зультати функціонування Білокуракин-
ської ОТТ: три роки поспіль», який відб-
увся в рамках проекту «Розробка курсу 
на зміцнення місцевого самоврядуван-
ня в Україні» (ПУЛЬС), який реалізує 
Асоціація міст України за підтримки 
USAID. Учасниками прес-туру стали: 
Кризовий медіа-Центр «Сіверський 
Донець», обласна газета «Луганщина.
ua», радіо «Пульс», інформ-агенство 
«Інформатор», радниця Міністерства 
ТОТ та з питань внутрішньо-переміще-
них осіб в Луганській області, ГО «Дієва 
громада» м. Старобільськ, консультант 
з питань комунікацій Луганського РВ 
АМУ та представники Білокуракинської 
селищної ради, Білокуракинської РДА, 
старости та інші.

Розпочалося знайомство учасників 
прес-туру з презентації «Стратегія ро-
звитку Білокуракинської ОТГ та План 
реалізації на 2017-2019 роки» (до-
повідач-завідувач сектору з питань со-
ціально-економічного розвитку Білоку-
ракинської ОТГ Олена Трубачова), яка 
відбулася в актовій залі Будинку дитячої 
та юнацької творчості. Олена Василівна 
розповіла присутнім про підсумки впро-
вадження реформи децентралізації у 

2016-2018 роках на території 
Білокуракинщини. Нагадала, 
що Білокуракинська селищ-
на об’єднана територіаль-
на громада була створена 
одна із перших в Луганській 
області в серпні 2015 року 
шляхом об’єднання 7 сільсь-
ких та 1 селищної рад. Кіль-
кість населених пунктів, що 
увійшли до складу об’єдна-
ної територіальної громади, 

становить 24. Чисельність населення 
ОТГ станом на 1 січня 2018 року склала 
13700 осіб. Білокуракинська ОТГ розта-
шована у долині річки Білої, площа 
території об’єднаної громади складає 
789,50 кв. км.

Протягом 2017 року Білокуракинською 
селищною територіальною громадою 
створено відділ освіти, в складі якого 
функціонують загальноосвітні навчальні 
заклади І-ІІІ ступеня (5 од.), загальноо-
світні навчальні заклади І-ІІ ступеня (6 
од.), дошкільні навчальні заклади (9 од.), 
заклади позашкільної освіти (2 од.). Та-
кож створено відділ культури і туризму 
в складі, якого працюють будинки куль-
тури (15 од.), бібліотеки (17 од.), музей, 
дитяча школа мистецтв. Спортивна 
інфраструктура Білокуракинської ОТГ 
представлена КУ ФСК «Здоров’я», ство-
рено КУ «Центр надання соціальних по-
слуг».

На шляху виконання плану заходів 
реалізовано наступні проекти: капіталь-
ний ремонт тротуарів смт Білокуракине 

- вул. Історична - 2 ділянки, вул. Цен-
тральна - 2 ділянки, вул. Паркова; зро-
блена реконструкція адміністративної 
будівлі з допоміжними будівлями та спо-
рудами під комунальне підприємство 

«Білокуракине-комунсервіс»; придбали 
трактор, косарки, отвал та каток для 
обслуговування доріг комунальної влас-
ності та благоустрою Білокуракинської 
територіальної громади комунальним 
підприємством «Білокуракине-комун-
сервіс»; зробили капітальний ремонт 
комунальної установи Білокуракинської 
ДЮСШ; здійснили капітальний ремонт 
з термомодернізаційним ефектом бу-
дівель ДНЗ «Берізка» та ДНЗ «Сонеч-
ко»; придбали автобус для підвезення 
дітей до навчальних закладів на тери-
торії Білокуракинської громади. Також 
було здійснено: капітальний ремонт до-
рожньої інфраструктури у 2017 році на 
12 об’єктах; капітальний ремонт систе-
ми водопостачання деяких сіл громади; 
капітальний ремонт з повною заміною 
10 дахів багатоповерхових будинків; ре-
конструкцію вуличного освітлення в 12 
селах та селищі Білокуракине. За цей 
період зробили великий обсяг робіт з 
облаштування території громади: обла-
городили зону відпочинку та стадіон на 
кв. Миру смт Білокуракине; відремонту-
вали 20 пам’ятників; зону відпочинку в с. 
Курячівка; впорядкували сквери, парки 
та вулиці; придбали та встановили 10 
дитячих та 5 спортивних майданчиків в 
селах громади; облаштували централь-
ний парк дитячим та спортивним май-
данчиком, сучасними кованими лавка-
ми; обладнали сучасним музичним 
обладнанням та електрообігрівом СБК в 
с. Нещеретове та с. Курячівка.

Реалізовано велику кількість проектів 
бюджету участі в Білокуракинській ОТГ 
та проектів із залученням міжнародної 
технічної допомоги. Олена Василівна 
розповіла про одне із головних завдань, 
яким займається громада - спортивний 

розвиток молоді. Тож вона сказала, що 
в ДЮСШ активно працює 6 дитячих 
та молодіжних секцій (теніс, гирьовий 
спорт, футбол, волейбол, легка атлети-
ка, баскетбол). Створено жіночий фут-
больний клуб «КОБРА», який успішно 
представляє на змаганнях різного рівня, 
як громаду, так і область. Жіночий фут-
больний клуб показав гідний результат 
в м. Харків та у м. Київ на фінальному 
етапі першості України. Також було про-
ведено футбольний кубок, присвячений 
пам’яті Ю.І.Заїки. Наразі триває фут-
больний чемпіонат Білокуракинської 
ОТГ «За правилами шкіряного м’яча» 
між старостинськими округами, успішно 
представляє ОТГ молодіжний спортив-
но-туристичний вело-клуб «Караван».

Журналісти та представники ЗМІ Лу-
ганської області мали змогу задати хви-
люючі питання голові Білокуракинської 
ОТГ та отримати на них змістовні від-
повіді.

Після презентації учасники відвідали 
об’єкти, які було відремонтовано в рам-
ках субвенції на розвиток інфраструкту-
ри, за рахунок коштів ДФРР та підтрим-
ки міжнародних донорських організацій: 
ЦНАП, дитячі садочки, школи, парк, до-
роги, вуличне освітлення тощо.
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Білокуракинська ОТГ: три роки поспіль

Найдорожче для людини - 
Батьківщина. Вона єдина і 
кожний плекає її, шанує той ку-
точок, де народився і живе, за-
коханий в свої ліси та ставки.

Кожна людина завжди з вели-
кою любов’ю і душевним тре-
петом згадує місця, де наро-
дився, де минуло її дитинство. 
То родинне вогнище, маленька 
батьківщина кожної людини. І 
якщо скласти маленькі бать-
ківщини кожного з нас - вийде 
велика держава Україна.

Часточка нашої Батьківщини є села, 
ось хотілося б розповісти, чим живе сьо-
годні село Коноплянівка Білокуракин-
ської ОТГ, яке знаходиться біля витоків 
річки Борової.

Розпочався 2018 рік для села, як 
завжди, весело, яскраво та насичено 
різноманітними заходами. Кожне свято 
для цього населеного пункту особли-
ве і до них готуються заздалегідь всім 
селом. Так, 25 квітня відбулася зустріч 
мешканців с. Коноплянівка з учасником 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС В.П.
Широким. Ведуча заходу - завідуюча 
бібліотекою О.А.Пенькова ознайомила 
присутніх з добіркою матеріалів – «Чорні 
дзвони Чорнобиля» та «Долі, розділені 
Чорнобилем». В.П.Широкий поділився 
своїми спогадами з присутніми. Зустріч 
пройшла в теплій домашній атмосфері. 
Староста села А.О.Самарський поча-
стував присутніх чаєм та печивом. Зу-
стріч організувала Т.М.Широка.

9 травня відбувся святковий концерт, 
присвячений 73-ій річниці Перемоги над 
ворогами. У заході взяли участь дирек-
тор СТОВ МТС «Альянс» В.Г.Писаренко 
з дружиною, автор книги «Родная зем-
ля - родные люди», виходець із села 
Л.В.Биков, а також мешканці та гості 
Коноплянівки. Ансамбль «Гармонія» 

підготував концерт під керівництвом 
Т.М.Широкої та О.А.Пенькової, на яко-
му лунали пісні воєнних років. Після 
концерту за виділені кошти дирекцією 
СТОВ МТС «Альянс» кухари С.Л.Мас-
ловська та В.В.Костянікова почастували 
всіх присутніх смачною кашею. У свят-
куванні взяло участь більше 100 меш-
канців та гостей села, підготувала захід 
Т.М.Широка.

1 червня у с. Коноплянівка було про-
ведено конкурсно-розважальне свято 
«Дитина - майбутнє добробуту людини», 
присвячене Дню захисту дітей. У кон-
курсах залюбки взяло участь 15 дітей з 
села та їх товариші, які перебувають на 
літніх канікулах. Розважальна програма 
включала в себе спортивні ігри, загадки, 
вірші та конкурс малюнків на асфальті. 
У якості нагороди команда-переможець 
була нагороджена кубком. Завдяки ма-
теріальній підтримці адміністрації СТОВ 
МТС «Альянс» були закуплені солодощі, 
якими по закінченню свята залюбки по-
смакувала малеча.

22 червня в Коноплянівському СК був 
проведений захід на тему «Ніщо не за-
буте, ніхто не забутий», присвячений 
Дню пам’яті загиблих у війні 1939-1945 
років. На ньому були присутні мешканці 
і школярі села у кількості 22 осіб. Ор-
ганізували та провели захід завідуюча 
СК Т.М.Широка, бібліотекар О.А.Пень-
кова та староста села А.О.Самарський.

23 червня у с. Коноплянівка був про-
ведений захід, присвячений Дню молоді. 
Святкування розпочалося з товарись-
кого турніру з футболу, у якому взяли 
участь ветерани та молодь села. Під 
час перерви в матчі на виділені кошти 
відділом культури та туризму Білокура-
кинської ОТГ були розіграні призи. По 
завершенню змагань перемогу здобула 
команда молоді з рахунком 10:5. Коман-
да-переможець отримала кубок та гра-
моту, команда ветеранів - почесну подя-
ку. Після турніру розпочалася святкова 
дискотека. Впродовж дискотеки на ви-
ділені кошти СТОВ МТС «Альянс» були 
розіграні солодощі та інші подарунки.

На базі колишньої школи нещодав-
но було відкрито спортивно-культур-
ний центр. Днями колектив художньої 
самодіяльності села побував в Свято-
гірській Лаврі, а на зворотному шляху 
відвідав в м.Ізюм святе джерело. Ви-
трати на подорож взяв директор СТОВ 
МТС «Альянс» В.Г.Писаренко. Хочеться 
зазначити, що Віктор Григорович постій-
но дбає про населення Коноплянівки, 
надає фінансову допомогу в проведен-
ні культурно-масових заходів. Саме він 
своєю повсякденною працею, звичай-
ною і водночас такою потрібною, вно-
сить свій вклад у швидкоплинний потік 
життя населення.

Неабияку допомогу надає й Білоку-
ракинська ОТГ, зокрема виділяла ко-
шти на ремонт стели та пам’ятнику 
воїнам-визволителям, виділяє бензин 
на боротьбу з заростями, за рахунок 
громади були придбані та встановлені 
спортивні тренажери, які користуються 
великою популярністю серед населен-
ня різних вікових груп. Можна зробити 
висновок, що село Коноплянівка дійсно 
живе та розвивається.

