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«Holi Fest» фестиваль
молодості, сонця
і здоров’я

Ще одна смерть
від пожежі на
Білокуракинщині

Кажуть... Про
«Укрпошту», «Життя
Білокуракинщини»
та звичайних
виродків

Свято вдалося на
славу. День села
Олексіївка
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ти життя у своєму домі, на своїй рідній
землі, в своїй Батьківщині. Сподіваюсь,
що день прийдешній принесе нам світле почуття радості від усвідомлення
власної причетності до розбудови наших сіл, селищ, району, області та всієї
України! Цей день обов’язково настане
і тим швидше, чим більш плідно із натхненням кожен з нас працюватиме на
благо своє і рідної Вітчизни, а усі разом
проникнемося гордістю за нашу неньку
Україну, почуттям патріотизму до рідного
краю, національного самоусвідомлення,
прагненням до єдності, порозуміння та
згуртованості всього українського народу. Успіх і процвітання прийдуть на нашу
землю неодмінно!
Волею народу Україна стала незалежною суверенною державою. Але, нажаль, після розпаду Радянської імперії
своє існування продовжила Московія –
одвічний ворог українського народу, яка
не змирилась з існуванням незалежної української держави. Протягом всіх
років незалежності українці намагались
відстояти свій суверенітет, протистояли політичному та економічному тиску
з боку ворожого тоталітарного сусіда,
але в 2014 році знову розпочалась активна фаза по захопленню території
України і фактичне знищення українців
на своїй рідній землі. Півострів Крим
і частина Донбасу перейшли під контроль озвірілої фашистсько-путінської
Росії, зомбоване населення якої все
більше деградує, вироджується і пере-

творюється в шизофренічну масу ідіотів
та дебілів, що керуються путінськими
маріонетками.
Українська Армія чинять опір загарбницькому фашистсько-путінському режиму так, наскільки це можливо в нинішніх
складних
економіко-політичних
умовах. Український народ продовжує
відстоювати свою незалежність, свій суверенітет, і бореться за мир і свободу на
своїй Богом даній землі.
Я вірю і мрію про те, що український
народ обов’язково переможе, звільнить
свою землю від будь-яких загарбників,
знищить будь-якого ворога і відстоїть
свою незалежність, побудує справжню
суверенну процвітаючу державу – ВЕЛИКУ УКРАЇНУ – від Сяну до Дону, від
Карпат до Кавказу, а над уламками
московського Кремля буде майоріти
справжній український жовто-блакитний
стяг могутньої і непереможної України!
Від щирого серця й від усієї душі зичу
всім землякам, українцям мирного неба,
здоров’я, щастя, добра, достатку, щедрої долі, сили і наснаги в усіх ваших
справах і нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас на нові звершення, на
нові добрі починання, в ім’я єдиної соборної незалежної процвітаючої Великої України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу.
Зі святом Вас! Хай святиться ім’я
твоє вічно, український народе! Слава
Україні!

Привітання з Днем державного прапора
та Днем Незалежності України

від Білокуракинської районної партійної організації ВО «Свобода»

Дорогі українці!
Побратими націоналісти!
Від імені Білокуракинської районної
партійної організації Всеукраїнського
об’єднання «Свобода» вітаю Вас з Днем
державного прапора і 27-ою річницею
Незалежності України! Бажаю віри у те,
що ми – сильна нація, сильний народ і
ми здатні власними силами побудувати міцну Українську державу, про яку
мріяли і до якої прагнули сотні поколінь
українців. Вшануємо пам’ять всіх Героїв
української нації, які віддали своє життя
за Велику Соборну українську державу!
Слава Україні! Слава Нації!
Руслан Супрун,
голова Білокуракинської районної
партійної організації ВО Свобода»

Білокуракинщина
готується до свят

На Білокуракинщині активно готуються
до відзначення важливих державних свят
- Дня Державного Прапора України та Дня
Незалежності України. Попередньо голова
райдержадміністрації С.І.Іванюченко видав розпорядження №582 від 06 08.2018
р. «Про затвердження складу організаційного комітету і плану заходів з підготовки
та відзначення Дня Державного Прапора
України та 27-ї річниці незалежності України у Білокуракинському районі». І розпочалась копітка тривала робота. Голови
ОТГ та сільських рад району забезпечують
святкове оформлення населених пунктів,
приведення в належний стан місць проведення святкових заходів, встановлення
державних прапорів України на будівлях
і на територіях адміністративних установ,
організацій, підприємств. Заклади культури займаються розробкою сценарію та організацією святкових заходів. У бібліотеках
та музеях району розпочинають діяти тематичні виставки, відбуваються заходи та
інформаційно-патріотичні години.
Основні ж заходи у Білокуракинському
районі відбудуться 23 та 24 серпня. Так,
23 серпня у смт Білокуракине відбудеться
урочиста церемонія підняття Державного
Прапору України, флешмоб, привітання
громадськості керівництвом району, нагородження з нагоди державного свята та
вручення ID-карток. Також заплановано
проведення спартакіади «Спортивне село».
Безпосередньо 24 серпня у смт Білокуракине відбудуться урочистості з нагоди 27-ї
річниці проголошення незалежності України.
Всі вищезазначені заходи попередньо
заплановані, проте слідкуйте за святковими афішами на вулицях селища!
За матеріалами «ЖБ»

Шановні білокуракинці,
земляки-українці!
З нагоди великого національного
українського свята – Дня незалежності
України, прийміть найсердечніші вітання і побажання! Народ України святкує
27 річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків - бути господарями на своїй найбагатшій, найпрекраснішій і найчарівнішій українській землі.
Ще з часів Київської Русі українці
прагнули вільно жити, сповідувати свої
традиції та звичаї, не зазнаючи при
цьому поневірянь та утисків. Історичні умови складалися так, що на наших
українських землях постійно панували
інші народи-сусіди, захоплювали нашу
територію, знищуючи та поневолюючи
українській народ. Та попри все, українці віками боролися за свою свободу і
незалежність, і лише наші сучасники
у 1991 році вибороли її. Безумовно, ця
визначна дата навічно увійшла в історію
молодої держави, золотою сторінкою її
біографії, започаткувала нову епоху в
житті українського народу, законодавчо закріпила його вікові, закономірні
прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного піднесення.
Перші кроки незалежності стали випробовуванням для всіх нас - тестуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті – на здоровий глузд.
Нині уже ніхто не сумнівається в тому,
що український народ в змозі поліпши-
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Правда
переможе!

