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Жнива на Áілокуракинщині у розпалі

Станом на 17.07.2018 р. жнивна кам-
панія Білокуракинського району перева-
лила за екватор.

Всього зібрано 27463 тони ранніх зер-
нових та зернобобових культур з площі 
8010 га, при врожайності – 34,3 ц/га. В 
тому числі:

- озимої пшениці – 25880 тони з 7323 
га при врожайності 35,3 ц/га, що стано-
вить - 42%;
- озимого ячменю – 790 тон з 296 га 

при врожайності 26,7 ц/га, що становить 
- 48%

- ярого ячменю - 150 тон з 150 га при 

врожайності 14 ц/га, що становить - 14 
%;

- зернобобових – 592 тон з 265 га при 
врожайності 32,3 ц/га, що становить - 18 
%;

- вівса – 592 тон з 265 га при врожай-
ності – 19,6 ц/га, що становить – 5% від 
плану.

Крім того, завершується збирання ози-
мого ріпаку, який обмолочено на площі 
1670 га при врожайності 13,5 ц/га і намо-
лочено 2253 тонну, що становить - 94%.

Збирання ранніх зернових культур 
першими завершили – СТОВ «Зоря» та 
СФГ «Вікторія-К».

З 13 по 15 липня на території Білоку-
ракинського району випала значна кіль-
кість опадів, сумарна кількість склала 
23-60 мм. В зв’язку з цим збирання зер-
нових тимчасово призупинено. В най-
ближчий час при сприятливих погодних 
умовах жнивна кампанія продовжиться.

Бажаємо аграріям району доброї по-
годи та гарних урожаїв.

За матеріалами Білокуракинської РДА

Днями в залі засідань Білокуракин-
ської райдержадміністрації відбуло-
ся засідання районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій під головуванням 
першого заступника голови райдержад-
міністрації Сергія Щебетенка.

На порядку денному засідання комісії 
розглядалося 5 важливих питань. Так, 
про виконання «Комплексного плану 
невідкладних спеціальних заходів щодо 
виявлення, локалізації та ліквідації ка-
рантинного бур’яну - амброзії полино-
листої на території Білокуракинського 
району у 2018-2020 роках» інформу-
вала присутніх начальник управління 
АПР райдержадміністрації О.В.Верецун, 
співдоповідачем виступила начальник 
відділу контролю за обігом захисту рос-
лин управління фітосанітарної безпеки 
головного управління ДПСС в Луган-
ській області О.І.Журба. Доповідачі 
наголосили на тому, що амброзія по-
линолиста - небезпечний для людини 
і довкілля бур’ян. Рослини амброзії ви-
робляють велику кількість пилку та на-
сіння, яке негативно впливає на стан 
здоров’я людини. Комплексним Планом 
передбачається проведення місячника 
по боротьбі з амброзією полинолистою, 
посилення контролю за надходженням 
імпортних і вітчизняних насіннєвих ма-
теріалів та ін. Боротьба з амброзією по-
винна бути направлена на виснаження 
запасів її насіння в землі і попереджен-
ня саморозмноження.

Про заходи щодо поліпшення пожеж-
ної та техногенної безпеки на об’єктах 
з масовим перебуванням людей (до-
шкільні та загальноосвітні навчальні 
заклади, заклади охорони здоров’я); 
про невідкладні заходи щодо посилен-
ня пожежної безпеки в період збирання, 
зберігання та про переробки врожаю 
2016 року і заготівлі грубих кормів на те-
риторії Білокуракинського району та про 
протидію масовим пожежам на стихій-
них сміттєзвалищах Білокуракинського 
району надав інформацію начальник 
Білокуракинського МРВ ГУ ДСНС Украї-
ни в Луганській області А.Н.Огієвич. Він 
зазначив, що під час жнив усі свої зусил-

ля, досвід та волю сільські трудівники 
направляють на те, щоб зібрати врожай 
своєчасно і без втрат. Але біда в тому, 
що люди, зайняті виключно виробни-
чими турботами, під час жнив можуть 
забути про дотримання правил пожеж-
ної безпеки. Але коли горить поле - це 
жахливе видовище, яке мало хто захо-
че побачити ще раз. Більшість праців-
ників сільгосппідприємств розуміють, 
наскільки важливо дотримуватися пра-
вил пожежної безпеки, особливо під час 
збирання врожаю. Адже навіть іскра, 
недопалок можуть заподіяти дуже вели-
ку біду. Анатолій Назарович сказав, що 
більшість підприємств району під час 
жнив дотримуються всіх приписів МНС 
і правил пожежної безпеки. Якщо і є 
порушення, то вони не суттєві і швидко 
усуваються.

Вимог до хліборобів багато, але при 
їх виконанні є гарантія, що із зерном 
нічого не станеться. Коли зернові по-
чинають дозрівати, проводиться обкіс і 
обрахування країв полів, щоб чийсь не 
загашений недопалок або іскра не запа-
лили все поле, виставляються таблички, 
які забороняють палити або розводити 
вогонь поблизу полів.

До речі, протягом останніх років в міс-
цях збирання, переробки, зберігання 
врожаю та грубих кормів у нашій області 
виникало від 30 до 40 пожеж. Вогнем 
було знищено до 300 га хлібних масивів. 
Основними причинами виникнення по-
жеж були необережне поводження з 
вогнем, порушення правил експлуатації 
машин та агрегатів, техніки, підпали, а 
також випалювання стерні. Доповідь 
про стан протипожежного водопоста-
чання Білокуракинської ЦРЛ доповнив 
головний лікар Білокуракинської ЦРЛ 
О.М. Данилко.

За результатами доповідей, інформа-
ції, зауважень та доповнень, з метою 
запобігання виникнення надзвичайних 
ситуацій, прийняте рішення районної 
комісії з питань ТЕБ та НС із зазначених 
питань, яке буде направлене виконав-
цям для відповідного реагування.

За матеріалами «ЖБ»

В Білокуракинській райдержадміністрації 
обговорили нагальні питання

ÁІЛОКÓРАКИНСЬКИЙ ПОРТАЛ -
найпопулярніший інформаційно-розважальний ресурс

Білокуракинського району! Підписуйтесь на спільноту «Білокуракинсь-
кий портал» в соціальних мережах Facebook, VK.com, Одноклассники.ru

і залишайтесь в курсі найсвіжіших новин Білокуракинщини!

Відкриття літнього кінотеатру в Áілокуракине!
Завдяки проекту «Відновлення і 

примирення в охоплених конфліктом 
громадах України» за фінансової під-
тримки Уряду Швеції та Швейцарської 
Конфедерації в селищі Білокуракине на 
території дитячого майданчика «Бєрєн-
дєєвка» відбулось відкриття літнього кі-
нотеатру для дітей та дорослих.

Відкриття кінотеатру – це можливість 
бути впевненими в майбутньому нашо-
го селища. Молодь району стане більш 
освічена, навчена, перевихована в су-

часному стилі. Адже саме наші діти – це 
і є майбутнє селища, майбутнє нашої 
країни. Оскільки в селищі немає кінотеа-
тру, всі дітлахи Білокуракинського райо-
ну з нетерпінням очікували його відкрит-
тя. – сказала ведуча заходу Анжеліка 
Сінєльнікова.

На відкриття літнього кінотеатру були 
запрошені голова Білокуракинської ОТГ 
Сірик С.І. та завідуюча відділом освіти 
селищної ради Зубкова Л.І., які привіта-
ли всіх присутніх з цією подією.
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Ми всі добре знаємо, хто нас годує, 
завдяки кому на наших столах лежить 
запашний хліб, а на поличках духмяні 
крупи і хто поповнює державну казну 
шаленими цифрами податків. Ті, чия 
професія в рядах першості з давніх-да-
вен - хлібороби, саме для них зараз йде 
найвідповідальніший період - жнива. 
Це таїнство, надія і початок її здійснен-
ня. Важкий та стиглий золотавий колос 
увібрав у себе енергію сонця, дощу і вже 
готовий потрапити на зберігання, щоб із 
мільйонів зернин після відповідної пе-
реробки створити пекарський шедевр  
хлібину. Найкраща нагорода для хлібо-
роба - то урожайна нива. І чим вищі на-
молоти пшениці, ячменю, інших сільсь-
когосподарських культур, тим радісніше 
на душі селянина.

Нещодавно нам вдалося побувати в 
одному із найкращих господарств Біло-
куракинщини - СТОВ «Зоря», директо-
ром якого є заслужений працівник сіль-
ського господарства України, кавалер 
ордену «За заслуги» III ступеню, воло-
дар більше 10 різних медалей та безлічі 
грамот - Микола Григорович Ведмеден-
ко, та побачити, зокрема, як ведуться 
жнивні роботи та чим переймаються 
сільські трудівники.

Варто відзначити, одразу, коли 
під’їжджаєш до адміністративної будівлі 
СТОВ «Зоря», бачиш охайну територію 
підприємства зі справжнім розарієм, до-
глянутими клумбами та плодово-ягід-
ними деревами. Тут дуже турботливо 
ставляться до своїх працівників. Стиму-
ляція їх до роботи починається з однієї 
з найвищих заробітних плат у районі, 
розцінок на жнива, періодичних премій, 
подарунків, безкоштовного харчування 
всіх працівників.

Спочатку ми поспілкувалися з очіль-
ником господарства, який розповів про 
жнивну кампанію-2018. Слід відзначи-
ти, що Микола Григорович з 1984 року 
по 1992 рік працював інженером-тех-
нологом у Білокуракинському ремонт-
но-транспортному підприємстві. 3 1997 
року по цей час працює директором 
СТОВ «Зоря». За його керівництва го-
сподарство постійно займає лідируючі 
позиції у Білокуракинському районі. Ве-
лика повага з боку колективу зумовле-
на вмілими організаторськими здібно-

стями, мудрістю і високопрофесійним 
керівництвом. Завдяки його освіченості і 
відповідальності на підприємстві постій-
но підвищується якість та урожайність 
сільськогосподарських культур, розви-
вається галузь молочного скотарства.

Він щедра і великодушна людина, яка 
готова допомогти і піти на зустріч кожно-
му. Його небайдуже ставлення до людей 
і до рідного краю заслуговує неабияку 
вдячність і повагу, бо саме він постійно 
надає значну допомогу у підтримці со-
ціальної сфери населеного пункту.

Поспілкувавшись з мудрим керівником 
та його першим заступником Ю.М.Вед-
меденком, ми дізналися, що вже завер-
шується збір ранніх зернових культур. 
На полях працює 6 комбайнів, а саме 2 
«Нью-Холанд», 2 «Полісся», «Вектор» 
та «Кейс». Вже зібрано озиму пшеницю 
на площі 1000 га з середньою врожайні-
стю 30 ц/га. Також підприємство зібрало 
ячмінь на площі 140 га та овес на площі 
25 га. Найбільше відзначилися комбай-
нери: В.М.Гринько намолотив 832 т уро-
жаю, В.В.Антоненко - 582 т, водії камазів 
С.О. Гринько та В.І.Стромило перевезли 
580 т та 560 т відповідно, керував ними 
головний агроном підприємства М.О.Ко-
робка. Контролює справність техніки го-
ловний інженер В.М.Биков.