А.Самарський, 
староста села Коноплянівка 

Білокуракинської ОТГ

За матеріалами «ЖБ»

Село – окраса України. Коноплянівка

Збирання врожаю є завершальним 
етапом вирощування озимої пшени-
ці. Станом на 09.07.2018 р. майже 
всі аграрії Білокуракинського району 
розпочали збиральну кампанію ранніх 
зернових культур. Одними з перших 
розпочали жнива СТОВ «Зоря», СФГ 
«Вікторія-К», ПрАТ СВФ «Агротон», ДП 
АПК «УкрАгроСтар» та СТОВ «Прогрес».

Всього зібрано 4,7 тис. т ранніх зерно-
вих культур з площі 1,6 тис. га, середня 
врожайність становить 29,4 ц/га, в тому 
числі: озимої пшениці - 4297 т з 1440 га 
при врожайності 29,8 ц/га, озимого яч-
меню - 387 т з 151 га при врожайності 
26,5 ц/га. Крім того, триває збирання 
озимого ріпаку. Вже його зібрано з площі 
793 га, намолочено 1051 т при середній 
врожайності 13,3 ц/га.

Сільськогосподарські підприємства 
району планують зібрати ранніх зерно-
вих і зернобобових культур з площі 20,7 
тис. га: озимої пшениці - 17,5 тис. га, 
озимого ячменю - 0,6 тис. га, ярого ріпа-
ку - 0,7 тис. га, вівса - 0,5 тис. га. зерно-
бобових - 1,8 тис. га.

Вся зернозбиральна техніка агропід-
приємств району знаходиться в добро-
му стані і підготовлена до жнив в повно-
му обсязі. У збиральній кампанії задіяні: 
74 комбайни, 125 вантажних автомобілів 
та 141 трактор з причепами, пристосо-
ваними для перевезення зерна.

За матеріалами Білокуракинської РДА

Жнива 
на Білокуракинщині 

розпочато 



Білокуракинський портал14.07.2018 р. №9 Правда
переможе! 3

Голова Білокуракинської районної 
державної адміністрації С.І.Іванюченко 
та директор Нещеретівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Т.І.Чумак у складі делегації 
Луганської області стали учасниками 
III Форуму місцевого розвитку у м. Тру-
скавець Львівської області. Робота була 
організована через панельні дискусії за 
трьома стратегічними напрямками, а 
саме: «Можливості для підтримки ре-
гіонального та місцевого розвитку»; «Ін-
струменти сталого розвитку Карпатсь-
кого Єврорегіону»; «Схід і Захід разом 

- регіональний вимір загальноукраїнсь-
кої солідарності».

Участь у обговореннях взяли понад 
100 спікерів з України, Польщі, Угорщи-
ни, Румунії, Австрії, які представляли 
органи державної влади, органи місце-
вого самоврядування, міжнародні ор-
ганізації, громадський сектор та понад 
400 учасників, які мали змогу поділи-
тись своїми думками з представниками 
різних гілок влади.

Під час виступу на панельній дискусії 
«Змінимо країну разом: перспективи 
міжрегіональної співпраці для зміцнен-
ня загальноукраїнської солідарності» 
С.І.Іванюченко розповів та презентував 
відеофільм про результати та перспек-
тиви співпраці Білокуракинського та 
Бродівського районів. Наголосив на не-
обхідності розширення тісної взаємодії 
східних та західних регіонів України для 
зміцнення єдності держави.

Тетяна Чумак була запрошена до 
участі у панельній дискусії «Схід і 
захід разом: будуємо довіру зі шкільної 
парти», у якій брав участь заступник 
Міністра освіти і науки Павло Хобзей, де 
мала змогу розповісти про вже реалізо-
вані освітні проекти та презентувати те-
матику, завдання нових освітніх обмінів 
між школами Луганської та Львівської 
областей. Також вона наголосила на 
тому, що за З роки співпраці між школа-
ми східних та західних регіонів формат 
взаємодії змінився від візитів-знайомств 

до активної партнерської діяльності в 
освітній сфері, направленої на спільну 
участь у реформуванні освіти та ство-
рення умов для формування нового 
покоління молодих громадян, здатних 
працювати єдиною командою для змі-
цнення та розквіту України. 3 питань 
реформування профільної освіти на 
форумі виступила Міністр освіти і науки 
України Лілія Гриневич.

Закінчився форум пленарною дис-
кусією «Політика розвитку Карпат» за 
участі Голови Верховної Ради України 
Андрія Парубія, Віце-прем’єр-міністра 
України Іванни Климпуш-Цинцадзе, 
Міністра закордонних справ України 
Павла Клімкіна та Міністра інвестицій та 
розвитку Республіки Польща Єжи Квє-
цінського.

Для Асоціації органів місцевого са-
моврядування «Єврорегіон Карпати-У-
країна» третій Форум став своєрідним 
підсумком річної роботи у напрямку ро-
звитку Карпатського регіону. Було приєм-
но слухати про здобутки регіону, які 
стали можливими завдяки об’єднанню 

зусиль та спільній діяльності чотирьох 
карпатських обласних рад.

На Форумі презентували і перемож-
ців Конкурсу культурних, освітніх та 
медійних обмінів між Львівщиною та Лу-
ганщиною, зокрема 2 проекти по Біло-
куракинському району. «20 львівсько-лу-
ганських команд-переможців освітніх 
обмінів, 23 - культурних та 5 - медійних 
обмінів свідчать про те, що ми рухає-
мось у правильному напрямку задля 
побудови загальноукраїнської солідар-
ності, - наголосив голова Львівської об-
ласної ради, голова Правління Асоціації 
органів місцевого самоврядування «Єв-
рорегіон Карпати - Україна» Олександр 
Ганущин. - І це лише попередні підсумки 
і результати! Ми уже розпочали роботу 
над виконанням Резолюції III Форуму 
місцевого розвитку і підготовкою IV Фо-
руму! Ми впораємось, бо разом ми мо-
жемо більше!»

За матеріалами 
Білокуракинської РДА

Разом зможемо більше

Ще у 2015-му, на самому початку впро-
вадження реформи децентралізації, 
Білокуракине стало центром одноймен-
ної територіальної громади, яка об’єд-
нала 24 населених пункти семи сільсь-
ких та однієї селищної ради. Чи стало 
таке об’єднання успішним, що вдалося 
втілити та які проблеми постають на 
шляху розвитку громади, розповів Сер-
гій Сірик, Білокуракинський селищний 
голова

– Як вплинуло об’єднання на життя 
громади? Люди відчули, що обрали вір-
ний шлях?

– Спочатку мені не дуже вірилося, що 
за децентралізації гроші віддадуть на 
місця. Але Володимир Борисович (Гро-
йсман – ред.) дав слово, і дійсно це 
сталося. У 2016-му році бюджет Біло-
куракинської ОТГ майже в чотири рази 
перевищив загальний обсяг бюджетів 
колишньої селищної та сільських рад.

Наприклад, вже за перший рік ми зро-
били нові дахи в десяти багатоповерхів-
ках. До цього, в найкращому разі, могли 
дозволити собі відремонтувати один 
дах у три роки. На мій погляд, це успіх, 
який відчувають наші люди.

І хоча наступного року дотацію дещо 
зменшили, вважаю, все те, що було 
придбано та зроблено за перший рік 
– спецтехніка, заходи з благоустрою, 
освітлення населених пунктів – усе це 
буде служити людям ще не один рік.

– Як складаються відносини ОТГ з ра-
йдержадміністрацією?

– У нас нормальна взаємодія. Освітні, 
культурні, спортивні заклади Білокура-
кинська РДА передала нам на баланс 
з великим задоволенням, без проблем. 
Проблеми були лише в самих закладах 

– у більшості потрібен ремонт, утеплен-
ня, чим поступово ми і займаємося.

– За ці три роки які проекти вже вдало-
ся втілити у життя?

– Ми рухаємося відповідно до сфор-
мованої Стратегії розвитку. Звичайно, 
доводиться балансувати між потребами 
громади і її реальними можливостями. 
Наразі виконується перший етап Пла-
ну реалізації стратегії, розрахований до 
2019 року.

Сьогодні громадою вже зроблений 
капремонт тротуарів на трьох вулицях 
Білокуракиного, реконструйована ад-
мінбудівля та придбано більше десятка 
одиниць спецтехніки (два екскаватори, 
дві вакуумні машини, три самоскиди, 
сміттєвоз, автогрейдер, міні-каток, ав-
топідйомник, причеп, косарка) для КП 
«Білокуракине-комунсервіс», зроблений 
капремонт ДЮСШ, капремонт та тер-
момодернізація двох будівель дитсад-
ків у Білокуракиному, придбаний новий 

шкільний автобус.
У трьох селах (Олександрополі, Бун-

чуківці та Курячівці) зроблений капіталь-
ний ремонт системи водопостачання. В 
12 селах та адмінцентрі реконструйо-
вано вуличне освітлення – за два роки 
встановлено 1082 вуличних ліхтарі.

Дуже багато реалізовано проектів з 
облаштування зон відпочинку, впоряд-
кування скверів. Встановлено 15 дитя-
чих та спортивних майданчиків у селах 
громади.

Сучасним музичним обладнанням та 
електрообігрівом обладнано будинки 
культури в Нещеретовому та Курячівці.

Виділяються кошти на капітальний ре-
монт доріг. Багато чого вдалося зробити. 
До речі, днями урочисто відкриємо ство-
рений в ОТГ ЦНАП.

– Ми вже писали, що Білокуракинська 
ОТГ однією з найперших в області по-
чала самостійно ремонтувати дороги. 
Якість влаштовує?

– У нас наразі є техніка, є навчений 
спеціаліст і є бажання. Звичайно, доро-
ги – питання не з простих, але цьогоріч з 
ранньої весни ми зробили пробний шар 
дороги, і він непогано вийшов. По суті, 
тепер нам потрібно купувати лише ас-
фальт, інші роботи виконуватимуть наші 
господарські служби. Досвід показав, 
що ямковий ремонт ми нормально мо-
жемо зробити й самі, а ось на капіталь-
ний потрібні серйозні кошти.

– Як відбувається розподіл коштів між 
Білокуракиним та іншими селами ОТГ?

– Є думка, що при об’єднанні всі гроші 
залишаються в адмінцентрі, а селам не 
дістається нічого. У нас не так. Підхід 
до розподілу коштів єдиний для всіх. У 
кожного села є свої гроші, сума зале-
жить переважно від кількості людей. В 
середньому виходить приблизно по 200 
гривень на кожну людину, зареєстрова-
ну на території населеного пункту. Якщо, 
наприклад, на селі проживає тисяча 
людей, то бюджет його складає 200 ти-
сяч грн. Старости на місцях визначають 
пріоритетні питання і вирішують їх за 

допомогою власних бюджетів.
Це щодо благоустрою. А ще за раху-

нок капітальних видатків реалізуються 
проекти по черзі між селами відповідно 
до пріоритетності проблем. Наприклад, 
необхідно було першочергово відремон-
тувати водопроводи в трьох селах, ми 
спрямували кошти саме туди. Цьогоріч 
ми маємо відремонтувати дороги в двох 
селах, а якщо переможе наш проект по 
ДФРР, то буде відремонтовано ще п’ять 
доріг в селах громади.