Білокуракинський портал

«Джура-Прикордонник - 2018»

З 10 по 18 серпня в Кінологічному
навчальному центрі Державної прикордонної служби України (м. Великі
Мости) проходив наймасштабніший
Всеукраїнський вишкіл «Джура-Прикордонник 2018». Два рої з Білокуракинщини - «Січові стрільці» (Лозно-Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст.) та «Добрі справи»
(Нещеретівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) брали у ньому активну участь. З юними
вихованцями проводились навчальні
стрільби, практичні заняття з тактичної
медицини, показові виступи кінологів імітує швидкоплинні вогневі контакти на
зі службовими собаками. Також учні обмеженому просторі.
18 серпня у м. Великі Мости на Львівщині відбулась церемонія закриття
вишколу «Джура-Прикордонник-2018».
Участь у заході взяли Міністр молоді та
спорту України Ігор Жданов, заступник
голови Львівської облдержадміністрації
Оксана Стоколос-Ворончук, представники Державної прикордонної служби.
За 7 днів перебування на Львівщині рої
з Білокуракинщини пройшли практичну
підготовку з виконання обов’язку із завідвідали відділ прикордонної служби хисту незалежності та територіальної
«Рава-Руська» та музей навчального цілісності України, а також відпрацювацентру, подивились демонстрацію тех- ли військові навички. Захід завершився
ніки та озброєння, що перебуває на оз- урочистою ходою колон майже п’яти
броєнні Державної прикордонної служ- сотень учасників вулицями Львова: від
пам’ятника Андрію Шептицькому до
би України.
16 серпня рої з Білокуракинщини взя- пам’ятника Степану Бандері. Прапор
ли участь у пейнтболі. Це командна гра вишколу було передано представниз застосуванням ручної пневматичної кові Одеської ОДА для продовження
зброї, яка стріляє капсулами з фарбою, естафети та проведення вишколу «Джущо розбиваються при ударі по мішені, ра-прикордонник-2019».
Білокуракинська РДА
фарбуючи її. За своєю манерою гра

Кіно з присмаком літа

Тут не показують фільми у 3D і не пригощають попкорном... Тут немає комфортних крісел та надсучасних звукових
систем, понад те - тут навіть немає даху
над головою... Та є дещо більше - свіже
повітря теплого літнього вечора, дружня атмосфера та, звісно, улюблене кіно.
Це все про літній кінотеатр просто неба,
що працює з вівторка по неділю на дитячому майданчику «Бєрєндєєвка» смт
Білокуракине.
Кінотеатр просто неба справляє незабутнє враження на жителів Білокуракиного, притягуючи глядачів нестан-

дартністю кінопоказів та поєднанням
кінопереглядів із можливістю комунікації, якої так бракує у повсякденному
житті. Кінолюбителі - малюки, підлітки
та дорослі - вже встигли оцінити переваги показів стрічок просто неба, адже це
можливість добре провести літній вечір,
побачити новий фільм і переглянути
старий, або ж просто поспілкуватися з
друзями, краєчком ока спостерігаючи за
сюжетом.
Варто зазначити, що кінотеатр просто неба - не комерційний проект. Подивитись фільми тут можна взагалі
безкоштовно. А взамін - отримати ціле
море вражень. Тож хотілося, щоб літній кінотеатр просто неба на дитячому
майданчику «Бєрєндєєвка» збирав все
більше і більше глядачів. Шановні білокуракинці, висловлюйте свої побажання
щодо того, які кінофільми хотіли б переглянути. Свої пропозиції висловлюйте
відповідальному за кінопокази Євгену
Кіященку за телефоном: 095-000-71-99.
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Невтомною багаторічною працею
засвідчує любов тваринницькій галузі
Всім відома професія доярки, яка
зараз носить назву майстра машинного доїння корів. Слово «доярка» прийшло до нас із древньої Індії та означає
«нянька», «годувальниця», що дуже
влучно характеризує цю почесну професію. У ній закладені тяжка та копітка
праця, від якої залежить розвиток сільського господарства. Ми хотіли розповісти про вольову жінку, завідуючу молочнотоварною фермою №2 СТОВ «Зоря»
Надію Костенко, у якої в розпорядженні
знаходиться 15 робітників, які обслуговують 200 голів корів.
Надія Петрівна має безперервний
стаж роботи 36 років. Розпочала свою
трудову діяльність в Новопсковському
маслодільному заводі. З травня 1980
р. по вересень 1981 р. працювала лаборантом. З травня місяця 1981 року по
вересень 1981 р. працювала в колгоспі
«Зоря» обліковцем. З жовтня 1981 р. по
листопад 1993 р. в колгоспі «Зоря» займала посаду лаборанта МТФ №2. З
грудня 1993 р. по грудень 1996 р. працювала завідуючою СТФ, а з січня 1997
р. по теперішній час займає посаду завідуючої МТФ №2 в СТОВ «Зоря».
Зі слів керівництва підприємства, Ніна
Петрівна за весь час роботи зарекомендувала себе здібним, наполегливим працівником, завдяки чому досягла
істотних успіхів у роботі. На МТФ №2 за

За матеріалами «ЖБ»

«Holi Fest» - фестиваль
сонця, молодості і здоров’я
трав і натуральних барвників «Холі», які
добре змиваються з натуральних тканин, джинси і шкіри. Також зазначений
підприємець проводив торгівлю різними
смаколиками.
Справжнє DJ-шоу на пляжу влаштував всім відомий Іван Іванович. Кожен
поринув у світ танцювальної музики під
час дискотеки, пінної вечірки та лазерного димового шоу. У всіх учасників заходу був піднесений настрій та яскраві