Потім ми потрапили на тік, який є 
серцевиною жнивної круговерті. Тут 
працює заступник директора з вироб-
ництва О.А.Овчаренко, ваговик - Л.В.
Малик, операторами є П.В.Стромило та 
С.О.Путненко. Приймають новий уро-
жай 2 ЗАВи.

На сьогоднішній день вже зроблено 
обробіток ґрунту під майбутній врожай 
тракторами Т-150 та Т-150-К працівни-
ками О.А.Гриньком та О.О.Гнатенком 
на площі 400 га. Досить багато різно-

манітних питань стосовно нормального 
функціонування підприємства вирішує 
заступник директора з питань енергети-
ки В.В.Сидоренко. Слідкують за тим аби 
всі працівники були ситі, охайні кухова-
рочки Тетяна Гринько та Альона Костен-
ко.

Тваринництво відносять до другого 
надзвичайно важливого напряму сіль-
ського господарства, завданням якого є 
розведення сільськогосподарських тва-
рин для виробництва продукції. СТОВ 
«Зоря» на сьогоднішній день єдине 
підприємство Білокуракинщини, яке за-
ймається даною галуззю, вирощує мо-
лодняк ВРХ.

«Не кожне село може похизуватися 
наявністю стада корів. В селі Дем’янів-
ка я організовую роботу таким чином, 
щоб зберегти це стадо, хоч останні роки 
ця галузь не надає доходів», - ділиться 
М.Г.Ведмеденко.

Ми відвідали дві ферми: МТФ-1 (заві-
дуюча Н.С.Акименко) та МТФ-2 (завіду-
юча Н.П.Костенко), які належать дано-
му підприємству. Хочеться сказати, що 
Надія Петрівна Костенко, яка працює 
на господарстві з 1982 року, на початку 
2018 року була нагороджена орденом 
княгині Ольги III ступеня. Ця жінка своєю 
невтомною, багаторічною працею дово-
дить свою любов тваринницькій галузі. 
Напевне, зараз можна зустріти не так 
багато людей, які віддано працюють на 
одному підприємстві великий проміжок 
часу і повністю віддаються своїй роботі.

Наразі господарство має 250 голів 
дійного гурту. Велика увага приділяєть-
ся виробництву молока. Добовий надій 
на одну фуражну корову складає 16,4 л 
молока, валовий добовий надій склав 4 
т. Таких показників дояркам вдалося до-

сягти не тільки завдяки високій продук-
тивності корів, а й злагодженій роботі 
кожного працівника. Відзначимо, всього 
працює на фермах 10 доярок, найкращі 
показники у К.М.Нємової (надій на одну 
фуражну корову 2,40 л, валовий надій 
54,4 т), Н.В.Акименко (надій на одну 
фуражну корову 2,38 л, валовий надій 
52,18 т) та С.П.Викової (надій на одну 
фуражну корову 2,22 л, валовий надій 
56,98 т). Все молоко здається на Куп’ян-
ський молокозавод.

Вже повністю йде підготовка ферм до 
зимово-стійлового періоду, здійснюють-
ся капітальні ремонтні роботи із побілки 
та фарбування, проведена дезінфекція 
та створені всі умови для організації 
доїння корів.

Дійсно, зимівля худоби - справа від-
повідальна. До речі, за здоров’ям тва-
рин пильно слідкує головний ветлікар 
І.О.Шовкун. Щоб забезпечити теплу і 
ситу зимівлю поголів’я, не втратити його 
продуктивності, зберегти новонародже-
ний молодняк СТОВ «Зоря» провело ко-
пітку організаторську і підготовчу робо-
ту до цієї відповідальної кампанії. Вже 
заготовлено 400 т сіна та 160 т соломи. 
Таким чином господарство майже повні-
стю підготовлене до зими та одержання 
високих надоїв молока від корів протя-
гом всього року. «В нашому господар-
стві тварини завжди доглянуті та забез-
печені кормами», - зазначив головний 
зоотехнік А.Д.Гринько.

Жнива завершені, але робота в го-
сподарстві триває. Попереду чималий 
обсяг робіт - на полях достигають ку-
курудза, соняшник та ін. Тож бажаємо 
колективу СТОВ «Зоря» добрих засівів, 
рясних сходів та багатих ужинків. Вис-
ловлюємо щиру подяку Миколі Григоро-
вичу за досягнуті успіхи і плідну працю, 
за його щире серце і добрі справи, не-
байдужість і доброту.

За матеріалами «ЖБ»

СТОВ «Зоря». З господарським підходом

Нещодавно на Білокуракинщині відб-
увся обласний захід з нагоди Дня поля. 
На центральній площі селища було ба-
гатолюдно, сільськогосподарські ком-
панії та представники АТ «Ощадбанк» 
презентували присутнім рекламну про-
дукцію. В приміщенні районного Будин-
ку культури ім. Т. Шевченка відбулося 
обговорення напрямків розвитку інфра-
структури виробництва та збуту аграр-
ної продукції, а також основні напрямки 
державно-приватного партнерства в 
сфері аграрного сектору Луганської об-
ласті.

Відкрила урочистості директор Де-
партаменту агропромислового розвит-
ку та модератор заходу Лариса Бич-
кова. Зі щирими словами привітань до 
присутніх звернулися голова Білокура-
кинської райдержадміністрації Сергій 
Іванюченко та заступник голови облдер-

жадміністрації Вадим Данієлян. У своїх 
виступах вони наголосили, що подібні 
заходи дають можливість компаніям 
презентувати для учасників-аграріїв 
передову продукцію для рослинництва, 
посівну техніку, пропонують інноваційні 
рішення для роботи в сучасних умовах 
аграрної галузі. Також вони подякували 
трудівникам за плідну роботу, побажали 
міцного здоров’я та багатих врожаїв. У 
рамках семінару Вадим Данієлян від-
значив подяками обласної державної 
адміністрації керівників підприємств, які 
гідно представили Луганську область у 
ювілейній XXX Міжнародній агропро-
мисловій виставці «Агро-2018».

Директор ДП АПК «УкрАгроСтар» 
Максим Васильєв разом з виконавчим 
директором Асоціації сільгосптоваро-
виробників Луганської області Валерієм 
Окопним презентували присутнім Біло-
куракинський районний осередок Асо-
ціації сільгосптоваровиробників Луган-
ської області, його основні завдання та 
досягнення. Максим Володимирович 
наголосив, що на базі підприємства 
«УкрАгроСтар» створено насінницьке 
господарство, яке буде забезпечувати 
найбільш віддалений регіон України 
високоякісним насіннєвим матеріа-
лом сучасних сортів селекції пшениці 
Інституту фізіології рослин і генетики 

НАН України. З метою популяризації 
виробництва озимих пшениць у на-
шому регіоні в цьому році і для членів 
Асоціації надаватиметься 10% знижка 
на придбання посівного матеріалу, а 
також послуги агрономічного супрово-
ду. Наступний етап - продати виробле-
ний товар вчасно і за вигідною ціною, і 
цю функцію успішно вирішує Асоціація 
сільгосптоваровиробників Луганської 

області шляхом удосконалення марке-
тингової і логістичної схем. У свою чергу 
виконавчий директор Асоціації сільго-
сптоваровиробників Луганської області 
Валерій Окопний наголосив, що вход-
ження підприємств Луганської області в 
групу компаній-партнерів по реалізації 
ініціативи створення і використання по-
тенціалу нового транспортного коридо-
ру - це забезпечення виходу луганських 
товаровиробників на міжнародні ринки.

Цікавими були презентації проекту 
будівництва біогазової станції, яку пред-
ставила присутнім представник компанії 
«ECODEVELOP» Ольга Сидорчук та 
проекту будівництва логістичного цен-
тру (доповідач міський голова м. Рубіж-
не Луганської області Сергій Хортів).

У ході семінару відбувся демонстра-
ційний показ поля рапсу на базі СТОВ 
«Україна», директором якого є Микола 
Лавренко. Учасники заходу ознайоми-
лися з перевагами вирощування даної 
культури в наших широтах. Зокрема, 
рентабельність вирощування може ся-
гати 100%, має великий попит на ринку 
сільгосппродукції та, в порівнянні з со-
няшником, є менш агресивною по своє-
му впливу на ґрунт. Також відбувся показ 
техніки та спеціалізованого обладнання.

По закінченню учасники Дня поля - 
2018 обмінялися думками та побажан-
нями на майбутнє за дружнім обідом.

За матеріалами «ЖБ»

Обласний день поля – 2018
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У нашому бурхливому сьогоденні пе-
ред випускниками шкіл стає одна із най-
важливіших проблем: «Куди піти навча-
тися далі, яку професію обрати» і звісно 
це велика відповідальність, необхідно 
обрати саме свій шлях, щоб ним впев-
нено йти далі, необхідно визначитись і 
зрозуміти до чого відчуваєш покликан-
ня, чому можеш присвятити своє життя. 
Дуже багато різних професій, всі вони 
потрібні суспільству, але нам, корінним 
аграріям, необхідно обрати тільки ту, 
яка найголовніша саме для тебе, для 
твоєї родини, а саме професія тракто-
риста, слюсаря, водія є найбільш необ-
хідна і користується значним попитом в 
нашому регіоні згідно моніторингу Біло-
куракинського центру зайнятості. Може 
прекрасні краєвиди рідного краю, може, 
цілюще степове повітря та високе синє 
небо над ланами, але щось таки сприяє 
тому, що найкраща молодь не покидає 
свою маленьку Батьківщину і приходять 
навчатися саме до нашого ліцею. Сьо-
годні як ніколи українське суспільство 
потребує освічених, духовно-багатих 
особистостей. Від цього залежить ут-

вердження України в світі як держави з 
високим рівнем розвитку.

Ліцей пишається своїми випускниками. 
Майже 18 тисяч висококваліфікованих 
спеціалістів вийшли із його стін. Багато 
із випускників не зупиняються на досяг-
нутому, продовжуючи навчання у вищих 
навчальних закладах, вони не тільки са-
мовіддано працюють за професією, а й 
мають можливість жити на рідній землі, 
творити, забезпечуючи особисте та за-
гальне благополуччя. Цьогорічні випуск-
ники не є виключенням в цьому.