– Наскільки відомо, у вашій громаді та-
кож передбачений бюджет участі.

– В Білокуракинській ОТГ бюджет 
участі складає мільйон гривень. Цьо-
горіч ми отримали 16 проектних заявок. 
І хоча конкурсний відбір тривав лише 
протягом першого кварталу, населення 
швидко підхопило цю тему. Люди поба-
чили, що реально можуть змінити щось 
в громаді. Навіть після закінчення кон-
курсного терміну заявки продовжують 
надходити, але ми приймаємо їх вже на 
наступний бюджетний період.

– Які проекти найбільш поширені?
– Найчастіше з заявками звертають-

ся батьки щодо благоустрою дитячих 
майданчиків, багато звернень щодо об-
лаштування спортивних майданчиків. 
Село Попівка подало проект щодо упо-
рядкування колодязів, у них на території 
проблема з водою.

– Зараз іде процес передачі держав-
ної землі у власність ОТГ. Громада зай-
мається цим питанням?

– Так, але плодоносної землі, на якій 
можна щось посіяти, зібрати урожай і 
отримати якийсь дохід, за межами Біло-
куракинської ОТГ немає. В основному 
це ярки, байраки, крейдяники, піщаники, 
куди техніка не зайде. Немає і такої зем-
лі, яку можна було б продати чи здати в 
оренду, щоб отримати дохід.

Ми сподівалися, що у процесі пере-
дачі землі нам передадуть усе – і посад-
ки, і водойми. Але підхід був вибірковий. 
Наприклад, є на території громади два 
ставки. Були б вони у власності громади, 
ми б здавали їх в оренду, копійку якусь 
заробляли. Строки дії договорів орен-
ди ставків завершилися декілька років 
тому, і наразі доходу від водойм ми не 
отримуємо.

Вирішення питання належало до ком-
петенції Луганської обласної ради, але 

її зараз немає. Замість неї працює об-
ласна військово-цивільна адміністрація. 
А у них немає відповідних повноважень. 
Патова ситуація.

Така собі правова колізія. Врегулюва-
ти це питання можливо лише на дер-
жавному рівні, але поки цього не відб-
увається.

– З якими ще проблемами стикається 
громада на шляху свого розвитку?

– Одна зі значних проблем – це недо-
статність робочих місць. І територія у 
нас така, що заробити грошей практич-
но немає де. Ще одна проблема в тому, 
що половина населення ОТГ – це пен-
сіонери. Я активно спілкуюся з молод-
дю, закликаю її залишатися на нашій 
території, але, на жаль, окрім того, щоб 
посадити молоду людину на косарку або 
за кермо машини – інших робочих місць 
немає. Тому і перспективи втримати мо-
лодих людей на території нашої ОТГ теж 
немає. У нас два елеватора працює на 
території громади, і ми з керівництвом 
завжди співпрацюємо, просимо, щоб 
брали на роботу нашу молодь. І дозвіл-
ля намагаємося усіляко організовувати 
– щорічно понад 60 цікавих культурних 
та спортивних заходів відбувається на 

території громади. Найближче – свято 
Івана Купала у Курячівці. Але ж ми – не 
окрема держава Білокуракине, перево-
роту в цьому питанні не зробимо, наразі 
така ситуація в більшості сільських ра-
йонів.

– А які маєте плани на перспективу?
– Йдемо все тим же шляхом реалізації 

Стратегії розвитку. Наразі готуємо про-
ект розвитку туризму – туристичні марш-
рути «Сім чудес Білокуракинщини», але 
поки що ми на початковому етапі його 
розробки. В планах – створення на базі 
загальноосвітньої школи № 1 опорної 
школи. Плануємо покращувати якість 
надання адміністративних послуг – сьо-
годні ЦНАП може надати населенню 52 
послуги, 11 з яких – соціальні. Але вже 
придбано обладнання і для організації 
оформлення біометричних паспортів у 
нашому ЦНАПі.

Евеліна БОГДАНОВА
За матеріалами Луганщина.ua

ТРИ РОКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

У середині Білокуракинського ЦНАПу

Каток для укладання асфальту, 
придбаний за кошти громади

Термомодернізована будівля
дитячого садка «Сонечко»
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Зазвичай на святі жнив мова йде про 
процеси вирощування врожаю. Та цьо-
го разу говорили скоріше про зміни, які 
очікують аграріїв. Обговорювали ство-
рення асоціацій сільгосптоваровироб-
ників: це об’єднання повинно стати 
потужним інструментом у лобіюванні 
інтересів аграріїв в органах влади

Концепцію створення нового обласно-
го оптового логістичного ринку замість 
втраченого, який залишився на тим-
часово окупованій території, предста-
вив міський голова Рубіжного. Проект 
з будівництва біогазового комплексу 
презентували представники канадсь-
кої компанії. На полях СТОВ «Україна» 
Білокуракинського району учасники зу-
стрічі мали можливість ознайомитися із 
перемогами вирощування ріпаку та оці-
нити у дії нову техніку.

ЯК БІЛОКУРАКИНЦІ СТАЛИ 
ЧЕМПІОНАМИ СВІТУ 

З ГИРЬОВОГО СПОРТУ
Головні інвестиції повинні бути в лю-

дей – працівників та їхніх дітей, вважає 
керівник Білокуракинського відділення 
Асоціації сільгосптоваровиробників об-
ласті, керівник дочірнього підприємства 
агропромислової компанії «Украгро-
стар» Максим Васильєв.

З трибуни він говорить про те, що асо-
ціація «пропонує для всіх аграріїв юри-
дичний супровід у всіх земельних питан-
нях, у роботі з державної фіскальною 
службою, а також схеми маркетингово-
го і логістичного супроводу». Ба біль-
ше – розповідає про пропозиції саме 
для членів нової громадської організа-
ції: можливість купити гарне насіння із 
10-відсотковою знижкою та програму з 
фінансування посівів озимої пшениці під 
назвою «Сієш сьогодні, платиш з уро-

жаю». Але й під час виступу закликав 
усіх аграріїв до соціальної участі в житті 
краю, бо «населення, яке й є робочий 
потенціал наших з вами підприємств, 
повинно мати гідний рівень життя і мож-
ливість розвивати своїх дітей».

Уже після його промови, очільник Біло-
куракинської РДА Сергій Іванюченко 
розповів усім присутнім у залі, що сам 
Максим Володимирович – вимушений 
переселенець, тепер живе в селі Про-
сторе. Його підприємство надає допом-
огу односельцям у розвитку медицини, 
освіти, культури і спорту. Тренер, який 
працює в місцевій школі і захоплюєть-
ся гирьовим спортом, зумів захопити 
власною мрією про перемоги. Тож було 
відремонтовано приміщення для тре-
нувань з гирьового спорту та повністю 
закуплено нове обладнання. Тепер з 76 
дітей, які навчаються в тутешній школі, 
22 ходять на тренування. І цього року 
двоє з них вже стали чемпіонами світу з 
гирьового спорту!

ЗАХИСТИТИ СОЛІДАРНЕНСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР

Багатьом з учасників заходу з волі 
журналістів довелося відповідати на 
питання: чи не є День Поля атавізмом 
тих часів, коли система господарювання 
була іншою?

«Ні, насправді цей захід об’єднує 
аграріїв. Сьогодні сільське господарство 
дуже далеке від примітивного обробітку 
землі серпом і молотом, образно кажучи. 
Це нові технології і творчий підхід, нове 
насіння і добрива, особливості розташу-
вання землі. Тож День Поля – хороша 
нагода для сільгосптоваровиробників 
зустрітися, обговорити свої проблеми, 
познайомитися з новими технологіями», 
– вважає заступник голови Луганської 
ОДА Вадим Данієлян.

А заступник директора Білокуракин-
ського СТОВ «Птах» Сергій Малик од-
разу переходить на проблеми: перш за 
все, тутешніх господарів хвилює доля 
Солідарненського елеватора ДК «Хліб 
України».

«Ми знаходимося на віддаленій тери-
торії. Уклали договір на форвардні по-
ставки пшениці з Солідарненським еле-
ватором державної зернової компанії, 
який знаходиться до нас ближче інших. 

Але днями дзвонить менеджер цієї ком-
панії і каже, мовляв, будете возити зер-
но на Ізюм. Вдумайтеся, це за 500 км від 
Луганської області! Ось і вся логістика, 
для нас абсолютно невигідна. Тому з 
реалізацією продукції у нас проблеми.

По-перше, через дороги - в наші краї 
доїхати просто неможливо. По-друге, 
віддаленість. Все це позначиться на ціні 
врожаю. Уявіть скільки ми втратимо на 
доставці. Думаю, як мінімум 300-400 
гривень на тонні».

– Питання про долю Солідарненьского 
елеватора буде вирішене, закличемо до 
участі всіх, хто може допомогти, вклю-
чно з народними депутатами, - обіцяє 
керівник Білокуракинської РДА Сергій 
Іванюченко.

«Будемо говорити про свою найболю-
чішу проблему: напередодні узнав, що у 
нас планують закрити Солідарненський 
елеватор. Для нашої території це ката-
строфа,- гарячкує Сергій Іванович. – Ті, 
хто приймав таке рішення у Києві, ніх-
то з нами не погоджувався, вони скоріш 
за все вивчали ситуацію на папері. Але 
ж обов’язково треба звертати увагу, де 
знаходиться той об’єкт, скільки там лю-
дей живе, наскільки депресивна та те-
риторія. На жаль, у нас багато хто ди-
виться тільки крізь призму грошей. А 
треба дивитися, мабуть, крізь призму 
долі тих людей, які там є».

Треба додати, що й для всієї області 
втрата ще одного елеватора – серйозна 
проблема: минулого року, коли було на-
молочено понад 1 мільйон тонн врожаю, 
зберігати на своїй території українська 
Луганщина змогла тільки 600 тисяч тонн 
зерна.

ПОЛЕ РОЗКВІТЛО, КОЛИ ВЗЯЛАСЯ 
ВСЯ РОДИНА

Два десятка красенів-комбайнів та 
іншої сільськогосподарської техніки че-
кали учасників обласного Дня Поля не-
подалік від Бунчуківки. І до самого гори-
зонту тут жовтіли лани ріпаку.

«Кажуть, що по всій області перенаси-
тили сівозміни соняшником. Але таким 
чином з кожним роком ми заганяємо 
самі себе у певні рамки, бо соняшник 
ми косимо на початку вересня. А ріпак, 
як замінник для соняшника, ми можемо 
скосити уже на сьогодні. Основні виго-

ди – ми раніше звільняємо площі. Це, 
так би мовити, перші гроші. Тож будемо 
підвищувати посіви ріпаку. Якщо мину-
лого року у нас було посіяно 350 га, то 
цього року маємо намір дотягнути до 
тисячі», - ділився досвідом Володимир 
Лавренко, один з трьох синів керівника 
СТОВ «Україна».

Підприємство утворено у 2003 році. 
Землі тут до 3 тисяч га. Керівник СТОВ 
«Україна» Микола Григорович Лавренко 
згадує, що раніш тут була фірма банкрот.