Свято фарб «Holi Fest» відбулось 03
серпня на центральному пляжі річки
Білої селища Білокуракине. Це був не
просто фестиваль фарб, а феєрія барв,
емоцій, настрою, яскравого і безтурботного життя... «Holi Fest» об’єднав всіх
присутніх на святі в єдину велику і дружну родину.
Програму свята організував та підготував відділ культури БілокуракинсьЗа матеріалами «ЖБ» кої ОТГ (начальник В.В.Аполлонов) за
фінансової підтримки Білокуракинської
ОТГ (голова С.І.Сірик).
Присутніх на запальному святі чекало багато приємних сюрпризів. Ведуча фарби «Холі» на обличчі, одягу, кожній
села Н.М.Крамарєва вручила подарунки Наталя Коваленко провела флешмоб з ділянці тіла.
тим, хто взяв активну участь у благоу- фарбами «Холі», влаштувала для діт- Свято фарб «Holi Fest» додало в цей
строї села. Чудовий настрій глядачам
світ яскравих фарб і позитивних емоцій,
подарували: В.Мясніков з Нещеретоводрайву, дало можливість білокуракинго, колективи «Тагдем», «Дівчата».
цям вирватись із сірих буднів і класно
За допомогу в проведенні свята ми
відпочити, щоб було що згадати про це
вдячні землекористувачам І.С.Журліто, набратися позитиву та крутих врабі, В.П.Лавренко, Ф.М.Світличному,
жень.
За матеріалами «ЖБ»
С.В.Ромашенко, В.П.Сагайдаку, В.В.
Бондаренко.
На завершення свята, яке справило
незабутнє враження на присутніх, всі
насолоджувались святковим феєрверком.

Село – краса моя і сила.
В Паньківці відзначили день села

З таким лозунгом весело, гучно та
дружно відсвяткували свій День села
паньківчани. Юрба людей гомоніла про
те, що такого свята і такої кількості людей не було ніколи. На свято зійшлося
все село, завітали гості з усієї округи.
Пінна вечірка, лазерне шоу, святковий
концерт, виїзна торгівля, солодка вата,
шашлики, безкоштовна каша, батути та
дискотека з діджеєм була аж до другої
ночі. Зі святом привітали та побажали
всього найкращого спеціаліст з благоустрою та екологічної безпеки Білокуракинської селищної ради С.І.Рожко, ієрей
Роман (Карцев). Крім того, староста

останні три роки
надій молока на
1 фуражну корову склав 4400
кг, за 7 місяців
поточного року
надій
склав
3043 кг на 1 фуражну
корову.
Відзначається
100% вихід телят. Протягом
тривалої трудової діяльності нашої героїні на МТФ №2
спостерігається ріст продукції тваринництва.
Хочеться зазначити, що у 2009 році
вона була нагороджена грамотою Білокуракинської райдержадміністрації за
високі виробничі досягнення, плідну
працю та значний особистий внесок у
розвиток сільгоспвиробництва району.
А на початку 2018 року Надія Петрівна
отримала нагороду - Орден княгині Ольги III ступеня.
Ця жінка дуже відповідальна, сумлінно виконує свою роботу, делікатно
поводиться по відношенню до колег та
своєю невтомною, багаторічною працею
доводить свою любов тваринницькій галузі.

Н.Бондаренко, завідуюча
Паньківським сільським клубом

лахів розважальну програму, танці, ігри,
конкурси зі смачними призами.
Головне правило «Holi Fest» - чим
більше фарби на тебе потрапить цього дня, тим щасливішим ти будеш і
яскравішим виявиться твоє літо. Тож
фарб цього дня не бракувало. ФОП
М.П.Зінченко реалізовував для всіх
бажаючих спеціальні фарби на основі
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Веселий вулик

Митці-аматори
Нарада у районному
в Шапарській бібліотеці на Білокуракинщині
відділі культури

Що тільки не використовують як закладки для книг: календарики, листівки,
шматочки тканини чи паперу, окуляри,
годинники, ручки чи олівці і навіть грошові купюри. Виготовлення закладок
разом з дитиною добре розвиває його
творчі здібності, фантазію і дрібну моторику.
Існують різні види закладок: вони можуть вкладатися в книгу або кріпитися
на сторінці.
Тому в Шапарській бібліотеці – філії
№16 зібрався гурток «Веселий вулик»
щоб зробити закладку для книги власноруч з фоамірану.
Можна зробити закладку у вигляді
звичайної довгої смужки паперу, але
діти проявили фантазію. Оригінальності
вони досягли за рахунок неповторних
форм та дизайну.
Результати просто приголомшливі!
Білокуракинська публічна бібліотека

Свято для дітвори

До 80-річчя утворення Луганської області Управлінням культури, національностей та релігій Луганської обласної
державної адміністрації та Луганською
обласною універсальною науковою
бібліотекою ім. О.М. Горького був проведений літературний конкурс митців-аматорів Луганської області.
Учасницею цього конкурсу стала місцева мешканка смт. Лозно-Олександрівка Раїса Яківна Солдатенко.

ЇЇ вірші були опубліковані на сторінках
Альманаху. Раїсу Яківну нагородили
дипломом і подарували збірку поезії та
прози.
Білокуракинський відділ культури

У шкільні канікули, у смт Лозно-Олександрівка працівники Лозно-Олександрівського Будинку культури та бібліотеки підготували квест, на якому потрібно
було виконувати різні завдання на швидкість, пам’ять, кмітливість та спритність.
Найголовнішим завдання було - знайти скарб, яким являлися фарби Холі.
Після того, як його знайшли, по команді
всі діти почали обсипатися різнокольоровими фарбами. Всі були в захваті від
красивого видовища. Після закінчення
квесту, на всіх чекала польова каша, цукерки та солодкі напої.