В останній день червня в Білокура-
кинському професійному аграрному лі-
цеї відбулося свято - свято молодості 
та краси. А саме 38 юнаків та дівчат от-
римали дипломи кваліфікованих робіт-
ників. Ведучі свята – першокурсниця 
С.Супрун та випускник Ж.Тимофеєв на 
початку надали слово директору Білоку-
ракинського професійного аграрного лі-
цею, він побажав випускникам високого 
польоту, наполегливості, упевненості в 
своїх силах, незважаючи на всі переш-
коди йти до своєї мети, втілювати мрії, 
найти свій шлях в житті згідно обраної 

професії, завжди пам’ятати рідний лі-
цей. Урочисто під гучні оплески учнів 
та гостей Олег Олександрович вручив 
випускникам дипломи кваліфікованих 
робітників, атестати про середню освіту, 
а також наші випускники - єдині серед 
учбових закладів в області своєчасно 
отримали головний професійний доку-
мент - посвідчення тракториста. Учням, 
які успішно закінчили ліцей та були ак-
тивними учасниками різних заходів, а 
саме за зайняте друге місце в обласно-
му конкурсі «Козацька наснага», саме ці 
випускники є учасниками команди, які 
із 26 навчальних закладів зайняли дру-
ге місце, їм були вручені грамоти, а по-
хвальні листи отримали батьки кращих 
учнів. 

Гостем свята був благочинний Біло-
куракинського церковного округу отець 
Володимир. Він звернувся до випуск-
ників з благословенними словами про 
те, що Бог подарував кожному красу, 
розум, талант та найбільший скарб - мо-
лодість, цінуйте її, вірте в силу, дружби, 
любові в людей.

Прикрасою свята була концертна 

програма. Ведуча із захопленням ха-
рактеризувала кожного випускника 
за спортивну міць, творчі здібності, 
джентльменські якості, толерантність, 
з демонстрацією відеоролика із їхнього 
життя. Окремо присвячена була зво-
рушлива пісня та відео нашим учням, 
які захищають Батьківщину в лавах АТО, 
Олександра Алхімова та Олександра 
Слєпцова. Євген Тимофєєв зачарував 
усіх присутніх виконанням пісні, при-
свяченій найріднішим людям - своїм 
батькам. Закінчилося святкове зібрання 
чарівним вальсом випускників та флеш-
мобом у виконанні дітей села Паньківка.

В добру путь, дорогі наші випускники. 
Успіхів, щасливої життєвої дороги!

Адміністрація Білокуракинського ПАЛ

В добру путь, дорогі випускники ліцею!

Свято Івана Купала - чим не привід 
згадати народні традиції, легенди ми-
нувшини і забути бодай на день-ніч про 
сучасну прагматичність. Колись, після 
весняних співів, святкування Зеленої 
неділі, проводів у жито русалок молодь 
у селі готувалися до чудового свята літ-
нього сонцестояння - Івана Купала. Це 
була якраз середина літа, коли сонце 
стоїть найвище, а квіти, трави, дерева 
буяють у зелені, набравшись цілющої 
сили...

Звідки походить назва «Івана Купа-
ла»? Можливо, і від того, що в давнину 
у слов’ян була прекрасна богиня літньо-
го сонцестояння, сонця й води Купала. 
Літні люди говорять, що в день свята по-
трібно раненько встати, бо сонце буде 
купатися. Тільки встати потрібно дуже 
рано, щоб побачити схід сонця. Як воно 
зійде, до нього хмарка маленька підпли-
ває, і сонце в хмару пірнає, купається і 
всяким - зеленим, червоним, блакитним, 
рожевим, жовтим - кольором перели-
вається.

А що ж колись означав сам купаль-
ський обряд? У день літнього сонце-
стояння - найкоротша ніч. Після нього 
природа і сонце ніби починають повіль-
но слабнути. Наближається осінь. При-
роді необхідно було допомогти здолати 
холод, зиму, смерть. Смерть природи 
древні люди уявляли як солом’яну ляль-
ку, одягнуту в жіночий одяг. Її робили 
дівчата та хлопці, водили кругом неї хо-
роводи, потім оплакували і розкривали 
або топили її, чи спалювали.

Смерть-зиму палили на весні, а влітку 
всі народи Європи називали її Мареною, 
Мореною або Мариною. Це дуже давній 
обряд. Скоро солом’яне опудало замі-
нили на гарно вбраним стрічками дере-
вом, яке люди називали Мариною або 
Маринонькою. Навколо дерева водили 
хороводи, відбувалися інші обряди.

Вшанування літнього сонця відбу-
вається тільки біля води і обов’язково 
з вогнищем. Таким чином віддається 

шана двом життєносним силам - живій 
воді і світлоносному сонцю...

6 липня це свято, яке сягає своїм 
корінням у глибину віків, відзначили і в 
селі Курячівка Білокуракинського райо-
ну на пляжі біля річки Біла. Імпровізова-
на сцена тематично прикрашена, свято 
відкривають ведучі - дівчинка у віночку 
та хлопчина. На свято завітав серед 
почесних гостей й голова Білокуракин-
ської об’єднаної територіальної грома-
ди С.І.Сірик. До привітального слова 

була запрошена староста с. Курячівка 
О.П.Кучерява. «Прийміть найщиріші 
вітання з українським святом Івана Ку-
пала. Традиційно, у цю ніч прославляли 
Сонце, танцювали та співали, розпалю-
вали купальське вогнище та стрибали 
через нього, купалися у водоймах. За-
прошую усіх бажаючих взяти участь у 
нашому святковому дійстві. Бажаю усім 
цікаво провести час, відпочити духовно 
та фізично, приємно поспілкуватися з 
друзями та знайомими, отримати масу 
позитивних емоцій», - сказала Ольга 
Петрівна.

На сцені відбулося театралізоване 
дійство, яке дало змогу зазирнути в ті 
давні часи, передати історію свята та 
відтворити картини прекрасних купаль-
ських обрядів і дійств. Адже багато хто 
знає, що у вечір цього дня дівчата гада-
ють на судженого - кидають у воду свої 
вінки, а хлопці повинні їх дістати. Вінок 

- це символ щастя та одруження. Чий ві-
нок хлопець дістане, того й дівчина по-
винна поцілувати і мусить бути з ним у 
парі на це свято. 

Це шоу підготували Курячівський 
сільський Будинок культури (директор 
Н.Г.Пономаренко), Курячівська ЗОШ 
(Н.М.Лемешко) та бібліотекар О.П.Ку-
рочка. Глядачі нагородили артистів 
бурхливими оплесками, що є свідчен-
ням високої оцінки їх таланту. Ввечері, 
коли за обрієм ховалося сонце, розпа-
лили вогнище, через яке стрибали хто 
поодинці, хто парами. Колись вважало-
ся ніби вогонь очищає від усяких хвороб 

і злих духів, а тепер це стало просто ро-
звагою.

Свято продовжилося концертною 
програмою, свої виступи подарува-
ли О.М.Козачок, В.М.Пономаренко, 
К.О.Нікітін. На пляжі також відбулися 
змагання по перетягуванню канату (го-
ловний суддя, староста села Курячівка 
О.П.Кучерява), де перемогу отримала 
команда «Удача», II місце посіла «Ко-
манда с. Курячівка, ІІІ - «Команда жінок». 
На святі всі бажаючі мали змогу пола-
сувати смачною безкоштовною шурпою 

та пострибати на батутах, а також вели 
торгівлю місцеві підприємці. Родзинкою 
вечора став гість Іван Іванович, який 
завітав на свято з пінною вечіркою та 
гучною дискотекою. Майже до самого 
ранку не вгасав Купальський вогонь, 
було чути спів та жарти.

Дане дійство відбулося завдяки під-
тримці Білокуракинської ОТГ та земле-
користувачів села Курячівка.

За матеріалами «ЖБ»

Ясне-красне Купайло. Святкування Івана Купала в селі Курячівка
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У мальовничому містечку Болгарії 
Албена, де хвилі Чорного моря, чудові 
пляжі і ласкаве сонце дарують непе-
ревершений відпочинок, цікаві зустрічі 
і море талантів, відбувся IV Міжнарод-
ний фестиваль дитячої творчості «Зір-
ки Албени». Фестиваль є справжнім 
феєрверком талантів, нових відкриттів 
і неперевершених емоцій. Цього року у 
фестивалі взяли участь наші земляки: 
вокальний ансамбль «Барвінок», солі-
сти Анастасія Химченко, Альона Луко-
янова, Ангеліна Чорнуха, Еліна Носуля 
разом з керівниками Інною Косенко та 
Наталією Сушковою.

Метою організації міжнародного фе-
стивалю-конкурсу дитячої творчості є 
розвиток культурних контактів в галузі 
музики, танцю, мистецтва. Організатори 
ставлять перед собою високу мету ство-
рення унікального формату фестивалю 

- єдину площадку яскравого живого свя-
та з екскурсійними програмами, новими 
знайомствами, теплим спілкуванням і 
чудовим відпочинком, з веселою коман-
дою аніматорів.

Захід задумано як щорічна літня зу-
стріч талановитих дітей і підлітків, педа-
гогів з різних країн світу, які збираються 
разом для того, щоб з’єднати свій літній 
відпочинок з майстер-класами, танцю-
вальними постановками та виставами, 
які дають можливість підвищити про-
фесійну майстерність в умовах дружньої 
зустрічі, конструктивного суперництва і 
здорового спілкування на казковому уз-
бережжі Болгарії.

До складу журі входили: директор фе-
стивалю, заслужений діяч естрадного 
мистецтва України, магістр педагогічної 
освіти, викладач вокалу Віта Савінська; 
фіналіст проекту «Танцюють всі», хоре-
ограф проекту «Майданс», дипломова-
ний міжнародний суддя по версії «Нір 
Нор international USA», директор танцю-
вального комплексу «iLike» м. Львів Ва-
дим Лященко; учасниця проекту «Тан-
цюють всі», учасниця проекту «Супер 
модель по-українськи», хореограф про-
екту «Майданс», хореограф танцюваль-
ного комплексу «ILіке» м. Львів Мар’яна 
Свята; заступник Кам’янець-Подільсько-

го міського голови Вадим Савчук; дирек-
тор департаменту гуманітарної політи-
ки Кам’янець-Подільської міської ради 
Альона Кузема; заслужений працівник 
культури України, лауреат Всеукраїн-
ських та Міжнародних конкурсів, про-
фесор кафедри музичного мистецтва, 
викладач вокалу Тамара Ситник; лауре-
ат Міжнародних конкурсів, композитор, 
співак, аранжувальник Петро Ситник. 
Оцінювання учасників відбувалося за 
такими критеріями: за оригінальність, 
артистичність, вміння подати себе; ви-
конавську майстерність-техніку вико-
нання рухів; композиційна побудова 
номера; сценічність (пластика, костюм, 
реквізит, культура виконання); підбір і 
відповідність музичного та хореографіч-
ного матеріалу; артистизм, розкриття 
художнього образу.

Яскраві виступи наших земляків не 
залишили суддів байдужими, тож наго-
роди отримали в номінації «Естрадний 
вокал»: вокальний ансамбль «Барвінок» 

- лауреат І премії, Анастасія Химченко - 
лауреат І премії, Альона Лукоянова - ла-
уреат II премії, Ангеліна Чорнуха - лау-
реат II премії, Еліна Носуля - лауреат II 
премії.