«Землю не обробляли. Техніка була 
стара. А тепер у нас нові комбайни, са-
мохідні оприскувачі, сівалки з контро-
лем висіву. Найкращі результати ми 
почали отримувати, коли до справи до-
лучилася уся родина, усі троє синів: Во-
лодимир, який займається агрономією, 
Микола – технікою та Олександр, який 
у нас і будівельник, і бухгалтер. Зараз 
вирощуємо пшеницю, кукурудзу, соняш-
ник, рапс, горох, нут, сочевицю, сою. Од-
ним словом, 11 найменувань на цей рік. 
Поступово йдемо від великої кількості 
соняшнику – треба дивитися на стан 
землі: переосмислювати сівозміну», – 
каже господар.

Особливо він гордий за техніку, яку де-
монструє – за один прохід вона робить 
кілька операцій. Отже, зберігає вологу 
у ґрунті. Тобто дбайливо береже самі 
лани, які годуватимуть людей багато 
років.

Анна ЧЕРКАШИНА
За матеріалами Луганщина.ua

День поля на Білокуракинщині. Нові інвестиційні проекти, 
оптовий логістичний ринок, будівництво біогазового комплексу

Пріоритетними напрямками ро-
звитку галузі тваринництва в рай-
онні є розведення ВРХ молочного 
напрямку продуктивності та роз-
ведення свиней.

Станом на 1 липня 2018 року в агро-
формуваннях району утримується: 643 
голів ВРХ, в тому числі 290 голів корів 
молочного напрямку продуктивності; 
1017 голів свиней; 62 голів овець.

В поточному році в усіх сільськогоспо-
дарських підприємствах району прово-
дилася відповідна робота по створенню 
належних умов життєдіяльності тварин-
ницької галузі на період зимівлі. Всі го-
сподарства своєчасно відремонтували 
тваринницькі приміщення, заготовили 
достатню кількість кормів, створили 
належні умови для працівників ферм. 
Зимово-стійловий період в тваринни-
цтві – відповідальна пора, тому потріб-

но раціонально використовувати наявні 
ресурси для отримання запланованої 
продукції і зберегти виробництво попри 
всі негаразди.

Все поголів’я худоби буде своєчасно 
переведене на зимово-стійловий період.

Для повноцінної зимівлі тварин агро-
формуваннями району заготовлено 1,2 
тис.тонн сіна та розпочато заготівлю со-
ломи та концентрованих кормів.

В Білокуракинському районі найбіль-
шим господарством по утриманню ве-
ликої рогатої худоби є СТОВ «Зоря», 
яке утримує 528 голів, в тому числі 250 
голів корів. На зимово-стійловий період 
господарство заготувало 495 тонн сіна. 
Планується заготовити 1,8 тис. тонн си-
лосу, 383 тонни соломи та 300 тонн кон-
центрованих кормів.

В повному обсязі проведені роботи по 
ремонту тваринницьких приміщень.

В господарстві передбачено розви-
ток галузі в напрямку збільшення ви-
робництва тваринницької продукції, 
нарощування поголів’я, підвищення 
продуктивності тварин. Поряд з цим 

- впровадження нових технологій утри-
мання, годівлі та технологічних процесів 
виробництва продукції.

За матеріалами 
Білокуракинської РДА

Підготовка до зимово-стійлового періоду

13 липня 2018 року в Білокуракинсь-
кій РДА відбулося засідання Коорди-
наційної ради з питань відпочинку та 
оздоровлення дітей та підлітків під голо-
вуванням заступника голови Білокура-
кинської РДА Наталії Вервейко та членів 
Координаційної ради. На засіданні роз-
глядалися питання перебігу літньої ди-
тячої оздоровчої компанії 2018 року.

В ході засідання було вирішено ак-
тивізувати роботу з оздоровлення дітей 
влітку цього року та скоординувати ро-
боту структурних підрозділів райдер-
жадміністрації та організацій району, 
які залучені до проведення літньої оз-
доровчої компанії 2018 року, для більш 
повного охоплення оздоровленням та 
відпочинком дітей та учнівської молоді.

Основну увагу члени Координаційної 
ради приділили обговоренню фінансо-
вих ресурсів щодо забезпечення оздо-
ровлення та відпочинку дітей і підлітків 
пільгових категорій.

За матеріалами Білокуракинської РДА

Засідання 
координаційної ради

11 липня 2018 року центром соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді було 
організовано підтримуючий захід для 
батьків “Розвиток та адаптація дитини 
в процесі виховання” для прийомних 
сімей, дитячого будинку сімейного типу. 
Ведучі заходу, запрошені спеціалісти 
громадської організації «Центр підтрим-
ки громади» — Шевченко Надія (психо-
лог) та Матвєєва Тетяна (юрист).

Під час заходу, батьки дізналися про 
«Вікові періоди розвитку дитини» (ав-
торське дослідження Тетяни Соловй-
ової). Учасниці розглянули стилі вихо-
вання і виконували вправи на розуміння 
своїх дітей. Також була розкрита тема, 
як саме батьки можуть практично до-
помогти в адаптації своїм дітям, згід-
но вікової періодизації. Юристом було 
проінформовано батьків, щодо їх прав 
та обов’язків відносно дітей з прийом-
них родин та родини, які мають дитячий 
будинок сімейного типу. Також двом ро-
динам надані індивідуальні послуги пси-
холога та юриста. По закінченню дійш-
ли до висновку, що на розвиток дитини, 
формування її майбутнього сценарію 
та стратегії поведінки, першочерговий 
вплив має сім’я. За результатами аналі-
зу анкет зворотнього зв’язку, захід був 
відмічений як “дуже добре”.

За матеріалами Білокуракинської РДА

Розвиток та 
адаптація дитини
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12 липня, до Білокуракинського 
району з робочим візитом завіта-
ли представники служби у справах 
дітей Луганської обласної держав-
ної адміністрації та Міжнародної 
благодійної організації підтримки 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, «СОС Ди-
тяче містечко». 

Делегацію очолила начальник служби 
у справах дітей Луганської ОДА Раїса 
Василівна Родіна. Під час поїздки ро-
бочою групою були відвідані дитячий 

будинок сімейного типу Подгайко Ольги 
Олександрівни та Євгенія Анатолійови-
ча, у якому виховуються 10 дітей (смт. 
Білокуракине), та прийомна сім’я Аксьо-
ненко Ольги Олександрівни та Юрія Вік-
торовича, де виховуються 2 прийомних 
дітей (с. Лизине). Метою поїздки було 
надання методичної допомоги вказаним 
родинам, зокрема щодо оздоровлення 
дітей, залишених без батьківського пі-
клування, здобуття професійної освіти 
та підготовки до самостійного життя. 
Також, було розглянуте питання щодо 

можливого створення на 
території Білокуракинсько-
го району патронатної сім’ї 
для тимчасового догляду та 
виховання дітей, які з різних 
причин залишилися без пі-
клування батьків, на період 
подолання дитиною, бать-
ками складних життєвих об-
ставин або на період прий-
няття рішення про набуття 
дитиною статусу дитини-си-
роти чи дитини, позбавленої 
батьківського піклування.

Білокуракинська РДА

Візит представників служби 
у справах дітей Луганської ОДА

Червень 2018 року запам’ятається уч-
ням Нещеретівської ЗОШ І-ІІІ ст. та уч-
ням Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 як 
велике радісне свято з морем вражень, 
теплих знайомств, бурхливих емоцій та 
активного відпочинку. Адже з 22 по 29 
червня група учнів з цих шкіл у супро-
воді педагогів А.Ю.Журби та А.Г.Голо-
ваньової були запрошені адміністра-
цією м. Броди на гостину до міста та на 
екскурсію до Польщі.

Спекотного ранку 21 червня учнів від 
шкільних ґанків проводжали схвильо-
вані батьки з побажаннями щасливої 
дороги та гарного відпочинку. А ранок 22 
червня зустрів учнів у м. Броди Львівсь-
кої області дощем та холодом. Але тепла 
зустріч на пероні з заступником голови 
Бродівської районної ради В.С.Підгруш-
ною та помічником народного депутата 

України Т.С.Лісковецькою залишила по-
гану погоду на задвірках пам’яті. У гур-
тожитку педагогічного коледжу шорти та 
футболки змінили куртки та теплий одяг, 
а незамінним супутником для гостей 
стала парасолька. Прохолода приємно 
надихала подорожувати після нестерп-
ної спеки.

Учнів та педагогів смачно пригощали 
кафе та піцерії:« Партнер», «Реджіна», 
«Імпульс» традиційними українськими 
стравами та особливими наїдками Гали-
чини. Працівники цих закладів завжди 
привітно зустрічали гостей міста, а ве-
личезні порції смаколиків тамували го-
лод після цікавих заходів чи екскурсій.

Першого дня на учнів чекала зустріч 
з представниками центру дітей та сім’ї 
«Карітас», які організували чудовий 
флешмоб та спільний королівський та-
нок. Діти разом виготовили квіткову 
карту України, скуштували бродівську 
випічку під час спільного чаювання. Діти 
з центру «Карітас» надалі супроводжу-
вали гостей під час спільних заходів та 
екскурсій до м. Броди. Зав’язалася міц-
на, довготривала дружба.

А подальша екскурсія маленьким 

містом у супроводі директора краєзнав-
чого музею м. Броди А.М.Корчака від-
крила перед учнями величезну істо-
рично-архітектурну панораму всього 
регіону. Гості були вражені глибиною 
історичних подій, які довелося пережи-
ти маленькому місту. Учні ознайомили-
ся з провідними навчальними заклада-
ми, цікавою архітектурою та історією 
вулиці Золотої, побували на залишках 
синагоги та оглянули старовинні будівлі 
замку у Бродах.

Пообіді учні відвідали Бродівську 
районну державну адміністрацію, де 
помічник народного депутата України 
Т.С.Лісковецька провела цікаву екскур-
сію установою. А в робочому кабінеті 
Тетяни Степанівни соціальний педагог 
пані Євгенія провела для учнів та вчи-
телів цікавий тренінг на тему толерант-
ності.

Наступний день подарував учням ще 
цікавішу екскурсію до храму Братів Ва-
силіанів та замкового палацу у Підгір-
цях. Замкова споруда 17 століття над-
звичайно вразила відвідувачів своєю 
красою та неймовірною фантастичною 
історією. Розповідь екскурсовода про 
привида Білої пані, що мешкає у зам-
ку і є документально підтвердженою 
провідними світовими дослідниками 
паранормальних явищ, довго збуджу-
ватиме уяву учнів. Романтичний настрій 
та факт зйомки кадрів з фільму «Д’Арта-
ньян і три мушкетери» на території Під-
горецького замку занурили учнів у мрії 
про прекрасних дам та красунчиків-ка-
валерів на баских конях та надихнули 
станцювати вальс, незважаючи навіть 
на холодні краплі дощу.

Ввечері учні відвідали випускний вечір 
учнів 9-го, 11-го класів Бродівської за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №3.

По закінченню випускного вечо-
ра голова Бродівської районної ради 
Є.В.Швед запросив учнів до кав’ярні на 
смачне морозиво і щиро привітав. Під 
час зустрічі Євген Васильович поділив-
ся враженнями про перебування у Тру-
скавці та зустріччю там з директором 
Нещеретівської ЗОШ І-ІІІ ст. Т.І.Чумак.