Таланти села
Плахо-Петрівка

В Плахо-Петрівській бібліотеці відбулося вручення Тетяні Капусті диплому та Альманаху літературно-художніх
творів від митців – аматорів Луганської
області «Поезія та проза», який був надрукований до 80-річчя утворення Луганської області Управлінням культури,
національностей та релігій Луганської
обласної державної адміністрації та Луганською обласною універсальною науковою бібліотекою ім. О.М. Горького.
Твори Тетяни Капусти були розміщені
на сторінках цього альманаху.
Білокуракинський відділ культури

Огляд-конкурс
сільських клубів.
Павлівський СБК

Павлівщина прийняла участь у Всеукраїнському огляду-конкурсі клубних
закладів у сільській місцевості.
Днями, Павлівський сільський будинок культури взяв участь у обласному
етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу
клубних закладів у сільській місцевості.
На огляд глядачів та обласного журі,
представниками якого у цьому році були
Божич Ірина Володимирівна - заступник начальника ЛОЦНТ, Бірюстюков
Олександр Володимирович - завідувач
відділу народної творчості ЛОЦНТ та
Лєбєдєва Надія Юріївна - методист з розвитку фольклорного мистецтва ЛОЦНТ
заклад представив концертну програму
«Пишаймося, що ми українці».
В програмі взяли участь: народний
вокальний ансамбль «Слобожани» та
жіночий ансамбль «Журавка» керівник Вайленко Л.М. На виставці народно-прикладного мистецтва Павлівщини
представили свої роботи Львова Л.Ф.,
Вітер М.С., Коваленко Л.І. та Турбаба
Н.В.
Павлівський сільський будинок культури звітував про проведену роботу за
останні два роки за напрямками: організація культурно-дозвіллєвої роботи,
сприяння мистецькому аматорству та ін.
Представниками ЛОЦНТ була надана
методична допомога у розвитку клубного закладу та вдосконалення новітніх
методик у повсякденній роботі клубу.
Білокуракинський відділ культури

17 серпня в районному Будинку культури імені Тараса Шевченка відбулася
нарада з завідуючими сільськими клубами, сільськими будинками культури
та бібліотек району. На ній були розглянуті питання щодо нематеріальної
культурної спадщини, питання оплати
праці та звітності по використаній електроенергії. Не оминули увагою присутні
і питання з дотримання законодавства у
сфері охорони праці та пожежної безпеки. З доповідями виступили начальник
відділу культури райдержадміністрації
Максим Лунякін, головний спеціаліст
відділу культури райдержадміністрації
Світлана Матвієнко, бухгалтер відділу
Валентина Кіященко, методист РБК ім.
Т.Г. Шевченка Анжеліка Сінєльнікова та
інструктор з протипожежної профілактики Володимир Хоружий. Всі учасники зустрічі отримали конструктивні відповіді
на свої запитання.
Білокуракинська РДА

Подорож Шапарської

бібліотеки:
що святкує Європа
У багатьох районах України старі звичаї та національні свята ніколи не забувалися – їх дотримуються і святкують
дотепер. Збереглися вони і в багатьох
країнах Європи. Люди залюбки поринають у традиційні національні розваги,
часом такі цікаві, самобутні й мальовничі, що приваблюють безліч глядачів і
туристів.
Історія свят – це, мабуть, найцікавіша
сторінка світової культури. Свята бувають різні: релігійні, державні, професійні,
сімейні. Кожне свято – це радість, щире
спілкування, розваги та частування. Усі
вони пов’язані з давніми традиціями та
визначними історичними подіями.
Небагато знайдеться людей, які не
люблять подорожувати. Адже як чудово подорожувати різними країнами і
континентами, дізнатися багато цікавого про різні звичаї, почути незнайому
мову, опинитися в чужій домівці, де все
не схоже на своє, рідне, знайоме. Саме
тому завідуюча Шапарської бібліотеки
– філії №16 - Марченко О. В. запросила читачів на літературну подорож «Що
святкує Європа: національні свята країн
– членів ЄС»

Ця подорож познайомила присутніх
зі святами відомими і невідомими, відкрила, здавалося б, у знайомих урочистостях та обрядах нові елементи. Деякі свята викликали здивування, а інші
щирий сміх та все ж бурхлива фантазія
перенесла кожного в іншу країну на традиційне святкування, чим викликала
жваву дискусію.
Білокуракинська публічна бібліотека

Правда
переможе!

3

Ювілейний день
народження

16 серпня свій ювілейний День народження відзначає чарівна, тендітна жінка
Наталія Олексіївна Волкова! Наталія
Олексіївна вже 20 років віддано працює
спеціалістом Білокуракинської райдержадміністрації, користується повагою
та авторитетом серед колег за порядність, відповідальність та людяність. Її
високий професіоналізм неодноразово
був відзначений грамотами та подяками
керівництва. Від щирого серця бажаємо Вам, Наталіє Олексіївно, жіночого
щастя та мудрості, краси, грації. Нехай
Вас завжди оточують повага, ніжність і
тепло. Безмежної любові, іскристої життєвої енергії, здійснення мрій, сонячного настрою та справжнього жіночого
щастя!
Білокуракинська РДА

Покращують
родючість землі

У
СТОВ
«Зоря»
(директор
М.Г.Ведмеденко) хоч вже
зібрано урожай
ранніх зернових
культур,
проте
продовжуються
польові роботи, так, для покращення
родючості землі розпочато внесення
органічних добрив в розрахунку 50 т
на гектар. На цих видах робіт задіяні 5
КАМАЗів та 4 трактори МТЗ. На навантажувачах працюють С.М.Донцов та
О.В.Куценко. Відповідальний за якістю
внесення зазначених добрив головний
агроном М.О.Коробка. Вчасно виконані
всі необхідні агротехнічні прийоми - залог вдалого майбутнього урожаю.
За матеріалами «ЖБ»