Щодня на учасників чекала розва-
жальна програма: дискотека, пляжний 
волейбол, різноманітні рухливі ігри. Зо-
крема Інна Косенко для дітей Білоку-
ракинщини проводила конкурс з підво-
дного плавання, де перемогу отримав 
Олександр Малик. Для всіх учасників і 
гостей фестивалю «Зірки Албени» зали-
шиться яскравим,

барвистим святом неповторного літа 
на сонячному узбережжі Чорного моря.

Наостанок батьківський та педагогіч-
ний колективи хочуть висловити подя-
ку за надану фінансову допомогу для 
подорожі голові Білокуракинської ОТГ 
Сергію Сірику, начальнику відділу освіти 
Білокуракинської ОТГ Любові Зубковій, 
почесному громадянину Білокураки-
ного Миколі Галочці та директору ТОВ 
«Автотранспортне підприємство» Воло-
димиру Усову. Безумовно неоціненний 
вклад здійснили самі батьки та педагоги 
Інна Косенко і Наталя Сушкова. Завдя-
ки цим людям білокуракинські діти мали 
можливість відпочити, духовно збагати-
тися та взяти участь у IV Міжнародному 
фестивалі дитячої творчості «Зірки Ал-
бени».

За матеріалами «ЖБ»

Білокуракинські діти підкорили болгарську сцену

Літні канікули – не лише час перепо-
чинку учнів від шкільних занять, а й нові 
зустрічі, враження та подорожі. Запору-
кою проведення повноцінного літнього 
дозвілля дітьми є забезпечення їх органі-
зованим відпочинком та оздоровленням. 
Та, на жаль, не всі батьки можуть дозво-
лити собі купити дітям путівки до дитя-
чого табору. Але не дарма кажуть, що 
чужих дітей не буває. Підтвердженням 
цього є зацікавленість громадськості 
у змістовному дозвіллі дітей нашого 
району. Так, Білокуракинська райдер-
жадміністрація висловлює щиру подяку 
Водолазі Євгенію (ФОП Водолага Є.В.) 
за надану допомогу в забезпеченні від-

починком на березі 
Чорного моря двох 
дівчаток - Дарини та 
Ілони, які перебува-
ють у складних жит-
тєвих обставинах. 
Завдяки Євгенію діти 
мали змогу не лише 
провести на початку 
червня 10 незабутніх 
днів у ПЗОВ «Крила-
тий», що розташо-
ваний на морському 
узбережжі санатор-
но-курортної зони 
Скадовського райо-
ну Херсонщини, а й 
здійснити свою мірю 
– побачити море, 
поніжитися в його 
хвилях. Разом з ін-

шими дітьми Білокуракинщини дівчатка 
були забезпечені п’ятиразовим збалан-
сованим харчування, мали змогу відві-
дувати спортивні гуртки, брати участь у 
різноманітних культурно-розважальних 
заходах табору. Не дивлячись на те, що 
дні відпочинку швидко пролетіли, проте 
залишили після себе позитивні та не-
забутні враження та спогади. Ілонка та 
Даринка разом з друзями на прощання 
кидали в море монетки з надією повер-
нутися наступного року в обійми щедрих 
чорноморських хвиль.

За матеріалами 
Білокуракинської РДА

Відпочинок на морі 
завдяки допомозі підприємця

На дитячому майданчику 
«Бєрєндєєвка» встановлено 

нові банери з малюнками дітей

На дитячому майданчику «Бєрєндєєв-
ка» Білокуракинською ОТГ було вста-
новлено банери із зображенням ма-
люнків білокуракинських дітей...

Тепер яскраві дитячі малюнки прикра-
шають одну з металевих огорож навко-
ло дитячого майданчика. Також на ба-
нері великими літерами написано «Діти 

- мабутнє Білокуракинської ОТГ».

Дійсно, хотілось би, щоб так і було, 
щоб про дітей не забували в Білокура-
кинській громаді.

Також на дитячому майданчику на-
впроти цих банерів планується періо-
дично організовувати літній кінотеатр 
(виносити проектор та екран), де безко-
штовно демонструвати мультфільми та 
фільми для дітей і дорослих.
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16 липня в приміщенні Білокуракин-
ської районної центральної бібліотеки 
персоналом Білокуракинського район-
ного сектору з питань пробації спільно 
з працівниками Білокуракинської рай-
онної центральної бібліотеки було про-
ведено захід для суб’єктів пробації на 
тему: «День українських миротворців».

На початку заходу працівник  район-
ної бібліотеки Мінчук Наталія розповіла 
присутнім про один з останніх наймас-
штабніших конфліктів, який практично 
змусив здригнутися більшість народів 

на нашій планеті - Друга світова війна. 
Уроки, які довелося засвоїти людству, 
прямо вказували на унікальну цінність 
того, що так всім не вистачало в довгі 
роки цієї війни - цінність збереження 
миру. Саме з цією метою після закінчен-
ня Другої світової війни була створена 
Організація Об’єднаних Націй, у складі 
якої також передбачалися спеціальні 
миротворчі сили.

За час своєї роботи миротворцям вда-
лося провести велику кількість успішних 
операцій і врятувати сотні тисяч жит-
тів. Вони побували в багатьох гарячих 
точках нашої планети, демонструючи 
всьому світу свій традиційний і високий 
професіоналізм, компетентність і надій-
ність у справах врегулювання збройних 
протистоянь.

По закінченню заходу Мінчук Наталія 
ознайомила присутніх з книжковою 
виставкою присвяченою Дню українсь-
ких миротворців.

За матеріалами Білокуракинської РДА

В бібліотеці відбувся захід 
до Дня українських миротворців

15 липня о 01:19 до Служби порятунку 
смт Білокуракине за телефоном «101» 
надійшло повідомлення про пожежу 
у селі Стативчине Білокуракинського 
району. По прибуттю на місце події, під 
час розвідки рятувальниками 27-ї Дер-
жавної пожежно-рятувальної частини 
ГУ ДСНС України у Луганській області 
було встановлено, що горить однопо-
верховий житловий будинок. Під час 
гасіння пожежі вогнеборцями було ви-
явлено тіло чоловіка 1962 року народ-
ження. Пожежу локалізовано о 02:31 та 
ліквідовано о 04:28. Вогнем було знище-
но покриття будинку на площі 36 м. кв., 
підлогу та стіни. Причини та обставини 
пожежі наразі встановлюють фахівці.

Застерігаємо, та просимо жителів 
Білокуракинського району бути уваж-
ними при користуванні сірниками, свіч-
ками, запальничками та всім іншим, що 
може стати джерелом вогню. Уникайте 
паління перебуваючи в ліжку. Не зали-
шайте без нагляду включені електричні 

прилади. Вчасно ремонтуйте опалю-
вальні печі та димоходи, користуйтеся 
лише справними печами. Не залишай-
те дітей без нагляду дорослих, не до-
пускайте дитячих пустощів з вогнем, 
зберігайте сірники в недоступних для 
дітей місцях.

Майно, нажите роками, відразу може 
обернутися в прах. Але найстрашніше 
те – що гинуть люди. Тому всі жителі 
району повинні глибоко усвідомлювати, 
що пожежу легше попередити, а ніж за-
гасити. Не сподівайтесь на те, що якось 

воно обійдеться і нічого лихого не тра-
питься, то зовсім хибні думки. Вогонь 
не запитує дозволу на вчинення своєї 
«чорної справи», в ході якої знищує все, 
що здатне горіти.

Бережіть себе та своїх близьких.
А. І. Тєльнов

Заступник начальника 
Білокуракинського МРВ ГУ ДСНС 

України у Луганській області, підпол-
ковник служби цивільного захисту

В селі Стативчине згоріла людина

18 липня 2018 року відбулося засідан-
ня комісії по рішенню питань, пов’яза-
них з наданням державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям, 
субсидій на оплату житлово-комуналь-
них послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та пічного побутового (рідкого) 
палива, пільг при Білокуракинський рай-
держадміністрації. Загалом на розгляд 
було винесено 155 заяв з відповідними 
пакетами документів та 54 справи за 
поданням структурного підрозділу з пи-
тань соціального захисту населення.

Відповідно до рішення комісії держав-
ну допомогу малозабезпеченим сім’ям 
у повному розмірі призначено 6 заяв-
никам. 160 сімей отримали позитивне 
рішення про призначення субсидії на 
оплату житлово-комунальних послуг.

32 сім’ї отримали відмову у призна-
ченні субсидії, а саме:

3 – у разі, коли у члена домогосподар-
ства або у члена сім’ї особи із складу 

домогосподарства доходи були такими, 
що зазначені у пп. 3 п. 6 Положення про 
порядок призначення житлової субсидії, 
і такі особи перебували за кордоном су-
купно більше 60 днів протягом періоду, 
за який враховуються доходи для при-
значення житлової субсидії;

1 – на фактичну кількість проживаю-
чих у житловому приміщенні (будинку);

28 - особам, у яких взагалі відсутні до-
ходи, які враховуються під час призна-
чення житлової субсидії; які отримували 
середньомісячний сукупний дохід мен-
ший, ніж розмір мінімальної заробітної 
плати;  які не сплачували єдиний вне-
сок на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у розмірі, не 
меншому ніж мінімальний, сумарно про-
тягом трьох місяців у періоді, за який 
враховуються доходи.

2 особам призначено пільги по місцю 
їх фактичного проживання.

За матеріалами Білокуракинської РДА

Засідання комісії з надання субсидій

В Україні запроваджена нова форма 
сімейного виховання дітей, якою перед-
бачено надання комплексу послуг з тим-
часового догляду та виховання дітей в 
сім’ї патронатного вихователя на період 
подолання дитиною, батьками склад-
них життєвих обставин та/або на період 
прийняття рішення про набуття дити-
ною статусу дитини-сироти чи дитини, 
позбавленої батьківського піклування. 
Постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 березня 2017 року №148 «Де-
які питання здійснення патронату над 
дитиною» затверджено Порядок ство-
рення та діяльності сім’ї патронатного 
вихователя, влаштування, перебування 
дитини в сім’ї патронатного вихователя, 
який визначає механізм створення та 
організації діяльності сім’ї патронатного 
вихователя, влаштування, перебування 
дитини в такій сім’ї.

Патронат над дитиною – це тимчасо-
вий догляд, виховання та реабілітація 
дитини в сім’ї патронатного вихователя 
на період подолання дитиною, її бать-
ками або іншими законними представ-
никами складних життєвих обставин. 
Метою патронату над дитиною є забез-
печення захисту прав дитини, яка через 
складні життєві обставини тимчасово 
не може проживати разом з батьками/
законними представниками, надання їй 
та її сім’ї послуг, спрямованих на повер-
нення у сім’ю відповідно до найкращих 
інтересів дитини. Вищезазначеною по-
становою також затверджено Типовий 
договір про патронат над дитиною і По-
рядок оплати послуг патронатного вихо-
вателя та виплати соціальної допомоги 
на утримання дитини в сім’ї патронатно-
го вихователя.