24 червня учні Нещеретівської та 
Білокуракинської шкіл зранку познай-
омилися з групою учнів з м. Броди та 
вчителем польської мови, пані Катери-
ною і разом продовжили подорож до 
Польщі. Гостей міста та місцевих учнів 
проводжали батьки, заступник голови 
Бродівської районної ради В.С.Підгруш-
на та директор загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ст. №3 м. Броди Б.Б.Мартинюк.

Пообіді схвильовані і трішки зморені 
учні прибули до польського м.Бихава, 
де їх привітно зустріла заступник дирек-
тора школи-інтернату ім. К.А.Квятковсь-
кого, пані Івона. Затишний гуртожиток 
європейського рівня, смачні польські 
страви забезпечили фізичну бадьорість 
та емоційний відпочинок для дітей. 
Ввечері відбулася екскурсія затишним 
польським містом. Чисті, охайні вулички, 
будиночки-котеджі, огорнені квітковими 
серпанками, доглянуті зелені огорожі - 
все це вразило гостей міста та надовго 
залишилося у приємних спогадах. Огля-
нули учні й історичну замкову споруду м. 
Бихава, що велично розташувалася на 
березі мальовничого ставка.

Протягом наступних двох днів відпо-
чинку діти разом з педагогами відвідали 
музей-палац Замойських, який вразив 
відвідувачів красою парково-скульптур-
ного ансамблю та ошатним інтер’єром. 
Під час екскурсії, яка проводилася поль-
ською мовою, пані Катерина переклада-
ла для учнів та педагогів українською. 
Тому історія родоводу Замойських ста-
ла ще однією відкритою сторінкою для 
подорожуючих.

Всесвітньовідоме місто Люблін зану-
рило дітей в атмосферу старовинного 
європейського міста з його пишними 
спорудами, площами, архітектурними 

ансамблями, фонтанами та пам’ятника-
ми.

Але залишиться у пам’яті учнів не 
лише захоплива краса польських міст, 
а й дружні, веселі спортивні змагання 
та ігри: баскетбол, хокей, волейбол, які 
кожного вечора проводили для дітей 
учителі фізичного виховання. Особливо 
учням запам’ятався вчитель фізично-
го виховання, пан Янек, який не тіль-
ки вчив їх грати у хокей на підлозі, а й 
співпереживав, пропускав через себе 
всі дитячі емоції. Цей учитель надовго 
запам’ятається учням не лише як про-
фесіонал своєї справи, а й як щира лю-
дина, яка дійсно серце віддає дітям.

Активно проводили час учні і в кімнаті 
гуртожитку для відпочинку, що обладна-
на м’якими диванами, фотелями, стола-
ми для ігор, настільним хокеєм, телеві-
зором, безкоштовним Інтернетом. Для 
дітей облаштовані шафи для виробів, 
створений буккроссінг, величезна стіна 
зі скла для арт-творчості дитини.

Поверталися учні з Польщі не лише з 
великим запасом емоцій від побаченої 
краси та щирого спілкування, а й з но-
вими друзями. Бо за час перебування у 
Бихаві діти дуже здружилися. І під час 
останнього спільного вечора були вис-

ловлені не тільки слова про мрії, що 
збулися, а й з’являлися сльози радості 
і щирі обійми, які висловлювали почут-
тя міцної дружби, що триватиме і надалі 
між учнями Нещеретівської, Білокура-
кинської та Бродівської шкіл.

Останній день перебування у м. Бро-
ди подарував нам і неочікуваний сюр-
приз від організаторів поїздки - подорож 
до м. Львів. Дитячі мрії під час подорожі 
здійснилися на всі 100%. Казково пре-
красне місто подарувало учням та педа-
гогам хвилюючі емоції від перебування 
в арт-майстерні «Інший світ», куди учні 
були люб’язно запрошені. А валізи по-
дорожуючих наповнилися ароматом 
львівської кави та пахощами виробів 
Львівської майстерні шоколаду.

Також останнього дня ми знову зустрі-
лися з прекрасним оповідачем, люди-
ною, закоханою в історію рідного краю, 
директором краєзнавчого музею м. Бро-
ди А.М.Корчаком, який супроводжував 
учнів під час екскурсії до с. Підкамінь. 
Його розповідь про величний монастир 
та історію цього населеного пункту на-
довго залишиться у пам’яті дітей та пе-
дагогів.

Під час перебування у Пікамені та 
Львові групу супроводжували В.С.Під-
грушна та Т.С.Лісковецька, що, як добрі 
янголи-охоронці, весь час забезпечува-
ли наше комфортне перебування.

А пізно вночі всі діти, які брали участь 
у подорожі до Польщі, зібралися разом 
і щиро вітали разом з педагогами та 
організаторами поїздки двох дівчаток 
з Днем народження: Дар’ю Ткаченко з 
Білокуракинщини та Аню з Бродівської 
школи.

Через декілька годин нічний потяг 
«Ужгород-Лисичанськ» на станції м. 
Броди забирав не тільки учнів і педаго-
гів з Білокуракинщини, а й був свідком 
прощання щирих друзів, які в недале-
кому майбутньому знову мають намір 
зустрітися вже на Білокуракинській зем-
лі. Проводжали групу В.С.Підгрушна 
з сином Віктором. Вони щиро бажали 
нам щасливої дороги та сподівалися на 
швидку зустріч вже на Луганській землі.

Учасники подорожі 
з Нещеретівської ЗОШ

Подорож до Польщі дітей Білокуракинщини



6 Білокуракинський портал 14.07.2018 р. №9Правда
переможе!

Діючі тарифи  на централізоване во-
допостачання та водовідведення  було 
встановлено НКРЕКП Постановою 
№296 від 06.03.2018 року та введено в 
дію з 01 квітня 2018 року

Централізоване 
водопостачання, 

грн./м куб.

Централізоване 
водовідведення, 

грн./м куб.

Без ПДВ 12,71 24,81

З ПДВ 15,252 29,772

Діючі тарифи на послуги з централі-
зованого постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням вну-
трішньо будинкових систем) було вста-
новлено НКРЕКП Постановою №297 від 
06.03.2018 року та введено в дію з 01 
квітня 2018 року

Централізоване 
водопостачання 
холодної води, 

грн./м куб.

Водовідве-
дення, грн./м 

куб.

Без ПДВ 13,18 25,74

З ПДВ 15,816 30,888

У зв’язку зі збільшенням собівартості 
послуг, з причин не залежних від під-
приємства, РКП «Старобільськвода» 
повідомляє щодо необхідності підви-
щення тарифів на послуги з централі-

зованого водопостачання та водовід-
ведення, послуги з централізованого 
постачання холодної води, водовідве-
дення (з використанням внутрішньо бу-
динкових систем) на 2019 рік.

Розрахунки тарифів було виконано від-
повідно до вимог Порядку формування 
тарифів на централізоване водопоста-
чання та водовідведення, затверджено-
го постановою від 10.03.2016 року №302 
та вимог Порядку формування тарифів 
на послуги з централізованого поста-
чання холодної води, водовідведення (з 
використанням внутрішньобудинкових 
систем), затвердженого постановою від 
10.03.2016 року №303.

Згідно планового розрахунку тариф, 
для всіх категорій споживачів  складає:

Централізоване 
водопостачання, 

грн./м куб.

Централізова-
не водовідве-
дення, грн./м 

куб.

Без ПДВ 15,41 34,81

З ПДВ 18,492 41,772

Загальний розмір тарифу та його 
структура включає планові витрати на 
безперебійну діяльність підприємства, 
та не передбачає прибутку.

Централізоване 
водопостачан-
ня холодної 

води, грн./м куб.

Водовідведення, 
грн./м куб.

Без ПДВ 16,10 36,36

З ПДВ 19,32 43,632

Зростання собівартості послуги на 
централізоване водопостачання та во-
довідведення, на послуги з централі-
зованого постачання холодної води, 
водовідведення (з використанням вну-
трішньо будинкових систем) обумов-
люється зростанням вартості електрое-
нергії за 1кВт на 7,3% (в діючому тарифі 
вартість за 1кВт – 2,335грн. без ПДВ на 
існуючий час вартість за 1кВт – 2,52грн. 
без ПДВ ). Також згідно Закону України 
від 07.12.2017 року №2246-VIII «Про 
Державний бюджет України на 2018 рік» 
відповідно до ст. 7,8, з 01 січня 2018 
року відбулося підвищення мінімальної 
заробітної до 3723,00 грн. Тарифами, 
які було встановлено для РКП «Ста-
робільськвода», передбачено фонд 
оплати праці з мінімальною заробітною 
платою у розмірі 3200,00 грн., розмір 
мінімальної заробітної плати виріс на 
16,3%. З 01 грудня 2018 року прожитко-
вий мінімум, згідно законодавства, ста-
новитиме 1921,00 грн., що на 9% вище 

ніж у тарифі. У плановому тарифі на 
2019 рік фонд оплати праці розрахова-
но на розмір прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб – 1921,00грн. Питома 
вага фонду оплати праці з єдиним вне-
ском на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування в собівартості 
складає 72,7%.

Витрати на паливно-мастильні ма-
теріали зросли на 19,3% (в діючому та-
рифі вартість бензину марки А-92 – 20,83 
грн. без ПДВ на даний час вартість А-92 
складає – 24,83г рн. без ПДВ; вартість 
дизельного палива в діючому тарифі – 
19,75грн. без ПДВ на даний час вартість 
ДТ – 23,58 грн. без ПДВ). Також зросли 
ставки податку на спецводокористуван-
ня на 29,5%. Систематично зростають 
ціни на допоміжні матеріали і послуги 
сторонніх організацій.

На підставі вищевикладеного з метою 
недопущення погіршення фінансового 
стану підприємства, РКП «Старобіль-
ськвода» змушене довести тарифи до 
економічно обґрунтованого рівня.

Зауваження і пропозиції від зацікав-
лених осіб приймаються протягом 14 
календарних днів з моменту опубліку-
вання статті за адресою:

РКП «Старобільськвода»
вул. Повітрянофлотська, 52б
с. Чмирівка, Старобільський р-н
Луганська обл., 92740, 
або за електронною адресою: 
disp_starobelsk@ukr.net

РКП «Старобільськвода»

Тарифи на воду знову збираються підняти!
Інформація до відома споживачів про намір підвищення тарифів 

на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у 2019 році

Держава вживає всіх необхідних за-
ходів для забезпечення захисту дітей, 
які перебувають у зоні воєнних дій і 
збройних конфліктів, дітей, які постра-
ждали внаслідок воєнних дій і збройних 
конфліктів, догляду за ними та возз’єд-
нання їх із членами сім’ї, включаючи 
розшук, звільнення  з полону, повернен-
ня в Україну дітей, незаконно вивезених 
за кордон. Уряд прийняв постанову від 5 
квітня 2017 р. №268 «Про затверджен-
ня Порядку надання статусу дитини, 
яка постраждала внаслідок воєнних дій 
та збройних конфліктів». Документом 
визначено механізм надання зазначе-
ного статусу. Прийняття рішення за-
безпечить право дітей цієї категорії на 
гарантовану законодавством державну 
підтримку та допомогу. Право на отри-
мання статусу має дитина, яка внаслі-
док воєнних дій та збройних конфліктів:

отримала поранення, контузію, калі-
цтво;

зазнала фізичного, сексуального, пси-
хологічного насильства;

була викрадена або незаконно виве-
зена за межі України;

залучалася примусово до участі у діях 
воєнізованих чи збройних формувань, 
утворення яких не передбачене зако-
ном;

незаконно утримувалася, у тому числі 
в полоні.