В мешканця
Білокуракине
на присадибній ділянці
виявили коноплю

Співробітники Білокуракинського відділу поліції у смт. Білокуракине на присадибній ділянці місцевого мешканця
виявили та вилучили 137 кущів коноплі
Так, в ході перевірки отриманої оперативної інформації, під час обшуку
домоволодіння за згодою власника по
провулку Колгоспний поліцейські на
присадибній ділянці виявили та вилучили 137 кущів коноплі, з яких 105 рослин
були з ознаками культивації, які господар дбайливо висадив та обробляв.
Як пояснив поліцейським власник вилученого, коноплю він вирощував для
власних потреб.
Вилучене спрямовано на дослідження. Даний факт внесений до ЄРДР за ст.
310 КК України «Посів або вирощування
снотворного маку чи конопель».
Білокуракинський відділ поліції
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Правда
переможе!
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Славлення Животворящого
Хреста Господнього та освячення меду

14 серпня 2018 року в свято Походження (винесення) Чесних Древ Животворящого Хреста Господнього, пам’ять
святих семи мучеників Маккавеїв, матері їх Соломонії і вчителя святого Еліазара, в Свято-Тихонівському храмі смт
Білокуракине відбулися духовні торжества. Їх учасниками стали духовенство
і парафіяни цього храму, представники
монашества і паломники.

Відзначимо, що напередодні свята
архімандрит Володимир (Могильний)
звершив у храмі вечірнє богослужіння
з чином виносу Животворящого Хреста
Господнього для поклоніння.
Рано вранці закличний дзвін покликав їх всіх в святий храм. Парафіяни
поспішали в центр храму, де на аналої,
в яскравому вбранні з квітів, їх серця
привертав і радував Животворящий

Хрест Господній. Віруючі прихилялися
і цілували його, просили Божої милості,
допомоги і заступництва у всіх справах.
Люди ставили свічки своїм небесним
покровителям, подавали записки за
здоров’я та за упокій своїх родичів, старанно молилися.
Архімандрит Володимир (Могильний)
- настоятель Свято-Тихонівського храму,
благочинний Білокуракинського церковного округу звершив у храмі Божественну Літургію. Пройшла вона урочисто,
хвилююче і незабутнє. Парафіяни молилися, вслухалися в піснеспіви церковного хору, передзвони дзвонів і кадила.
Віруючих хвилювали запах палаючих
свічок і ладану, барвистість оздоблення
храму і пишність облачення настоятеля.
Радіючи, віруючі хором співали молитви «Вірую...», «Отче наш ...» та інші.
Дехто з молящих сповідалися і пізнали
радість Причастя. За Божественною
Літургією архімандрит Володимир (Могильний) возніс молитву за Святу Церкву і Мир в нашій Батьківщині.
Після закінчення Літургії батюшка зробив уставний водосвятний молебень і
прочитав молитву на освячення меду.
Після цього настоятель храму звер-

Порядок проведення перерахунку
пенсії без додаткового звернення особи

Порядок проведення перерахунку пенсії без додаткового
звернення особи відповідно до
частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Цей Порядок визначає механізм проведення перерахунку пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон), щороку з
1 квітня без додаткового звернення осіб,
які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати.
Цей Порядок не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за
вислугу років на умовах, передбачених
Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону.
Перерахунок пенсії проводиться пенсіонеру, який після призначення (перерахунку) пенсії:
1) продовжував працювати та має
не менш як 24 місяці страхового стажу

після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у
роботі. Перерахунок пенсії проводиться
із заробітної плати (доходу), з якої (якого) призначено (попередньо перераховано) пенсію або із заробітної плати за
періоди страхового стажу, зазначені в
частині першій статті 40 Закону, за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування
із застосуванням показника середньої
заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії;
2) продовжував працювати і має менш
як 24 місяці страхового стажу. Перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж
через два роки з дня звернення за призначенням (попереднім перерахунком)
пенсії.
Перерахунок проводиться з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) та із
заробітної плати (доходу), з якої (якого)
призначено (попередньо перераховано)
пенсію.

4. Перерахунок проводиться тим особам, які станом на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули
право на проведення перерахунку, передбачене пунктом 3 цього Порядку, на
найбільш вигідних умов.
5. Обчислення страхового стажу, який
дає право на перерахунок пенсії, здійснюється не раніше дня, що настає за
днем, по який обчислено страховий
стаж під час призначення (попереднього
перерахунку) пенсії.
6. Особам, які після призначення (попереднього перерахунку) працювали
на підземних роботах, на роботі з особливо шкідливими і особливо важкими
умовами праці за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників,
затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 24 червня 2016
року №461, перерахунок проводиться
відповідно до пунктів З, 4 цього Порядку.
За заявами осіб, вказаних в абзаці
першому цього пункту, та додатково наданою уточнюючою довідкою, виданою
відповідно до пункту 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу

У 45 років життя тільки починається...

Кажуть, сьогодні людям віком від 45
років та старшим важко на рівних конкурувати на ринку праці. Знання, уміння
та навички людини застарівають протягом життя, вважається, що вони вже
не здатні швидко адаптуватися до нових умов, оскільки більшість професій
стають автоматизованими та комп’ютеризованими. Питання підвищення конкурентоспроможності на ринку праці
актуальне для багатьох людей.
Донедавна вважалося, що кар’єра людини повинна початися і завершитися у
єдиній сфері діяльності. Серйозно готуючись до вибору професії, ми переконані, що на все життя закладаємо основи для своєї кар’єри. Проте у сучасному

світі технічного розвитку та економічної
нестабільності такий стереотип втратив
актуальність. Потрібно постійно поглиблювати свої знання та навички, освоювати вміння із суміжних галузей, а то й
здобувати зовсім іншу професію.
Головний спосіб конструктивного
переживання ситуації втрати роботи
- активний пошук нової. Людям, які володіють актуальними для ринку праці
професійними навичками, простіше
знайти роботу в порівнянні з тими, хто
має недостатню або застарілу підготовку, тому підвищення кваліфікації і перенавчання є важливими компонентами
успішного працевлаштування у зрілому
віці.
Аби мати змогу спокійно конкурувати
на ринку праці із молодшими фахівцями
і щоразу не вчитуватися в оголошення
про роботу, де часто вказують бажаний
вік кандидата на певну вакансію, варто
звернутися до служби зайнятості. Один
із варіантів, який вам запропонують, можливість підвищити рівень конкурентоспроможності шляхом отримання ва-