Патронатним вихователем може бути 
громадянин України, який має досвід 
виховання дитини, відповідні  житлові 
умови для надання послуг з догляду, ви-
ховання та реабілітації дитини у своєму 
помешканні. Патронатним вихователем 
не може бути особа, зазначена в статті 
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яка за участю членів сім’ї надає послу-
ги з догляду, виховання та реабілітації 
дитини у своїй сім’ї. Вихователь пови-
нен в обов’язковому порядку проходити 
спеціальний курс підготовки, і тільки на 
основі пройденого навчання може вико-
нувати обов’язки патронатного вихова-
теля.

Соціальна допомога на утримання ди-
тини в сім’ї патронатного вихователя та 
оплата послуг із здійснення патронату 
над дитиною (грошове забезпечення) 
призначаються і виплачуються з дня 
влаштування дитини в сім’ю до дня її 
вибуття з сім’ї та поновлюється у разі 
наступного влаштування дитини в сім’ю 
патронатного вихователя. Грошове за-
безпечення на місяць становить п’ять 
прожиткових мінімумів для працездат-
них осіб та соціальна допомога на кож-
ну дитину відповідно віку, яка становить 
два прожиткових мінімуми. Патронат-
ний вихователь з членами своєї сім’ї 
повинні зробити все, щоб по максимуму 
абстрагувати дитину від складних жит-
тєвих обставин, які склалися в її житті 
та допомогти мобілізувати психологіч-
ний стан.

Запрошуємо до співпраці усі небай-
дужі родини району, що готові поділи-
тися сімейним теплом з дітьми, які ма-
ють ризик залишитися без батьківського 
піклування, та потребують тимчасової 
підтримки.

Про більш детальну інформацію про 
сімейний патронат Ви зможете дізнатися, 
звернувшись до служби у справах дітей 
Білокуракинської райдержадміністра-
ції за адресою: смт. Білокуракине, пл. 
Шевченка, 6, каб. 4, тел. (06462) 22608 
або Білокуракинського районного центу 
соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді за адресою: вул. Історична, 47, смт. 
Білокуракине.

Служба у справах дітей
Білокуракинської РДА

Патронатна сім’я - 
нова форма сімейного виховання

Кабінет Міністрів України Постано-
вою від 13.06.2018 р. №472 (далі - По-
станова №472), яка набрала чинності з 
19.06.2018 р., погодився з пропозицією 
Мінфіну щодо реалізації з 01.07.2018 р. 
до 31.12.2019 р. експериментального 
проекту щодо реєстрації та експлуата-
ції новітніх моделей програмних та/або 
програмно-технічних комплексів, при-
значених для реєстрації розрахункових 
операцій (далі - експериментальний 
проект). Також затверджено Порядок 
реалізації експериментального проекту.

Новітня модель програмних та/або 
програмно-технічних комплексів при-
значена для реєстрації розрахункових 
операцій - це технологічне рішення для 
реєстрації розрахункових операцій у 
сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з ви-
користанням Інтернету), громадського 
харчування, купівлі-продажу іноземної 
валюти, торгівлі через автомати з про-
дажу (надання) товарів (послуг), на-
дання послуг з приймання готівки для 
подальшого переказу, перевезення па-
сажирів та інших послуг, що не впровад-
жене в області застосування РРО.

Розробка та впровадження інновацій-
ної електронної системи e-Receipt (елек-
тронний чек) дозволить створити умови 
для застосування платниками податків 
для реєстрації розрахункових опера-
цій пристроїв широкого вжитку (персо-
нальних комп’ютерів, планшетів, смарт-
фонів), спростити процедуру реєстрації 
та скоротити витрати платників податків 
на придбання та обслуговування при-
строїв, що здійснюють реєстрації розра-
хункових операцій.

Новітня модель комплексу стане 
альтернативою традиційним касовим 
апаратам. Це абсолютно проста систе-
ма, яка не потребує ніяких додаткових 

знань та навиків.
Система передбачатиме програмне 

забезпечення для платника (продавця), 
покупця та ДФС, а також буде інтегро-
вана з Електронним кабінетом. Тради-
ційні РРО друкують лише паперові чеки 
та потребують наявності друкуючого 
пристрою та відповідних витратних ма-
теріалів. Нова система спрощує цей 
процес, оскільки передбачає виключно 
онлайн реєстрацію через Електронний 
кабінет та онлайн передачу (отриман-
ня) даних. Фіскальний чек громадяни 
зможуть перевірити у відкритій частині 
Електронного кабінету. Це дозволить 
покупцю у разі необхідності захисту 
його прав як споживача скористатися 
електронним чеком та пред’явити його.

Для упередження будь-яких збоїв у 
роботі системи передбачено створення 
двох незалежних центрів обробки да-
них, які будуть територіально віддалені 
один від одного. У разі збоїв якогось із 
дата-центрів здійснюватиметься авто-
матичне переключення на інший.

Нова система підвищить ефективність 
контролю за розрахунковими операція-
ми та дозволить оперативно виявляти 
факти порушень при здійсненні таких 
операцій, зменшить обсяги тіньового 
обігу товарів, зокрема, підакцизних.

Учасниками експериментального про-
екту є виробники (постачальники) та ко-
ристувачі новітніх моделей, які виявили 
бажання брати участь у експеримен-
тальному проекті. Вони можуть подава-
ти до Мінфіну та ДФС пропозиції щодо 
функціонування новітніх моделей.

Оцінити переваги нової системи біз-
нес зможе, користуючись її сервісами 
на практиці.

Сватівська ОДПІ

Інновації у сфері застосування РРО
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З впровадженням децентралізації 
дуже часто постає питання, а чи мають 
розвиток села, що входять до складу 
об’єднаних територіальних громад, чи 
стали реформи поштовхом до розвит-
ку всіх територій – від адмінцентрів до 
найвіддаленіших сіл. Дослідити це ми 
спробували на прикладі села Нещере-
тове, яке входить до складу Білокура-
кинської ОТГ

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
Коли заїжджаєш в Нещеретове, одра-

зу звертаєш увагу на дивну як для села 
будівлю з червоної цегли. З баштами та 
величезним мозаїчним панно. Дещо об-
шарпану, бо роки роблять свою справу, 
але все одно цікаву. Виявляється, це 
сільський будинок культури.

– Великий і незвичайний як для села. У 
колишньому СРСР таких будинків куль-
тури на територіях сіл збудували лише 
два. Один – в Нещеретовому, інший 
– десь у Білорусі, – хизується архітек-
турною цікавинкою Анатолій Оселедько, 
староста сіл Нещеретове, Калинівське 
Білокуракинської селищної ради.

Будинок культури побудований у 1990 
році. Років з п’ятнадцять, як каже Ана-
толій Миколайович, вже не опалюється.

Через буревій 2006-го з будівлі БК 
зірвало дах. З того часу глядацька зала 
й досі знаходиться в аварійному стані. 
Але перший поверх селянам вдалося 
зберегти – в фойє наразі встановлено 
електричне опалення, перший поверх 
облаштований новими меблями для 
проведення культурно-масових заходів.

Навпроти будинку культури знахо-

диться Нещеретівська амбулаторія за-
гальної практики сімейної медицини 
– старенька, але чистенька одноповер-
хова будівля, яка потребує ремонту та 
термомодернізації.

Гордістю свого села нещеретяни вва-
жають родинний парк «Матая» (ско-
рочено від «мама, тато, я»), де за під-
тримки Українського жіночого фонду та 
завдяки активності селян створено всі 
умови для відпочинку як дітей, так і до-
рослих.

Цікаво, що в селі деінде можна поба-
чити контейнери-сітки для збору пла-
стика та скла. І взагалі все село вражає 
чистотою.

ТРИ РОКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Нещеретове – найбільше село в Біло-

куракинській ОТГ. Там мешкає 1145 лю-
дей.

– Базовим підприємством у нас є СТОВ 
«Вікторія». Це найбільший платник по-
датків, – зазначає Анатолій Оселедько. – 
Це, звичайно, добре для наповнювання 
місцевого бюджету. А ось якоїсь іншої 
участі у житті села, на жаль, сільгосп-
підприємство не бере.

З самого початку децентралізації, 
того ж 2015 року, коли Білокуракинська 
громада об’єдналася, близько 260 ти-
сяч гривень витратили на відновлення 
освітлення вулиць села.

На потреби старостинських округів 
Білокуракинська громада виділяє кошти 
з розрахунку приблизно 200 гривень на 
одну людину.

– За рахунок цих коштів утримується 
повністю наша інфраструктура – дитса-
док, школа, будинок культури. Також за 
рахунок місцевого бюджету ми придба-
ли лавки, урни для облаштування тери-
торії села, – пояснює староста. – Робіт-
ники з благоустрою, які прибирають 
територію, косять бур’яни, отримують 
заробітну плату з цих коштів. Цьогоріч 
50 тисяч гривень плануємо витратити 
на встановлення огорожі на кладовищі 
довжиною близько 300 м.

Ще в найближчих планах щодо ро-
звитку села – завершення створення в 
центрі зони відпочинку, проведення ре-
монтних робіт у спортивній залі та хар-
чоблоці Нещеретівської школи.

Зараз – це школа І-ІІІ ступенів, але в 
ній навчаються не лише діти з Неще-
ретового, а і сусідніх сіл – Целуйкового, 
Паньківки, Олексіївки, Луб’янки. В пер-
спективі, за словами старости, це буде, 
скоріш за все, опорна школа.

Що стосується людей, найчастіше 
нещеретяни звертаються до старости 
з питаннями щодо стану комунальних 
доріг, благоустрою населеного пункту, 
проведення культурно-масових заходів.

– Це ті питання, що ми можемо вирі-
шити, – розповідає Анатолій Оселедько. 
– А так, звичайно, проблеми у людей такі 
ж, як і всюди, тобто безробіття, велика 
вартість комунальних платежів, високі 
ціни – їх вирішення від мене, на жаль, 
не залежить.

АГЕНТИ ЗМІН
У 2016-му було відновлено роботу ГО 

«Нещеретівська мрія». Громадська ор-
ганізація від самого початку була ство-
рена під час ремонту дитячого садка, 
який тривав з 2009 по 2012 роки, але 
потім трішки занепала, майже не діяла. 
З відновленням «Нещеретівської мрії» 
зміни на краще на селі активізувалися.

– Спочатку ми провели моніторинг в 
селі, – розповідає Тетяна Чумак, голова 
ГО «Нещеретівська мрія». – Вияснили, 
які є проблеми, чого прагнуть люди, ви-
явили активістів.

Виявилося, що нещеретівська грома-
да доволі молода – 45% молоді до 35 
років. Дуже багато внутрішньо перемі-
щених осіб – більше 300 з 1145.