Слід зазначити, що відповідно до між-
народних стандартів у всіх діях щодо 
дітей першочергова увага приділяється 
забезпеченню їх найкращих інтересів, а 
в умовах збройного конфлікту - мініміза-
ції його негативних наслідків.

Указаним Порядком передбачено, що 
право на отримання статусу має дитина, 
а також особа, яка під час здійснення 
антитерористичної операції не досягла 
18 років (повноліття), які внаслідок воєн-
них дій та збройних конфліктів:

отримала поранення, контузію, калі-
цтво;

зазнала фізичного, сексуального, пси-
хологічного насильства;

була викрадена або незаконно виве-
зена за межі України;

залучалася до участі у діях воєнізова-
них чи збройних формувань;

незаконно утримувалася, у тому числі 

в полоні;
зазнала психологічного насильства.
Статус надається органом опіки та 

піклування, у тому числі за місцем 
реєстрації проживання/перебування ди-
тини як внутрішньо переміщеної особи, 
або за місцем проживання/перебування 
дитини в населеному пункті, на тери-
торії якого здійснювалася антитерори-
стична операція, або за місцем вияв-
лення такої дитини місцевими органами 
виконавчої влади та/або органами міс-
цевого самоврядування. Для надання 
статусу законний представник дитини 
або у разі, коли дитина переміщується 
без супроводження батьків або осіб, які 
їх замінюють, її родичі (баба, дід, пра-
баба, прадід, тітка, дядько, повнолітні 
брат або сестра), вітчим, мачуха, пред-
ставник органу опіки та піклування по-
дають до служби у справах дітей заяву 
про надання статусу, згоду на обробку 
персональних даних відповідно до За-
кону України “Про захист персональних 
даних” і засвідчені в установленому по-
рядку копії таких документів:

свідоцтва про народження дитини або 
іншого документа, що посвідчує особу 
дитини;

документа, що посвідчує особу заяв-
ника;

документа, що підтверджує повнова-
ження законного представника дитини 
(у разі коли дитина постійно проживає/
перебуває у закладі охорони здоров’я, 
закладі освіти або іншому дитячому за-
кладі, - документа, що підтверджує факт 
перебування дитини в такому закладі) 
або родинні стосунки між дитиною та 
заявником;

довідки про взяття дитини на облік 
як внутрішньо переміщеної особи  або 
документа, що підтверджує проживан-
ня (перебування) дитини у населеному 
пункті, на території якого здійснювалася 
антитерористична операція, відповідно 
до Переліку;

інші документи, зазначені у пункті 6 
Порядку, в залежності від обставин, пе-
редбачених у підпунктах 1-6 Порядку.

Дитина, якій виповнилося 14 років, має 
право самостійно звернутися до служ-
би у справах дітей та подати необхідні 
документи. Рішення про надання або 

відмову в наданні статусу приймається 
органом опіки та піклування протягом 30 
календарних днів з дати реєстрації зая-
ви про надання статусу за результатами 
розгляду комісії з питань захисту прав 
дитини документів, зазначених у пункті 
6 цього Порядку.

Законодавством визначено (зокрема 
Законом України “Про охорону дитин-
ства”), що діти, постраждалі внаслідок 
воєнних дій чи збройного конфлікту, 
про що отримали відповідний статус у 
вигляді рішення органу опіки та піклу-
вання, у майбутньому матимуть гарантії 
соціального захисту. За міжнародними 
стандартами таким дітям забезпечують-
ся наступні гарантії:

захист дітей в сім’ї;
гарантії необхідного догляду і допом-

оги;
доступність харчування, медичного 

обслуговування та освіти;
заборона тортур, жорстокого повод-

ження або невиконання обов’язків по 
відношенню до дітей;

заборона смертної кари;
збереження культурного середовища 

дитини;
захист в разі позбавлення волі;
надання гуманітарної допомоги і до-

ступ гуманітарних організацій до дітей 
під час збройних конфліктів.

Тому законним представникам постра-
ждалої дитини слід заздалегідь подбати 
про збір необхідних документів на під-
твердження негативного впливу зброй-
ного конфлікту на дитину.

Заяву для отримання статусу необ-
хідно подати до служби у справах дітей 
Білокуракинської районної державної 
адміністрації за адресою:  пл. Шевченка, 
6, каб.4, смт. Білокуракине, тел. (06462) 
2-26-08. Для отримання висновку оцінки 
потреб сім’ї (особи) у соціальних послу-
гах необхідно звернутись до Білокура-
кинського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді за адре-
сою: вул. Історична, 47, смт. Білокураки-
не.                               

Н.М.Малик
Начальник служби у справах дітей

Білокуракинської РДА

Як отримати статус дитини, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Одним із пріоритетних напрямків у ро-
боті Білокуракинського відділу поліції 
є запобігання та протидія домашньому 
насильству. Зусилля сектору превенції 
направлені на проведення профілак-
тичної роботи з різними верствами 
населення, дотримання закону, про-
паганду загальнолюдських цінностей 
та здорового способу життя. Майже 
завжди домашнє насильство пов’язано 
з пияцтвом та в більшості випадків жінки 
бояться звертатися за допомогою, тому 
більшість сімейних тиранів залишають-
ся безкарними.

Кодекс України про адміністративні 
правопорушення передбачає покарання 
для кривдника у вигляді штрафу від 170 
грн. до 340 грн. або громадських робіт 
на строк 30-40 годин, або адміністратив-
ного арешту на строк до 7 діб. Повторне 
вчинення домашнього насильства про-
тягом року вже загрожує штрафом від 
340 до 680 грн. або громадськими робо-
тами на строк від 40 до 60 годин, або 
адміністративним арештом на строк до 
15 діб.

З початку року до Білокуракинського 
відділу поліції звернулося 45 громадян, 
які постраждали від домашнього на-
сильства, з них 43 жінки та 2 чоловіка.

На профілактичному обліку у Білоку-
ракинському відділі поліції перебуває 
65 осіб, які чинять домашнє насильство. 
З цими особами проводяться профілак-
тичні роботи в порядку, визначеному за-
конодавством.

У разі вчинення будь-якого виду до-
машнього насильства постраждалі ма-
ють право звернутися до відділу поліції 
за місцем свого проживання (перебу-
вання) та написати відповідну заяву або 
за телефоном «102».

С.ЧЕРЕДНИЧЕНКО, інспектор сектору 
превенції Білокуракинського ВП ГУНП в 
Луганській області, лейтенант поліції

Запобігання та протидія 
домашньому насильству
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Ну як вам свято Холі та День Нептуна, 
що відбулось 14 липня, білокуракинці? 
Сподобалось неймовірне і видовищне 
свято фарб, лазерне шоу, пінна вечірка 
на березі річки Білої та молодіжна дис-
котека?

Ржунімагу! Прямо, сука, до сліз! Як 
видно, навіть небо чинить супротив 
всім намаганням місцевих недоумків 
при владі організувати щось на зразок 
свята. Хоча і свята у нас стали прово-
дитись (буває іноді й таке!) майже одна-
ково, як під копірку. В першу чергу – це 
обов’язкова присутність на святі самих 
представників влади, як наче саме вони 
і є головними винуватцями святкування 
і центром загальної уваги для всіх при-
сутніх. Одні і ті ж самі пики, сраки, пуза 
та брехливі обіцянки останні двадцять, 
тридцять або і більше років. Одна і та 
ж колода чиновників та їхніх підлабуз-
ників-посіпаків, які переміщуються іноді 
місцями та кабінетами, але все одно 
тримаються владної або бюджетної 
годівниці, а заодно гріють руки та наби-
вають кишені народними грошима.

Ось і нещодавно відкрили новенький 
спортивний майданчик біля Білокура-
кинської ЗОШ №2 – міні-футбольне поле 
зі штучним покриттям. І знову, як завжди 
– одні і ті ж пики на відкритті, як наче всі 
вони дійсно приймали активну участь 
в будівництві цього футбольного поля. 
Навіть пан народний депутат В.Курило 
завітав на відкриття. І недарма! Бо, як 
відомо, він дійсно доклав певних зусиль 
до будівництва цього об’єкту. Зокрема, 
підрядчики, що будували це поле, як 
раз і залучались до виконання робіт за 
допомогою пана депутата. Звісно, не за 
просто так. Система відкатів та хабарів 
– вічна для нашої країни. Спеціалісти 
стверджують, що вартість будівництва 
такого міні-футбольного поля складає 
близько 600 тис. грн., але насправді 
було витрачено фактично вдвічі більше. 
А як же інакше? А інакше його б так і не 
побудували, якби не було можливості 
вкрасти та списати коштів вдвічі більше, 
ніж треба для будівництва. Звісно, не 
обов’язково все пішло в кишені Курила 
та його найближчих посіпаків. Самому 
Курилу теж треба ділитися, тим більше, 
що вибори не за горами і зайві кошти за-
йвими не бувають. Бо дуже багато таких, 
в тому числі і в самому Білокуракиному, 
хто годується з рук народного депутата. 
І скільки цих собак не годуй, їм все одно 
буде мало… Та і піар у вигляді вдава-
ної участі та неймовірних зусиль з боку 
депутата у будівництві таких соціальних 
і необхідних об’єктів, як міні-футбольне 
поле або інших спортивних чи дитячих 
майданчиків, місточків і т.п. – це річ не-
обхідна для підтримання хоч якоїсь по-
пулярності серед потенційних виборців, 
які, як стадо довірливих баранів, прийде 
на вибори і проголосує за такого уваж-
ного до проблем виборців депутата.