учера на перепідготовку, спеціалізацію,
підвищення кваліфікації за професіями
і спеціальностями згідно пріоритетних
видів економічної діяльності, здобуття
освіти на базі вже отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня.
Служба зайнятості на підставі ваучера здійснює перепідготовку, спеціалізацію, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з
пріоритетними видами економічної
діяльності, підготовку на наступному
освітньо-кваліфікаційному рівні.
Якщо ви досягни 45-річного віку, маєте
страховий стаж не менше 15 років, але
ще не досягни пенсійного віку, не проходили протягом останніх 5 років перепідготовку коштами Фонду державного
соціального страхування на випадок
безробіття, не зареєстровані в центрах
зайнятості як безробітні та опинилися
перед необхідністю змінити роботу або
потребуєте підвищення кваліфікації
звертайтесь до спеціалістів Білокуракинського районного центру зайнятості
разом з якими ви підберете підходящий

нувся до віруючих зі словами проповіді.
Він повідав історію свята Винесення
Чесних Древ Животворящого Хреста
Господнього. Животворяща сила Хреста Господнього, який ми прославляємо,
оберігає і зцілює нас, допомагає перемагати нашу гріховність і бути духовно
сильними.
Архімандрит Володимир (Могильний)
привітав прихожан з початком Успенського посту і побажав в період посту принести гідні плоди покаяння.
Він також поінформував прихожан про
богослужіння в храмі і храмових святах
в храмах благочиння.
Настоятель храму привітав з минулими Днем народження і днем тезоіменитства активістку приходу Серафиму
Матвіївну Токаренко і вручив їй ікону.
А потім архімандрит Володимир у
дворі храму окропив віруючих і їх приношення святою водою. Це викликало
особливе захоплення і велику радість
учасників духовного торжества.
В цей же день отець Володимир побував в Свято-Митрофанівському храмі
села Дем’янівка і в Свято-Скорбященському храмі села Олександропіль. У
цих храмах благочинний зробив водосвятні молебні про освячення меду.
Прес-служба Свято-Тихонівського
храму смт Білокуракине

для призначення пенсій за відсутності
трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року №637, з урахуванням результатів атестації робочих місць пенсія
перераховується у строки, встановлені
частиною четвертою статті 45 Закону.
При перерахунку пенсії пільговий стаж
обчислюється по лютий місяць включно.
7. У період по 11 жовтня 2019 року особи, яким проведено перерахунок пенсії
відповідно до цього Порядку, можуть за
поданою заявою провести перерахунок
на умовах, передбачених абзацами першим-третім частини четвертої статті 42
Закону. Обчислення страхового стажу,
який дає право на такий перерахунок,
починається з дня, що настає за днем,
по який обчислено страховий стаж під
час призначення (попереднього перерахунку) пенсії, проведеного до 1 квітня
2018 року. Перерахунок пенсії проводиться на підставі заяви пенсіонера у
строки, встановлені частиною четвертою статті 45 Закону.
О.ШОВКУН, начальник відділу з
питань призначення, перерахунку та
виплати пенсій

навчальний заклад та скористаєтесь
правом на одноразове отримання ваучера для оплати прискореного здобуття
нової (робітничої) професії або підвищення кваліфікації.
Вартість одного ваучера зазвичай
встановлюється у межах вартості навчання, але не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого визначається
законодавством на момент прийняття
рішення про його видачу. Станом на
01.08.2018 року цей розмір становить
1777 грн. Вибір робітничої професії або
спеціальності кожен претендент на отримання ваучера здійснює самостійно
за власним бажанням і в будь-якому навчальному закладі України, що має відповідну ліцензію.
Дізнатися про нюанси Програми ви
можете на сайті Державної служби зайнятості dcz.gov.ua або в Білокуракинському районному центрі зайнятості.
Ганна Вервейко,
заступник начальника відділу
активної підтримки
безробітних Білокуракинського
районного центру зайнятості
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Білокуракинський портал

Інклюзивне навчання на Білокуракинщині
«Міжнародні стандарти в галузі прав
людини ґрунтуються на ідеї участі кожної особи в суспільному житті на засадах рівності й без дискримінації (ООН,
1993). Поширення в Україні процесу
інклюзивного навчання дітей з обмеженими можливостями фізичного та
психічного здоров’я є не лише відображенням часу, але й представляє собою
ще один крок до забезпечення повної
реалізації прав дітей з особливими потребами на якісну освіту. Інклюзивна
практика реалізує доступ до одержання
освіти в загальноосвітньому закладі за
місцем проживання та створення необхідних умов для успішного навчання
для всіх без виключення дітей, незалежно від їх індивідуальних особливостей,

психічних та фізичних можливостей.»
Білокуракинський район також не є винятком у загальній картині обмеженості
сучасної освіти для дітей з інвалідністю.
Так з 166 дітей які потребують особливих умов навчання - отримують їх лише
45, саме тому Білокуракинською районною громадською організацією «Святителя Луки» на чолі із головою Ківшар
В.М. в червні 2018 року було розпочато
проект, який реалізується через Програму розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Королівства Нідерландів в
межах Програми відновлення та розбудови миру. Мета проекту - «Дослідження та моніторинг доступності об’єктів з
надання освітніх послуг смт Білокуракине».