Далі почалося втілення у життя ба-
жань селян. Перший невеличкий проект 

– це був благоустрій території біля сіль-
ської криниці. Потім створення освіт-

ньо-культурного простору «Матая» та 
дитячої кімнати.

Цікаво, що початком для створення 
парку «Матая» стало прибирання тери-
торії села. Люди зібрали і здали дві тон-
ни склотари і встановили на виручені 
кошти перші дві лавки. Для створення 
дитячої кімнати громадська організа-
ція провела благодійний ярмарок. Були 
придбані стільці, проектор та ще деякі 
дрібниці. А ось ремонт в кімнаті для ді-
тей люди робили самотужки.

– Зараз громадська організація пра-
цює над декількома напрямами. Це 
безпека громади, екологічний напрям 
та соціальне підприємництво, – відзна-
чає Тетяна Ігорівна. – Разом з місцевою 
поліцією подали на конкурс проект «По-
передження насилля». Найближчим ча-
сом, якщо проект переможе, ми створи-
мо поліцейський сервісний центр.

Минулого року громадські активісти 
Нещеретового відремонтували та об-
лаштували місцеву криницю. 15 тисяч 
гривень було витрачено на те, щоб зро-
бити альтанку, зруб. На толоку прийшло 
тоді більше двохсот людей.

Завдяки активності громадян на 
стадіоні села з’явилися спортивні 
майданчики з тренажерами. В спортив-
ній залі відкрили групу степ-аеробіки, 
яку відвідують жінки від 14 до 60 років. 
Наразі там працює дівчина-волонтер. 
Також активістами Нещеретового ство-
рений Краєзнавчий маршрут села.

За словами Тетяни Чумак, органи міс-
цевого самоврядування усіляко допом-
агають втілити у життя проекти активної 
громадськості.

– Неправда, коли кажуть, що їх «під-
няти» дуже важко, – акцентує вона. – 
Якщо ви емоційні і наполегливі, тоді 
все вдається. Дуже багато питань вирі-
шуються саме за допомогою старости, 
голови ОТГ. Зараз ми виграли конкурс 
у рамках проекту «Змінимо країну ра-
зом». Умови конкурсу передбачали, що 
45 тисяч гривень виділить Луганська об-
лдержадміністрація, а 5 тисяч надасть 
громада. Звичайно, громада погодила-
ся, і найближчим часом 15 дітей і 5 вчи-
телів поїдуть обмінюватися досвідом у 
Львівську область. Треба відзначити, що 
село змінилося. Активність жінок зрос-
ла. Чоловіки долучаються до дій. Люди 
побачили, що можуть самі щось зміни-
ти в своєму селі, і надихнулися на нові 
звершення. Розвиток Нещеретівської 
громади і свідомості мешканців триває.

Евеліна БОГДАНОВА

За матеріалами Луганщина.ua

Село Нещеретове. СІЛЬСЬКИЙ РЕПОРТАЖ

На території Білокуракинського рай-
ону трапляються випадки виявлення 
населенням вибухонебезпечних пред-
метів. Протягом поточного року вияв-
лено та знешкоджено 1 артилерійський 
снаряд часів Другої світової війни та 1 
ручну гранату дистанційної дії. Виник-
нення надзвичайних ситуацій, спричи-
нених вибухами, несе значну загрозу 
життю та здоров’ю людей, а також си-
стемам життєзабезпечення населення. 
Під вибухонебезпечними предметами 
слід розуміти будь-які пристрої, засоби, 
підозрілі предмети, які здатні за певних 
умов (або при дії на них) вибухати.

У разі виявлення боєприпасів або ре-
чей, за зовнішніми ознаками схожих на 
боєприпаси, необхідно:

- негайно припинити всі роботи в рай-
оні виявлення вибухонебезпечного 
предмета;
- по можливості попередити про підо-

зрілий предмет осіб, які знаходяться по-
ряд;
- вивести (відвести) на максимальну 

відстань усіх людей (не менше 100 ме-
трів), які знаходились поблизу;

- позначити місце перебування пред-
мета, а по можливості огородити його 
(для огорожі можна використовувати 
різні підручні матеріали: дошки, жерди-
ни, гілки, мотузки, шматки матерії тощо);
- негайно повідомити про знахідку у 

ДСНС та в МВС, в місцеві органи ви-
конавчої влади (повідомлення робити 
не поспішаючи, чітко, із зазначенням 
точної адреси (орієнтирів) місця знаход-
ження вибухонебезпечного предмета);
- очікувати на безпечній відстані від 

місця знаходження вибухонебезпечного 
предмета або предмета схожого на ньо-

го представників ДСНС, МВС, органів 
місцевої влади, при цьому здійснюючи 
заходи щодо недопущення до небезпеч-
ної зони інших людей.

Категорично забороняється:
- брати вибухонебезпечний предмет у 

руки, зберігати його, нагрівати та ударя-
ти по ньому;

- переносити, перекладати, перекочу-
вати його з місця на місце;
- намагатися розібрати;
- використовувати для розведення вог-

ню, кидати, класти у вогонь;
- заносити в приміщення;
- закопувати в землю;
- кидати в криницю або річку;
- здавати на металобрухт;
- використовувати для виготовлення 

саморобних піротехнічних засобів – пе-
тард чи вибухових пакетів.

Не забувайте, що легковажне та нео-
бережне поводження з вибухонебезпеч-
ними предметами призводить до заги-
белі та каліцтва як дітей, так і дорослих.

За матеріалами 
Білокуракинської РДА

Дії  населення під час виявлення 
вибухонебезпечних предметів

Власними силами жителі сіл Луб’ян-
ки та Заїківки провели поточний ре-
монт доріг по вулицях Миколи Третяка 
та Підгірна. КП «Білокуракине-комун-
сервіс» було надано екскаватор для 
навантаження щебеню. Власними 
тракторами В.П.Гнатенко. О.О.Гордієн-
ко, В.В.Гордієнко, О.М.Лубяний підво-
зили щебінь до місця ремонтних робіт. 
Жителі вулиць та працівники з благоу-
строю власноруч розгортали щебінь на 
пошкоджених ділянках дороги. Слова 
вдячності висловлюю Білокуракинсь-
кій ОТГ, всім небайдужим жителям сіл, 
водіям та працівникам з благоустрою 
В.Ф.Заїці, О.І.Гнатенко, Ю.В.Воробйову.

Староста с.Луб’янка, Заїківка 
Р. Курочка

Подяка за вагомий 
внесок у розвиток села
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Агропромисловий комплекс є одним 
із найбільших і важливих секторів еко-
номіки Білокуракинського району. Від 
ефективності роботи цієї галузі зале-
жить соціально-економічна ситуація в 
районі, робота переробних підприємств 
та інших галузей, рівень і якість життя 
населення.

Основу агропромислового комплексу 
району складають 80 сільськогосподар-
ських підприємства різних організацій-
но-правових форм господарювання та 
господарства населення, з них приват-
них підприємств – 14 од., товариств – 17 
од., фермерських господарств – 67 од.

По всіх категоріях господарств в 2018 
році використовується 73 тис. га ріллі, з 
них 18 тис. га населенням або 24,6% від 
загальної кількості.

У галузевій структурі агроформувань 
району провідне місце належить рослин-
ництву, валова продукція даної галузі в 
середньому за останні роки займає 96%. 
Перевага надається вирощуванню зер-
нових культур, а саме озимої пшениці, 
озимого ячменю, кукурудзи, гороху, з 
технічних культур вирощують соняшник, 
озимий ріпак, сою, гірчицю, льон.

Рослинництво
Під врожай  2018 року агроформуван-

нями Білокуракинського району було 
посіяно 18 тис. га озимих культур, в тому 
числі озимої пшениці – 17,4 тис. га, ози-
мого ячменю – 0,6 тис. га, крім того ози-
мого ячменю – 2,04 тис. га.

Сприятливі погодні зимові умови по-
зитивно відзначилися на перезимівлі 
озимини. Загибель озимих в зимовий 
період склала 21 га озимої пшениці та 
52 га озимого ріпаку.

Озимі культури підживлені в повно-
му обсязі на площі 17,3 тис. га, озимий 
ріпак на площі – 2,04 тис. га.

Станом на 01.06.2018 фактично посія-
но 2302 га ранніх зернових культур або 
119% до запланованих. В тому числі:

- ярового ячменю – 684 га (252% до 
минулого року);

- вівса – 428 га (102% до 2017 року);
- зернобобових – 1190 га (173% до 

2017 року).
Просапних культур під врожай 2018 

року посіяно:
- кукурудзи на зерно – 3,2 тис. га,  що 

становить 68% до минулого року;
- соняшнику на зерно - 20,4 тис. га або 

91%.
Особливо склалася ситуація з круп’я-

ними культурами, посіяно лише 83 га 
проса та 14 га гречки.

На сівбу останніх вплинули погодні 
умови (травневі опади) та корегування 
структури посівних площ господарства-
ми.

Як альтернативу соняшнику посіяно 
94 га - гірчиці, 49 га – коріандру.

Гербіцидами оброблено 16,7 тис. га 
озимої пшениці, 604 га – ячменю, 3,2 
тис. га – кукурудзи, 4,6 тис. га – соняш-
нику, 304 га – зернобобових.

Проведено міжрядний обробіток со-
няшнику на площі - 4,8 тис. га, кукурудзи 
на зерно – 2,1 тис. га.

Згідно попереднього хлібофуражно-
го балансу за даними  господарств се-
редня врожайність озимої пшениці буде 
на рівні 30-32 ц/га, що на 8-10 ц мен-
ше минулого року. Вал озимої пшениці 
очікується на рівні 52 тис. т., що на 18 
тис. т менше минулого року. Загальний 
прогнозний вал ранніх зернових в 2018 
році планується на рівні 59-60 тис. т. 
при середній врожайності 29 ц/га. Вал 
зернових загалом менше на 18 тис. т в 
порівнянні з 2017 роком.

Станом на 17.07.18 зібрано близько 8 
тис. га ранніх зернових (40% від запла-
нованого), намолочено 27,5 тис. т, з них 
озимої пшениці зібрано 7,3 тис. га, на-
молочено 25,8 тис. га.

Недобір врожаю зумовлений в першу 
чергу зменшенням середньої врожай-
ності озимих культур під впливом погод-
них умов, а саме пізньої весни.

Тваринництво
Галузь тваринництва представлена в 

шести сільськогосподарських підприєм-
ствах та в особистих селянських госпо-
дарствах району.

Серед сільськогосподарських під-
приємств виробництвом молока зай-
мається три господарства, свинопо-
голів’я утримують два підприємства, 
вівчарством займаються два сільгосп-
підприємства.