Ну добре!.. Побудували новеньке 
поле для міні-футболу в школі №2. А 
от про таке саме поле для міні-футболу 
в школі №1 чомусь вже ніхто і не зга-
дує. А воно, до речі, знаходиться, м’я-
ко кажучи, в жахливому стані. Діти, до 
речі, на цьому полі дійсно часто грають 
у футбол. Хоча з кожним наступним ви-
пуском школярів тих, хто там грає, стає 
все менше. Але ж повибивані та переко-
шені дошки огорожі цього міні-футболь-
ного поля важко назвати огорожею. Та і 
саме штучне покриття вже давно вичер-
пало свій строк експлуатації і явно по-
требує заміни. А чому нічого не ремон-
тується? А все дуже просто! На ремонті 
цього міні-футбольного поля нічого буде 
вкрасти! А значить, який сенс його ре-
монтувати? А справа в тому, що кошті 
для будівництва таких міні-футбольних 
полів виділяються різними європейськи-

ми спеціальними фондами і стоїть чітка 
вимога – будувати нове! А те, що вже є 
і потребує ремонту – це справа місце-
вої влади і, відповідно, місцевих коштів. 
Але ж у самих себе не вкрадеш! От 
тому і не ремонтується нічого. До речі, 
будівництво такої великої кількості ди-
тячих майданчиків (ледь не в кожному 
селі Білокуракинської ОТГ) і в самому 
селищі Білокуракине в різних закутках 
– це теж спеціально виділені кошти різ-
них фондів. Бо звідки в бюджеті грома-
ди візьмуться гроші, якщо близько 90% 
дохідної частини бюджету - це різні до-
тації та субвенції (допомога) із держав-
ного бюджету на конкретно визначені 
цілі? Звідки власні гроші в районі, якщо 
основну частину податків сплачують 
місцеві торгаші та дрібні підприємці? 
Є, звісно, ще сільгоспвиробники – під-
приємства та фермери. Але ж всі зна-
ють, як вони показують свої прибутки, 
обраховують зарплати та, відповідно, 
сплачують податки в бюджет. Коли я чи-
таю в районній газеті про середню вро-
жайність зернових по району 26-29 ц/га 

– сміється весь мій лисий череп. Кому 
ви чешете, панове! Та при таких засто-
суваннях хімікатів та різних добрив, як 
зараз, при досить нормальній погоді 
(погода не буває поганою!) врожайність 
зернових ну ніяк не може бути до 30 
центнерів з гектару! Бо така врожай-
ність навіть в найгірші радянські часи 
вважалась ознакою непрофесійності та 
безгосподарності сільгоспвиробника. А 
нині врожайність набагато більше. Про-
сто цю врожайність стали більше при-
ховувати і, відповідно, приховуються і 
справжні прибутки. Для статистики та 
податкової – одна звітність, я для ефек-
тивного господарювання – зовсім інший 
облік, про який знають лише керівник та 
головний бухгалтер. А про врожайність 
соняшнику, інших технічних культур та 
їх вартість і той прибуток, що вони да-
ють сільгоспвиробникам - взагалі годі й 
говорити…

Нещодавно я запитав в знайомо-
го, досить молодого агронома одного 
із сільгосппідприємств району: «Яка в 
тебе зарплата?» Він каже: «Та близько 
6 тисяч гривень». «Не може бути! Ма-
лувато для  агронома, - кажу. – А якщо 
чесно? – питаю, – скільки на руки?» «А 

якщо на руки, то вдвічі більше», – від-
повідає агроном. Ось так. І це робить-
ся фактично на абсолютній більшості 
сільгосппідприємств. А сенс в тому, що 
з офіційної зарплати треба платити по-
датки та внески. А це зайві витрати для 
сільгоспвиробника. І йому байдуже, що 

несплачені податки – це 
фактично вкрадені гроші як 
з бюджету, так і з майбут-
ньої пенсії працівника, який 
недоотримує офіційну зар-
плату, а значить, сплачує до 
пенсійного фонду менший 
внесок, а це в свою чер-
гу, означає набагато меншу 
пенсію, яку він буде отриму-
вати після досягнення пен-
сійного віку. Хоча нинішнє 
молоде покоління до цього 
ставиться досить лояльно, і 
навіть, я б сказав, байдуже. 

Тому що, як показує час, законодавство 
в Україні постійно змінюється, в тому 
числі і щодо обрахування розміру пен-
сій та самого пенсійного віку. А завдя-
ки останній пенсійній реформі, коли 
обов’язковий робочий (страховий) стаж 
має бути не менше 30 років, дожиття та 
вихід на пенсію стає нездійсненним або 
малоймовірним фактом, тому що біль-
шість нинішніх молодих людей, яким за-
раз до 40 років, маючи більшого стажу 
безробітного, ніж робочого, просто не 
напрацюють 30 років стажу, або просто 
не доживуть до пенсії. Бо фактично ви-
ходити на пенсію доведеться у віці 70-
75 років (!!!). А коли ж тоді жити?! І який 
роботодавець захоче тримати на роботі 
працівника, якому за 60 років і який вже 
явно не здатен працювати ні фізично, ні 
морально на рівні з молодими?.. Тому 
ніхто з нинішньої молоді особливо і не 
«париться» щодо офіційної зарплати та 
страхового стажу задля майбутньої пен-
сії. Більшість до неї просто не доживе! 

Крім того, коли нинішні пенсіонери, які 
пропрацювали офіційно ще в радянські 
часи по 35-40 і навіть більше років, і при 
цьому отримують пенсію в 1500 – 2000 
грн., в той час, як за один тільки газ тре-
ба платити 2500 – 3000 грн. (якщо немає 
субсидії), то стає зрозумілим, що скільки 
б ти не працював офіційно, і скільки б не 
сплачував внесків до Пенсійного фонду, 
все одно пенсії, яку призначить і буде 
платити держава при досягненні пенсій-
ного віку, буде недостатньо, щоб жити 
нормальним повноцінним життям. Бо 
навіть за комунальні послуги заплатити 
вже нереально! Принаймні, поки що так 
є в Україні…

В Україні завжди були ті, хто крали, 
дурили, і наживались на інших. Так воно 
і є, і буде…

Крадуть, беруть хабарі як на самій 
верхівці влади – в Адміністрації Прези-
дента, Уряді, парламенті, так і на місцях. 
А чим же гірше ті, хто присмоктався до 
корита в регіонах? Звісно, їсти, пити і 
красиво жити хочеться всім.

Хотів написати про свято в Білокура-
кине, але вийшло зовсім не про свято… 
Бо кожного разу, коли бачу якість непо-
добства в селищі або просто ідіотські 
рішення місцевої влади, хочеться за-
питати: «Що ж ви, ідіоти, робите? Не-
вже за двадцять, тридцять або і більше 
років перебування при владі ви досі ні-
чого не навчились, крім як красти, брати 
хабарі, давати пусті обіцянки та дурити 
людей?»

Здається, навіть природа кожного 
разу обурюється і бунтує, коли бачить 

якісь неподобства, що і як робиться в 
нашому селищі та районі. Скільки вже 
різних свят перенесли за рішенням міс-
цевої влади? Масляна, День Молоді, 
День Івана Купала, День Рибалки, День 
Нептуна… Як можна обдурити природу? 
Звикли дурити людей, але ж з природою 
це не проходить. Звісно, в усьому винен 
дощ та гроза!.. А як же інакше?! А може, 
це у вас мозок не в тому місці виріс? 
Якщо він взагалі ще залишився в при-
старкуватих та морально деградованих 
місцевих керівників та керівничок…

Кажуть, що автор, який підписується в 
статтях на «Білокуракинському порталі» 
як Глас Народу, сам недалекого розуму 
і взагалі нічого не знає і не вміє робити, 
крім як ображати інших та писати якісь 
вигадані та образливі тексти в Інтернеті. 
Але ж як можна ображатись на правду? 
Зрозуміло, що іноді правда буває не-
приємною, а для декого і образливою. 
Але ж відоме таке народне прислів’я: 
«Нічого на дзеркало нарікати, коли пика 
крива». Бо хто винен в тому, що в Біло-
куракине ремонтують дороги за допом-
огою піску та шиферу, а потім все це за 
кілька хвилин розлітається в різні боки 
та перетворюється на пил? Невже ви-
нен Глас Народу, який про це написав 
в Інтернеті, чи, може, все ж таки винні 
ті недолугі керівники, які давали вказівку 
ремонтникам діяти саме так?

Розповім ще один Білокуракинський 
анекдот:

Приїздить в Білокуракине обласне на-
чальство на чолі із головою адміністра-
ції Гарбузом і запитують в голови Біло-
куракинської районної адміністрації 
Іванюченка:
- Ось про вас частенько пишуть в Ін-

тернеті негарні речі, звинувачують в 
різних негараздах, проблемах в районі. 
Кажуть, що ви погано справляєтесь зі 
своїми обов’язками. Що ви зробили для 
того, щоб на вас люди не скаржились і 
про вас не писали різні ганебні статті та 
анекдоти?

- Ну… - каже Іванюченко. – Я вже 
провів бесіду з начальником поліції і 
розпорядився, щоб на адміністратора 
сайту «Білокуракинський портал» заве-
ли кримінальну справу і почали розслі-
дування…

Отакий ось життєвий анекдот…
І так у нас звикли робити завжди. 

В негараздах та проблемах в районі 
буде винен хто завгодно, але тільки 
не керівництво самого району. І на-
чебто змінюється влада, змінюються 
голови адміністрацій, районної ради… 
Мер, правда, ось вже більше 20-и років 
незмінний. Недарма ж повністю посивів. 
Звісно ж, не кожен може стільки років 
пристосовуватись до всіх президентів, 
урядів, партій та депутатів. А ще ж тре-
ба і виборцям догоджати.

А якщо комусь із жителів щось не по-
добається і він висловлює своє непо-
добство діями влади, свою думку, то 
такого невдоволеного обов’язково ро-
блять публічним посміховиськом, відра-
зу намагаються заткнути та зробити все 
для того, щоб він мовчав і не рипався… 
Сиди, мовляв, і не мугикай. Ще й заля-
кують: тебе або посадять, або взагалі 
ліквідують як занадто розумного…

Так було, до речі, і при минулій владі 
Партії регіонів, так є і зараз… Нічого 
по-суті, не змінюється. Різниці – немає! 
Тим більше, в нашому Білокуракинсь-
кому районі. Як крали, так і крадуть, як 
дурили – так і дурять, як брали хабарі – 
так і беруть, тільки в більших розмірах…

І жодне вдаване свято, яке все ніяк 
не можуть організувати в Білокуракине, 
не приховає недолугих рішень місцевих 
керівників та їхніх непрофесійних дій. 
Завжди і них все робиться то через одне 
місце, то з «припізданієм»…

Добре, хоч погода радує… Бо все у 
неї йде по плану, так, як треба, так, як 
і має бути…

Глас Народу

ПРО СВЯТО, МАЙДАНЧИКИ ТА МІСЦЕВУ ВЛАДУ 
або ЧОМУ У НАС ВСЕ РОБИТЬСЯ З «ПРИПІЗДАНІЄМ»?
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Зі словами вдячності звернувся до 
спеціалістів Білокуракинського рай-
онного центру зайнятості Шабанов 
Олексій, якого було офіційно працев-
лаштовано опалубником до держави 
Ізраїль. Подавши заявку до служби зай-
нятості Олексій був відібраний для про-
ходження професійного випробування, 
яке вдало склав та потрапив до складу 
робітничої групи. Пройшовши всі етапи 
підготовки підписав контракт з робото-
давцем та вирушив на роботу.

Можливість тимчасового працев-
лаштування кваліфікованих працівників 
на ринку праці Держави Ізраїль надана 
українським громадянам в рамках між-
державної двосторонньої Угоди, укла-
деної між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Держави Ізраїль про тимчасове 
працевлаштування українських праців-
ників в окремих галузях на ринку пра-
ці Держави Ізраїль від 07 червня 2016 
року (ратифікована та набула чинності 
16 листопада 2016 року).