щодо створення умов для інклюзивної освіти на Білокуракинщині

24 квітня в Білокуракинській середній
школі №1 пройшла зустріч, ініційована
Білокуракинською районною громадською організацією інвалідів «Святителя
Луки», яка була присвячена дуже болючій темі - інклюзивній освіті для дітей
з інвалідністю. Унікальність зустрічі зумовлена тим, що за круглим столом зійшлися і активісти, і батьки, і представники шкільного керівництва та шкільного
самоврядування, ЗМІ та представники
керівництва ОТГ та райдержадміністрації, ПРООН, вчителі та психологи, що
працюють із дітьми з інвалідністю.
Зустріч дозволила виявити та довести до уваги суспільства, що наразі в
умовах мізерного фінансування вчителі
щодня здійснюють мовчазний подвиг,
працюючи з дітьми, що потребують особливої уваги. Їх руками та на їхньому
ентузіазмі розробляються індивідуальні
методики, виготовляється шкільне обладнання та проводиться психологічна
та аналітична робота. Була обрана ініціативна група щодо доступності інклюзивної освіти. Головним результатом
роботи Групи стала ініціатива відділів
освіти Білокуракинського району щодо
систематизації зусиль, спрямованих на
розвиток інклюзивної освіти.
Робочою групою, яка була створена
громадською організацією інвалідів на
чолі з головою правління організації Ків-

шар В.М. та представниками батьківської громади і відділу освіти Білокуракинської селищної ради, в червні місяці
2018 року, з метою привернення уваги
до питання інклюзивного навчання, був
проведений попередній моніторинг доступності до будівель і приміщень освітніх закладів для дітей з особливими
освітніми потребами, наявність особливих дітей та кадрове забезпечення.
Результати проведеного аудиту показали: при проектуванні будівель та
приміщень шкільних та дошкільних закладів не передбачалася організація
інклюзивного навчання, та були відсутні
вимоги щодо проектування загальноосвітніх шкіл та дитсадків з умовами для
дітей з особливими освітніми потребами. Але вимоги та законодавство змінюється, оновлені і норми ДБН, згідно
яких стало обов’язкове облаштування
безбар’єрного простору і створення всіх
необхідних комфортних умов для інклюзивного навчання та розвитку дітей у
звичайних навчальних закладах.
Інклюзивна освіта та безбар’єрний
простір - це необхідні вимоги до організації освітнього процесу в рамках
Концепції Міністерства освіти та науки
України «Нова Українська Школа». Тому
оновлені ДБН щодо загальноосвітніх
шкіл та дитячих садків передбачають
планувальну організацію:
- створення комфортних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами - проектування класів, навчальних кабінетів, ігрових кімнат, актових та
спортивних залів та інших приміщень з
урахуванням інклюзивності;
- створення умов для розвитку - проектування додаткових приміщень для

до Білокуракинської ОТГ та РДА від
06.07.2018р.
Запланована діяльність на серпень та
з 01.09. по 15.09.18 передбачає проведення психологічних тренінгів, психосоціальних ігор з вчителями, батьками та
дітьми. Запрошуємо всіх бажаючих до
участі! Дати проведення та тематика будуть заздалегідь зазначені.
Сучасне громадянське суспільство
неможливе без активного залучення
всіх своїх членів у різні види діяльності,
поваги прав і свобод кожної окремої людини, забезпечення необхідних гарантій
безпеки, свободи і рівноправності.

Реалізація проекту відбувається за
трьома напрямками:
1.Моніторинг доступності закладів
освіти Білокуракинського району.
2.Просвіта та психологічна підтримка
батьків та вчителів
3.Соціалізація та адаптація дітей з
особливими освітніми потребами.
Таким чином активність за проектом з
15.06. по 31.07 була спрямована на:
• моніторинг доступності закладів
освіти (результати моніторингу подаються у вигляді таблиці);
За матеріалами:
• діалог з представниками місцевого
Білокуракинська районна громадська
самоврядування з питань покращення рівня якості освітніх послуг для ді- організація інвалідів «Святителя Луки»
тей з особливими освітніми потребами
(результатом діалогу є лист звернення

Лист керівництву Білокуракинського району

Голові
Білокуракинської районної державної
адміністрації
Іванюченко Сергію Івановичу
Голові
Білокуракинської селищної ради
Сірику Сергію Івановичу
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Правда
переможе!

медобслуговування та корекційно-розвиткових занять;
- забезпечення безперешкодного доступу до будинків, приміщень та земельних ділянок - проектування елементів
доступності (пандусів, ліфтів, підйомників, спеціальних сходів).
Це все наддасть можливість комфортного навчання та розвитку дітей з особливими освітніми потребами спільно
з іншими однолітками та сприятиме їх
інтеграції у соціум.
Із 17 будівель закладів освіти району
(11 загальноосвітніх шкіл та 6 дошкільних навчальних закладів), пандусами на
вході не обладнане жодне. Три загальноосвітні школи і два дошкільні заклади
мають педагогічних працівників, які мають спеціальну педагогічну освіту або
мають спеціалізовані сертифікати (за
різними напрямками) на надання педагогічних послуг дітям з особливими
освітніми потребами. Лише в 4 загальноосвітніх школах та 1 дошкільному
закладі є кабінет для індивідуального
або інклюзивного навчання та частково забезпечені необхідним для надання послуг (з урахуванням потреб осіб
з інвалідністю). В 10 загальноосвітніх
школах та 2 дошкільних закладах навчається 45 осіб з особливими освітніми
потребами, але це лише ті діти, батьки
яких змогли виділити кошти із власного
сімейного бюджету на відвідання ПМПК
(м. Рубіжне), на 1 вересня 2018 року
прогнозована кількість таких дітей збільшиться. Однак зазначаємо, що кількість
дітей, які потребують відповідних умов
для навчання, налічує 166 осіб, з них:
- 5 дітей із серйозними порушеннями
зору;