Станом на 1 липня 2018 року ними 
утримується 643 голови великої рога-
тої худоби, в тому числі 290 корів, сви-
ней – 1017 голів, овець – 62 голови. За І 
півріччя 2018 року поголів’я корів збіль-
шилося на 34 голови або на13,2%, а по-
голів’я свиней зменшилося на 257 голів 

або на 20% , овець – на 153 голови або 
71% . Розвивають молочне скотарство 
лише в СТОВ «Зоря».

Сільськогосподарськими підприєм-
ствами реалізовано м’яса на забій у 
живій вазі 89,4 тони, вироблено молока 
651,2 тони, продуктивність корів стано-
вить 2412 кг, середньодобові прирости 
на вирощуванні великої рогатої худоби 
склали 587гр, свиней – 191 гр.

Сільськогосподарськими підприєм-
ствами вирощено м’яса в живій вазі: 
ВРХ - 44 тони, свиней – 30,4 тони, овець 

– 3,6 тони.
Основними виробниками молока в 

районі залишаються господарства фі-
зичних осіб, які забезпечують 72,6% 
обсягів виробництва молока. Господар-
ствами населення вироблено 3,1 тис. 
тон молока, 137,2 тони м’яса та 2,6 млн. 
штук яєць. При цьому населення утри-
мує 1906 голів великої рогатої худоби, в 
тому числі 1138 голів корів, 603 голови 
свиней,1049 голів овець та кіз, 17 голів 
коней, 2198 голів кролів та 39,4 тис. 
голів птиці.

Інвестиційна діяльність 
За оперативними даними протягом 

2018 року сільськогосподарськими під-
приємствами інвестовано в агропромис-
ловий комплекс району 10,3 млн. грн.

За ці кошти придбано 31 одиниця сіль-
ськогосподарської техніки, в тому числі 
3 трактори, 2 зернозбиральні комбайни, 
4 сівалки, 7 одиниць ґрунтообробної 
техніки.

Згідно Постанови КМУ від 1 березня 
2017 року №130 «Про затвердження 
Порядку використання коштів, перед-
бачених у державному бюджеті для 
часткової компенсації вартості сільсько-
господарської техніки та обладнання віт-
чизняного виробництва» (зі змінами) у 
поточному році придбано 3 одиниці тех-
ніки на загальну суму 457,8 тис гривень, 
отримано компенсацію у розмірі 97,9 
тис. грн. На даний момент на розгляді 
щодо отримання часткової компенсації 
вартості придбаної техніки знаходяться 
документи на 4 одиниці техніки на суму 
592 тис грн. очікувана сума компенсації 
123,4 тис. грн.

Заробітна плата
В сільськогосподарському виробни-

цтві по району зайнято 851 найманий 
працівник, які працюють протягом року 

та близько 350 тимчасових сезонних 
працівники.

Середньомісячна заробітна плата на 
одного штатного працівника станом на 1 
липня 2018 року становить 6799,00 гри-
вень, що на 24% більше (5457,00 грн.) 
аналогічного періоду 2017 року. Під-
приємства дотримуються вимог діючого 
законодавства щодо оплати праці.

Орендні відносини
По району в 2018 році було укладе-

но та зареєстровано 10019 договорів 
оренди земельних паїв, проти 9860 до-
говорів, що були зареєстровані в 2017 
році. Збільшення  відбулося за раху-
нок укладення договорів на сінокоси та 
реєстрація спадщини.

Розмір плати за 1 га становить 1,4 тис. 
грн., що на 32% більше проти 2017 року.

Середній відсоток орендної плати по 
району по зареєстрованих  договорах 
оренди становить 6,1% від норматив-
ної грошової оцінки земельної ділянки, 
земельної частки (паю) проти 4,3% за 
2017 рік .

Станом на 01.07. 2018 по Білокуракин-
ському району розмір виплати орендної 
плати за 2017 р. становить 99,9% та за 
2018 рік – 10,5%.

Соціальна підтримка
Аграрний сектор відіграє визначну 

роль у соціально-економічному розвит-
ку Білокуракинського району. Поліпшен-
ня рівня життя сільського населення на 
сьогодні знаходиться в прямій залеж-
ності від сільськогосподарського вироб-
ництва, а саме від агроформувань, які 
діють на території села: наскільки вони 
спроможні забезпечити працездатне 
населення повноцінними робочими міс-
цями, брати участь у розбудові об’єктів 
соціальної інфраструктури на селі.

Керівники агроформувань надають 
матеріальну підтримку своїм тери-
торіям. Допомагають школам, ФАПам, 
сільським клубам, районному будинку 
творчості дітей та юнацтва, районному 
будинку мистецтв та ін.

Велику увагу соціальній сфері при-
діляють керівники СТОВ «Зоря», ДП 
АПК «УкрАгроСтар», ПСП «Дніпро», 
ПрАТ СВФ «Агротон», СТОВ МТС 
«Альянс», СТОВ «Прогрес» та ін.

В той же час, прикро, що в районі є 
орендарі землі, які байдужі до життя 
сільських громад, в адміністративних 
межах яких здійснюють свою виробничу 
діяльність.

За матеріалами 
Білокуракинської РДА
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В актовій залі Білокуракинського рай-
онного центру зайнятості відбулось 
спільне засідання районної робочої 
групи з питань забезпечення реалізації 
рішень, спрямованих на підвищення 
рівня оплати праці та дотримання норм 
законодавства в частині мінімальної 
заробітної плати, та районної робочої 
групи з питань забезпечення легалізації 
виплати заробітної плати та зайнятості 
населення. В заході взяли участь: пер-
ший заступник начальника Головного 
управління ПФУ в Луганській області 
Павло Баранов, заступник голови рай-
держадміністрації Наталія Вервейко, 
інспектор з праці головного управління 
Держпраці у Луганській області Оксана 
Башинська, директор Білокуракинсько-
го районного центру зайнятості Наталя 
Журба, начальник управління Пенсійно-
го фонду України в Білокуракинському 
районі Михайло Боровий, роботодавці 
району.

Під час засідання неодноразово на-
голошувалося, що прийнявши рішення 
займатися підприємницькою діяльністю, 
роботодавці взяли на себе відповідаль-
ність не тільки перед засновниками 
щодо отримання якомога більшого 
прибутку, перед партнерами по бізне-
су щодо виконання взятих на себе зо-

бов’язань, а й перед людьми, працю 
яких використовують. Основа соціаль-
ної захищеності працівника - офіційне 
укладання трудових відносин, виплата 
належної працівникові суми заробітної 
плати відповідно до чинного законодав-
ства. Адже заробітна плата - одна з го-
ловних економічних категорій, яка поєд-
нує інтереси працівників, підприємців та 
держави і, безпосередньо, впливає на 
рівень життя населення. Виплата зар-
плати у «конвертах» - тягар сучасності, 
який несе за собою багато негараздів як 
країні, так і кожному з нас. Без створен-
ня належних умов праці для громадян з 
гідним рівнем її оплати та забезпечення 
соціальних гарантій працівникам, не-
можливе стабільне майбутнє України.

Необхідно пам’ятати: ухиляючись від 
офіційного укладання трудових відно-
син, виплачуючи заробітну плату «у 
конвертах», роботодавець фактично 
позбавляє працівника захисту своїх 
трудових прав: на основну та додат-
кову відпустки; на оплату лікарняного; 
недотримання встановленої законодав-
ством норми тривалості робочого часу; 
отримання допомоги при травмуванні у 
разі нещасного випадку на виробництві; 
на гарантії за колективним договором; 
отримання допомоги по безробіттю за-

лежно від страхового стажу та ін.
І головне - через несплату єдиного 

соціального внеску і податків наймані 
працівники втрачають страховий стаж 
та можливість одержання заробленої 
пенсії по старості, по інвалідності та в 
інших випадках, передбачених законо-
давством. Відповідно до нині діючого 
пенсійного законодавства встановле-
на пряма залежність розміру пенсії від 
страхового стажу та заробітної плати, з 
якої фактично сплачені страхові внески 
до Пенсійного фонду. Не оформлення 
належним чином трудових відносин, в 
решті-решт впливає і на місцевий бюд-
жет та територіальну громаду, адже 
«тіньова» зайнятість призводить до не-
надходження податків, які б допомагали 
нашому селищу розвиватись і підтриму-
вати реалізацію програм соціально-е-
кономічного розвитку, програм охорони 
здоров’я, освіти, культури та соціально-
го захисту.

Негативні наслідки не легалізована 
зайнятість має і для роботодавця. Від-
сутність належно оформлених трудо-
вих відносин з найманими працівника-
ми призводить до позбавлення: права 
вимагати виконання роботи належним 
чином; можливості вимагати від най-
маного працівника дотримання правил 

внутрішнього трудового розпорядку, ре-
жиму роботи.

Роботодавці селища у ході засідання 
мали змогу задавати різноманітні пи-
тання та отримали вичерпні відповіді 
із посиланням на діюче законодавства. 
Головуючі засідання підкреслили необ-
хідність проведення роз’яснювальної 
роботи серед населення щодо переваг 
отримання легальної заробітної плати 
та зарахування страхового стажу най-
маним працівникам та фізичним осо-
бам-підприємцям і вживання заходів, 
спрямованих на легалізацію заробітної 
плати та дотримання норм законодав-
ства в частині мінімальної зарплати.

Таким чином присутні наголосили, що 
офіційне оформлення працевлашту-
вання є, в першу чергу, гарантією со-
ціального захисту найманих працівників 
та налагодженої роботи усіх учасників 
трудового процесу з метою досягнення 
позитивного результату. Водночас, для 
роботодавця - це і позитивний імідж та 
репутація надійного партнера, що є за-
порукою процвітання бізнесу та примно-
ження прибутків.

За матеріалами «ЖБ»

Легалізація заробітної плати – основа стабільного майбутнього
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Як Батько врятував Біловодськ, 
чому біловодчани козачок заміж не 
беруть, і де закопано золото Махна

Армія Нестора Махна (офіційно - Ре-
волюційна повстанська армія України 

- РПАУ) була до такого ступеня манев-
ровою, що визначити, яку вона контро-
лювала територію у кожен конкретний 
період, практично неможливо. Читаєш 
про походи махновців - а там і Херсон, 
і Валуйки (нині Бєлгородська область 
РФ), і навіть такі «донські» міста, як Міл-
лерово (Ростовська область РФ).

І ще одна складність. Махновщина 
будувалася, як сказали б сьогодні, за 
«мережевим» принципом: окремі заго-
ни РПАУ («банди», як кваліфікували їх 
більшовики) могли оперувати далеко 
від основних сил. І «сили» ці в різний 
час то розсипалися, то об’єднувалися 
знову, приймаючи в свої ряди величезні 
маси селян - і знову ділилися на окремі 
«банди».