Відповідно до Угоди визначено 4 
сфери для працевлаштування високо-
кваліфікованих українських фахівців в 
Ізраїлі:
- опалубник - будівельні роботи (про-

мислове будівництво, обробка дереви-
ни), обов’язковим є вміння читати плани 
будівництва;

- арматурник - робота з металом, 
обов’язковим є вміння читати плани бу-
дівництва;

- лицювальник – плиточник (покриття 
стін та підлоги керамічною плиткою);

- штукатур (штукатурні роботи).
За матеріалами 

Білокуракинського РЦЗ

Офіційне 
працевлаштування 

за кордон

Якось ми в гуртожитку вирішили 
влаштувати невеличку вечірку. Я, Саня 
і Льоха. А приводом було влаштування 
на роботу Льохи після отримання дипло-
ма молодшого спеціаліста. Який з нього 
спеціаліст, ще ніхто толком не знав, бо 
на роботу він влаштовувався вперше, 
але випити і закусити з приводу і без 
приводу він був не просто любитель, а 
спеціаліст, можна сказати, високого кла-
су. Так було і того вечора.

Ми з Саньком скинулися на пиво з 
таранькою, а Льоха вирішив гуляти по 
повній програмі і виставив півтора літра 
самогону, а також дві пляшки якогось 
дешевого вина на випадок, якщо прий-
дуть дівки, яких Льоха теж мимохідь 
запросив. Також Льоха розщедрився і 
купив на базарі величезного 
вже обскубаного і обробленого 
гусака. Його залишалося тіль-
ки порізати і стушкувати, що 
Льоха і зробив ще до нашого 
приходу в гуртожиток.

І ось почалася наша вечір-
ка...

Дівчата, яких Льоха запросив, як 
завжди, спізнювалися. Чесно кажучи, ми 
їх особливо і не чекали. Прийдуть - до-
бре, а не прийдуть - теж непогано. Нам 
більше дістанеться і випити, і закусити.

Почали ми, як і належить - з пивка. Як 
то кажуть – «Пивка для ривка!» Ми всі 
троє випили по келиху, а потім взялися 
за більш міцне.

Час йшов ... Саня тільки і встигав на-
ливати. Після першої випили по другій, 
потім по третій ... Ми з Саньком прий-
нялися вже за гусака, який апетитно ле-
жав посеред столу. Як виявилося, Льоха 
досить-таки не поганий кухар.

Ось так ми пили, закусювали і вели 
розмови на різні теми. Льоха згадав свої 
студентські часи, своїх друзів по колед-
жу. Те, як він там гудів і веселився... Так, 
веселий був час...

І ось ми бачимо, що Льоха якось засу-
мував. Випивав чергову чарку і вже май-
же не закусював. Ми ж з Саньком на-
впаки - насідали на жирного апетитного 
гусака, від якого через деякий час за-
лишилися тільки кісточки та довга шия, 
до якої ніяк не доходила черга. Дівок 
ще не було. А Льоха ставав все більш 
сп’янілий. І, врешті-решт, він відкинувся 
на спинку дивана і почав дрімати. Ми 
ж з Саньком, наївшись жирного м’яса і 

овочевого салату, були майже тверезі. І 
вирішили завершити тим, з чого почина-
ли - пивом. Льоха вже спав непробуд-
ним сном, і ми з Саньком продовжували 
удвох.

Після чергового келиха пива нам зна-
добилося сходити по малій нужді. Коли 
ми поверталися в кімнату, то в коридорі 
побачили маленького пухнастого коше-
няти. Чий він, ми не знали, але кошеня 
голосно нявчало і, мабуть, хотіло їсти. 
Не довго думаючи, Саня взяв кошеня в 
руки і заніс в кімнату. У нас було багато 
гусячих кісточок і ми вирішили його по-
годувати хоча б тим, що у нас було. Я 
зібрав кісточки, склав їх в одну тарілку 
і поставив на підлогу перед кошеням, 
який з апетитом став їх гризти.

Ми знову сіли пити пиво, спостерігаю-
чи за кошеням. Дівок і досі не було і ми 
їх вже, чесно кажучи, перестали чекати. 
Але тут у Сані задзвонив мобільник. Ви-
явилося, що дзвонили дівчата - Лєнка, 
Натаха і Свєтка, які сказали, що вони 
трохи (небагато - на 2 години) затриму-
ються, але скоро прийдуть до нас. Те, 
що у нас вже практично немає закусі, 
Саня, звичайно, їм не сказав. Адже у 
нас ще було пиво з таранькою і дві непо-
чатих пляшки вина. А закусити – що-не-
будь придумаємо. Про те, що Льоха у 
відключці, Саня теж нічого не сказав.

І раптом в божевільній Саніній голові 
промайнула одна прикольна думка. Він 
подивився на сплячого Льоху, потім на 
гусячу шийку, яка самотньо лежала на 
тарілці посеред столу. «Слухай, - каже 
мені Саня. - А давай прикольнемось?!» 
« Давай!..» - Кажу я, знизуючи плечима 
і спочатку не розуміючи, що саме заду-
мав Саньок. А Саня взяв гусячу шийку, 
підійшов до Льохи, розстебнув йому 
ширінку і поклав у неї шийку так, щоб її 
край ледве визирав назовні. «Прикинь! 
Заходять дівки в кімнату і бачать: ле-
жить Льоха з розставленими ногами і 
витягнутим назовні ху.ом. Прикинь, що 
вони подумають?..»

Ми з Саньком посміялись, випили ще 

по келиху пива і пішли в гуртківський 
туалет, який був неподалік від кімнати, 
сподіваючись, що скоро прийдуть дів-
чата і побачать Льоху в невимушеному 
стані. 

Але при цьому ми забули, що в кімнаті 
крім Льохи, залишилось ще й голодне 
кошеня...

Викуривши по другій сигареті, ми, на-
решті, почули, як по коридору пройш-
ли наші дівчата. Ось вони підходять до 
Льохиної кімнати, відкривають двері 
... Двері зачиняються ... І тут ми чуємо 
несамовиті жіночі крики: А-а-а! А-а-а! 
А-а-а! Причому кричали всі троє - одна 
за одною...

Ми з Саньком - охренівші - вибігаємо 
з туалету і біжимо до Льохиної кімнати. 

З розгону відкриваємо двері і 
бачимо таку картину: Натаха 
тримає перед собою переля-
кане кошеня, а Лєнка і Свєтка 
нагнулися біля Льохи і маца-
ють його руками між ніг. А по-
руч з Льохою на дивані лежить 

згризена гусяча шийка.
Дівчата втупилися на нас своїми круг-

лими здивованими очима. Ми подиви-
лися на них, потім на кошеня в руках 
Натахи, потім на Льоху, який, як ні в 
чому не бувало, продовжував тихо спа-
ти. І тут ми не витримали і пирснули від 
сміху, хапаючись за животи :)

І тоді дівчата зрозуміли, що це ми все 
влаштували. Потім самі стали іржати до 
упаду і розповідати нам, що вони поба-
чили, зайшовши в кімнату. Відкривають 
вони двері і бачать: лежить Льоха на 
дивані з членом назовні, а на ньому си-
дить кошеня, гризе його «достоїнство» і 
облизується, гризе і облизується... Вони, 
коли побачили це, ледь свідомість не 
втратили. «О це так! - Думають. - До 
чого Льоха докотився! Це ж треба було 
так нажертись, щоб не відчувати, як 
тебе вже починають їсти!..»

Ось так ми посміялись, випили вина, 
допили пиво і розійшлися. А Льоха про-
довжував спати, час від часу щось бур-
мочучи собі під ніс.

Потім ми дізналися, що він у перший 
же свій робочий день так і не з’явився 
на роботу, отримав догану від началь-
ника, але після «правильних умовлянь» 
все-таки був прийнятий...

Білокуракине - Луганськ
by sstimorol

Гусяча шийка
або Як треба влаштовуватись 
на роботу в Білокуракиному

(життєва історія)

Кураківський олігарх і спонсор ку-
раківських комуністів пан Усов привіз до 
нового маєтку своїх батьків і розказує їм:
- Ось тут у мене басейн, тут сауна, тут 

кабінет особистий, зимовий сад, фонта-
ни, скульптури...

Батьки на все це добро дивляться... 
Аж раптом матір його перебиває:

- Я оце синку за одне переживаю. Щоб 
не прийшли кляті комуняки і це все не 
відібрали...

***
Білокуракине, пізній вечір... Закінчи-

лись місцеві вибори. Після святкування 
перемоги «Опоблоку» голова райдер-
жадміністрації Іванюченко з кумом-ко-
муністом Усовим вийшли подихати сві-
жим повітрям. Іванюченко:
- Воха, дивись - звізда падає, загадуй 

бажання! 
Усов:
- Я хочу, щоб Україна вже через три дні 

здалась Росії. Шоб українці признали 
себе частиною «рускаго міра», шоб вся 
Луганська і Донецька області стали Но-
воросією, шоб комуністи знову прийшли 
до влади в Україні, і шоб українці ніколи 
не називали путіна х#йлом!..

Іванюченко:
- Ох ніхерасє!.. Бля!.. Дивись, й#бнв-

рот!!!! Вперше бачу як звізда назад вго-
ру полетіла!!!

***
Приходе дівчинка із секції тайського 

боксу в Білокуракине додому з фінга-
лом. Батько запитує в неї:

- Що сталось?
-Та якісь придурки напали, телефон 

хотіли відібрати.
- Ти їх опізнати зможеш?
- А чо я? Нехай їх родичі опізнають… 
P.S. Отак от!..

***
Редактор районної газети «Життя 

Білокуракинщини» питає в директора 
АТП Усова:

- Ви досить успішний бізнесмен. Зай-
маєтесь перевезеннями. А скільки часу 
вам потрібно працювати, щоб купити 
Мерседес?

Той відповідає:
- Ну, десь месяць, мабуть...
Те саме запитання голові Білокура-

кинського районного суду. Той подумав 
і каже:
- Ну, мабуть за тиждень зароблю, а там 

як піде...
І, нарешті, задає це питання голові 

райдержадміністрації Іванюченку. Той 
почисав свою потилицю і каже:
- Ну, за рік зможу купити...
- А чому так довго??! - дивується ре-

дакторша.
- Ну, Мерседес - це досить велика ком-

панія...
***

В Білокуракинській лікарні пожежа. 
Через півгодини приїхали наші пожеж-
ники лікарню гасити. За годину все за-
гасили, головний пожежник доповідає 
головному лікарю:
- Все добре! Але є жертви - п’ять осіб. 

Трьох відкачали, але двоє загинули.
Головлікар - опа! - і знепритомнів. Ну, 

його підняли, дали нашатиря. Він прий-
шов до тями і каже:

- Як трьох відкачали??? Ви ж МОРГ ту-
шили?!!

***
Спіймав Іванюченко золоту рибку і за-

гадує бажання:
- Хочу керувати Білокуракинським рай-

оном пожиттєво! Щоб усі на мене пра-
цювали, а я гроші ділив...
- Добре, як скажеш, - каже рибка. - А 

міг би і подовше пожити...

Білокуракинські анекдоти 18+

***
Білокуракине. П’ятниця. Одна сільсь-

ка бабця приїхала в райцентр.
- Скажіть, а у вас образочки є?
- Ні.
- А свічки?
- Ні, немає.
- А лампадки?
- Бабусю, це будівля районної дер-

жавної адміністрації. Тут голова району 
- Іванюченко. У нього немає нічого свя-
того!..

***
- Тато, чого ми так погано живемо?..
- Тому що, синок, долар став по 28 грн.
- А раніше скільки був?
- А раніше був по 8 грн.
- Значить, раніше ми добре жили?
- Ну-ууу...

***