БІЛА ВОДА
Це я до того, що писати історію Мах-

новщини неймовірно важко навіть про-
фесійному історику. Ще важче доводить-
ся повітовому журналісту. Документи з 
архіву обласного СБУ почали вивози-
ти вантажівками ще за часів Ющенка, 
а якщо там щось і залишилося - для 
українського дослідника, з відомої при-
чини, воно недоступне. Проте є безліч 
місцевих легенд - і у мене є повне право 
спиратися на них - величезна перевага 
перед професіоналами. На Луганщині 
Нестор Іванович навіть у роки застою 
користувався чималою популярністю, 
тому і легенд про нього тут вистачає.

Перша (за хронологією) - про те, як 
Махно врятував Біловодськ. Її мені 
розповіла відома в наших краях право-
захисниця і краєзнавець Віра Аннусова. 
Маю зауважити, легенда - це зовсім не 
пуста вигадка. Тим більше, якщо мова, 
як у даному випадку, йде про події не 
такі давні: Віра Андріївна ще застала 
свідків трагедії 1918 року в Біловодсь-
ку не тільки живими, а й при здоровому 
глузді.
- В 1918 році, - розповіла Аннусова, - 

сюди приходять донські козаки і ого-
лошують мобілізацію. А біловодчани 
- вони споконвіку «нитошники», коробей-
ники тобто. Ось і донцям вони сказали: 
«Ми ні за червоних, ні за білих». Тоді си-
лою кожного десятого 19-річного юнака 
взяли і замкнули в підвалі будинку бага-
того купця Дугіна. Оголосили: «Якщо ви 
не запишетесь в армію добровільно - ми 
цих хлопців розстріляємо».

Люди не повірили - тоді у тих місцях 
подібне звірство ще було новиною. Але 
через тиждень заручників розстріляли в 
Крейдяному яру. Люди приходять вран-
ці погодувати своїх дітей - і дізнаються, 
що їх уже немає на цьому світі. Біловод-
чани вирішили помститися. Підіслали 
до козаків спритних торговок (вони тут 
такі й зараз). Ті їх підпоїли, а коли стар-
шина вже була п’яна, «нитошники» нес-
подівано напали: з косами, з вилами, з 
ножами. Це було у грудні місяці. Вони 
зробили ополонку в Деркулі й сонних ко-
заків, заткнувши їм роти онучами, пусти-
ли під лід - близько двох сотень людей. 
Послали гінця на коні в Чугинку (козача 

станиця нижче по Деркулу, - ред.) з по-
сланням: «Ловіть своїх хлопців»...

Коли Краснов про все дізнався, він 
надіслав два загони сюди. Очевидці 
розповідали мені: заходять в будинок; 
якщо хлопчику 12 років (і більше) - від-
сікають голову. Близько тисячі людей 
були красновцями вбиті. Кажуть, викла-
дали тут по дорозі убитих. Якщо зна-
ходилися родичі - забирали, ховали по 
закону Божому; інших поховали у брат-
ській могилі. Хто врятував? Історики ка-
жуть, що то був Воронезький полк Чер-
воної армії (Перший Воронезький полк 
Всеросійської ЧК, - ред.). А люди кажуть, 
що батько Махно. У батька у Бараників-
ці був кум, і був кум у Старобільську. Це 
для нього теж був рідний край. За тися-
чу кілометрів дізнався, що така біда і 
стрілою прилетів сюди...

ТОПКА ДЛЯ ПОПА
Віра Андріївна каже, після того біло-

водчани не беруть за дружин козачок - 
і дочок своїх за козаків не віддають. А 
один історик розповів сумну історію 
біловодського попа, вже наших днів: піп 
необережно зізнався, що родом зі Ста-
ниці Луганської, і з того часу страждає 
від безгрошів’я: не несуть пожертви 
мстиві «нитошники»...

Смішно, що і ті, і інші, після досить три-
валого спілкування, погоджуються: один 
хід точно був. З жіночого монастиря до 
однієї з місцевих винокурень. Навіщо 
монашкам потрібні були потайні відві-
дування такого специфічного підприєм-

ства, співрозмовники не пояснюють, 
лише іронічно посміхаються. Але навіть 
якщо такий хід та існував за часів Махна, 
навряд чи він ризикнув би в ньому хова-
ти щось цінне. Надто жвавим мав бути 
двосторонній рух на цій... магістралі.

З професійних істориків на існуванні 
підземель наполягає Валерій Снєгірьов, 
але він все-таки луганчанин. Інші світи-
ла науки особливого інтересу до цієї не-
пересічної особливості самого старого 
повітового (!) міста Луганщини якось не 
виявляли. І навіть голова Старобільсь-
кої райдержадміністрації Анатолій Гарь-
кавий, коли я приходив до нього зовсім 
не по казені потреби, нічого толком не 
розповів. Хоча й зізнався, що в дитин-
стві підземелля були предметом ігор ба-
гатьох його однолітків.

НА ШМАТКИ
Зате в місцевому краєзнавчому музеї 

(який, здається, вже здобув статус Лу-
ганського обласного), дозволили сфото-
графувати підвал, над яким стоїть будів-
ля музею. За бажання це фото цілком 
можна видати за шуканий підземний хід. 
Тут же було висловлено припущення, 
що махновські скарби лежать в одному 
з таких підвалів. Цікаву версію вдалося 
почути в селі з нетутешньою назвою Ка-
раван-Солодкий від вчителя історії міс-
цевої гімназії («найменшої в Україні») 
Івана Хрипченка. Достовірності їй додає 
той факт, що онук головного героя свого 

часу викладав у Луганському педінсти-
туті.

Якщо коротко, голова караван-солод-
кого Комнезаму Трохим Прасолов за-
просив до себе в гості, як він подумав, 
кількох червоноармійців. Після невідо-
мої кількості чарок зайшла мова про 
батька Махна, і Прасолов на запитання, 
що б він зробив з народним улюблен-
цем, заявив, як правовірний більшовик, 
що порубав би його на шматки. Тут-то і 
з’ясувалося, що гості були махновцями. 

Взяли вони комнезамовця під білі руч-
ки, вивели у найближчий лісок і поруба-
ли на вищезазначені шматки. І тут Іван 
Іванович задався резонним питанням: 
що було робити махновцям на початку 
1921-го в селі на північному сході від 
Старобільська, з якого Батько тільки що 
пішов у прямо протилежному напрямку?
- Мені ще бабуся казала: «Просто так 

Махно людей не кривдив, тим більше не 

вбивав». За що ж зарубали Прасолова? 
Я думаю, занадто багато він побачив. І 
ще. Якщо б у вас було кілька бочок (у 
нього вони були, мідні) - ви б їх у пери-
метрі міста ховали? Ви б їх поховали в 
якомусь безлюдному місці, подалі від 
сторонніх очей. Де є якісь орієнтири і 
хутір з цікавою назвою - бо й сама міс-
цевість змінюється. Вигин ріки, ліс, бал-
ка. Логічно?

Строго кажучи, версія має право на 
існування, але тут варто згадати те, про 
що я говорив на самому початку - про 
«мережевий» характер махновського 
руху. Не всі частини РПАУ пішли з Не-
стором Махном. Деякі залишилися; інші 
рушили на північ і північний схід. На-
приклад, Артем Пархоменко зі своїми 
бійцями рушив у Воронезьку область, 
а потім воював разом з Олександром 

Антоновим у тамбовських лісах. Артем 
- рідний брат Олександра Яковлевеча, 
легендарного (знову це слово!) черво-
ного начдива і уродженця села Макарів 
Яр - тепер село Пархоменко Краснодон-
ського району.

Олександр один час дружив з Несто-
ром, а потім «брав участь у придушен-
ні махновщини». І прийняв смерть від 
руки батька досить далеко від рідних 
місць - на Черкащині. Народний отаман 
просто обхитрив зарозумілого черво-
ного командира, підловивши свого пе-
реслідувача неподалік від села Бузівка 
(тепер - Жашківський район на Черка-

щині) 3 січня 1921 року. Про що говори-
ли Махно, який пересувався на милицях 
і ще не долікувався,і поранений під час 
цього бою Пархоменко - невідомо, але 
в кінці розмови батька вийняв шаблю 
і... Потім чутка запевняла, що Пархо-
менка так і поховали поруч з будівлею 
робітничо-селянської міліції в Луганську, 
до створення якої в 1917-му він доклав 
руку. За іншою легендою, голову забра-
ла дружина, а коли прийшов її час, за-
повіла покласти її разом з нею в могилу.

НАЙКОРОТША ІСТОРІЯ 
СТАРОБІЛЬСЬКОГО БАНДИТИЗМУ
Але ми не про Пархоменка, а про Мах-

на. Точніше, про долю його воїнства. Ва-
лерій Снєгірьов якось знайшов у архіві 
щось на кшталт збірки спогадів вете-
ранів Громадянської війни, підготовле-
ної, очевидно, до 10-річчя Жовтневого 
перевороту.

«По всіх дорогах небезпечно було 
ні йти, ні їхати, так як на кожному пе-
рехрестку можна було зустрітися з бан-
дою. Банди жорстоко розправлялися з 
комуністами і радянськими робітниками, 
якщо вони потрапляли до їх рук. Цей 
період був затяжним, майже на півтора 
року: від червня 1920 по 1922 рік. До-
ведеться зупинитися лише на головних 
моментах життя Старобільщини за цей 
час», - йдеться у вступі до документа.

Тут цікаві дані за 1921-22 роки. Хоча 
Махно до того часу давно пішов з повіту, 
автори спогадів весь час пов’язують 
прізвища отаманів з ім’ям лідера руху:

«Старобільською округою гуляло бага-
то місцевих банд. З них більш чи менш 
значними були: Каменюки, яка оперу-
вала на Старобільщині з серпня 1920 
року по грудень 1921 року, були момен-
ти, коли Каменюка об’єднував всі дрібні 
банди і його «орава» сягала більш як 
1000 чоловіків (так було в червні міся-
ці 1921 року); Терезова банда досягала 
60-70 чоловіків; Саєнко 100-150... Міс-
цеві банди тримали зв’язок з головною 

бандою Нестора Махна, отримували від 
нього вказівки, листівки і різні заклики, 
які поширювалися серед населення».

Так, до речі, одним з великих воєна-
чальників РПАУ значився такий собі 
Каменєв, який, за словами Білаша, від-
мовився йти зі Старобільщини. Автор не 
називає його імені, а у виносці зазначе-
но, що його кличка - Каменюка. Батрак з 
Луганського району. Загін Каменюки був 
настільки потужним, що ще в 1921-му 
він неодноразово захоплював повітовий 
центр, не кажучи вже про окремі волості. 
Але рух як такий, видихався: «Амністія, 
нова економічна політика - заміна про-
дрозкладки продподатком - вирвали 
грунт у есерів та махновців для їхньої 
контрреволюційної роботи. Після нової 
економічної політики бандитизм на селі 
поволі затих».

Українські селяни відмовилися від бо-
ротьби, і вже через вісім років у них не 
знайшлося ні сил, ні вождів для органі-
зованої відсічі т. н. «колективізації». Але 
це вже інша історія.
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