- 8 дітей із порушеннями слуху;
- 27 дітей з аномаліями фізичного розвитку;
- 13 дітей із затримкою психічного розвитку;
- 9 дітей з інтелектуальними порушеннями;
- 8 дітей з порушеннями поведінки;
- 30 дітей з розладами нервової системи;
- 66 дітей з логопедичними проблемами.
І лише 45 з 166 дітей, які мають повне
право на особливий освітній підхід,
його отримують. Через територіальну
віддаленість найближчого інклюзивно-ресурсного центру діти з особливими освітніми потребами та їх батьки
не мають змогу додатково розвиватися та навчатися із залученням вузьких
спеціалістів (дефектологів, логопедів,
реабілітологів, психологів) і, що найгірше, не мають змоги отримати витяги
ПМПК, які дозволять їм навчатися за
інклюзивною або індивідуальною формою навчання.
По результатам попереднього моніторингу пропонуємо:
1. Звернути Вашу увагу на проблемні
питання інклюзивного навчання в нашому районі, а саме:
1.1. По можливості покращити фізичну
доступність до всіх закладів освіти, але
в першу чергу приділити увагу Білокуракинській ЗОШ №1, Олексіївській ЗОШ та
Дем’янівській ЗОШ, де навчаються діти,
яким потрібний безперешкодний доступ.
1.2. Забезпечити проходження педагогічними працівниками освітніх закладів курсів та тренінгів в напрямку
організації та методики роботи із дітьми
з особливими освітніми потребами, що
дозволить освітнім закладам надавати
якісні освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами.
1.3. Приділити увагу облаштуванню в
закладах освіти ресурсних кімнат.
2. Розглянути питання щодо можливого створення інклюзивно-ресурсного
центру на території Білокуракинського
району, з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами
віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти,
в тому числі у закладах професійної
освіти.
Наявність інклюзивно-ресурсного центру на території району (громади) дасть
можливість реалізації комплексного підходу в забезпеченні рівного доступу до
якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом їх навчання в
освітніх закладах на основі застосування особистісно-орієнтованих методів
навчання з урахуванням індивідуальних потреб та корекційно-розвиткових
занять із профільними спеціалістами
(логопед, дефектолог, реабілітолог, психолог).
Додаток: Узагальнена таблиця моніторингу.
Голова правління
Луки» Ківшар В.М.
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Зміни в оподаткуванні спадщини

«Бабуся хоче, щоб я, єдина онука,
успадкувала її хату. Але хвилюється,
що мені доведеться заплатити податок
на спадщину. Водночас я читала, що начебто його відмінили. Чи справді це так?
Світлана Приходько».
Дійсно, 25.03.2017-го набрав чинності
Закон України від 23.02.2017 р. №1910VIII «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо оподаткування
спадщини».
Згідно із ним, зокрема, спрощено
оформлення спадщини для найближчих
родичів спадкодавця, які мають право
на спадкування з 1 січня 2017 року. Так,
встановлено, що за нульовою ставкою
податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об’єкти спадщини, які успадковуються не тільки членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення
(батьки, чоловік або дружина, діти), а й
ті, що успадковуються членами родини
другого ступеня споріднення (рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і

з боку батька, онуки).
Аналогічні зміни внесені і до порядку оподаткування подарунків, оскільки
вони оподатковуються згідно з правилами, встановленими для оподаткування
спадщини. Тобто подарунки від родичів
першого та другого ступенів споріднення також оподатковуватимуться за нульовою ставкою.
Разом із цим доходи у вигляді дарунка, нараховані (виплачені, надані) платнику податку юридичною особою або
фізичною особою - підприємцем, оподатковуються на загальних підставах,
передбачених ПКУ для оподаткування
додаткового блага, тобто за ставкою
18%.
Водночас вищезазначеним Законом
встановлено, що у разі спадкування
будь-яких об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою, їхня
оціночна вартість не визначається.

лено тіло жінки 1946 року народження.
Вогнем знищені речі на площі близько
2 кв. м. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
Шановні жителів Білокуракинського
району, будьте уважні при користуванні
сірниками, свічками, запальничками та
всім іншим, що може стати джерелом
вогню. Уникайте паління перебуваючи в
ліжку. Не залишайте без нагляду включені електричні прилади. Вчасно ремонтуйте опалювальні печі та димоходи, користуйтеся лише справними печами. Не
залишайте дітей без нагляду дорослих,
не допускайте дитячих пустощів з вогнем, зберігайте сірники в недоступних
для дітей місцях. Бережіть себе та своїх
близьких.

України у Луганській області,
підполковник служби
цивільного захисту

Отак і пиши статті на Білокуракинському порталі!.. Ніколи не знаєш, хто їх прочитає, а потім кому і що в голову прийде
після прочитання таких статей. Добре,
коли все буде на краще... Хоча, знаючи методи управління і «успіхи» роботи
місцевої влади, можна припустити, що
в кінцевому результаті все одно нічого
гарного не вийде... Бо куди б не втручалась місцева влада, за що б не бралась
- все одно виходить як завгодно, тільки
не по-людські. Але подивимось, які цього разу будуть результати...
Глас Народу

2018 року доповіла в.о. директора Департаменту соціального захисту населення ОДА І.П.Сердюкова. Керівник
апарату ОДА І.М.Калініна доповіла про
стан роботи зі зверненнями громадян,
які надійшли до ОДА, ДУ «Луганський
обласний контактний центр» у І півріччі
2018 року.
У різних питаннях голова ОДА Ю.Г.
Гарбуз порушив питання з відзначення в
області Дня Державного Прапора України та Дня незалежності України.
Голова Білокуракинської РДА порушив питання подальшої роботи РКП
«Старобільськвода», тарифів на водопостачання, можливості приєднання до
ОТГ тощо. Також очільник району підняв
важливу проблему - роботу «Укрпошти»
та низьку якість послуг, що надає зазначене підприємство, та стан його реформування.
За Підсумками апаратної наради губернатор роздав відповідні доручення.
За матеріалами «ЖБ»

Робоча нарада в РДА

21 серпня в залі засідань райдержадміністрації відбулася робоча нарада за
участю керівників установ та організацій
району, голів об’єднаних територіальних
громад, сільських рад, громадськості.
Провів її голова райдержадміністрації
Сергій Іванюченко. В ході роботи були
розглянуті нагальні питання. Першочергово присутні ознайомилися та обговорили план заходів з нагоди відзначення
в Білокуракинському районі Дня Державного Прапора України та 27-ї річниці
незалежності України, про які розповів
начальник відділу культури райдержадміністрації Максим Лунякін. Було наголошено на необхідності проведення
благоустрою території, приведення у
належний стан Державного прапора на
А.І.Тєльнов будівлях та активної участі колективів
Заступник начальника
установ та організацій району в відзнаБілокуракинського МРВ ГУ ДСНС

ЗНОВУ КАЖУТЬ... В БІЛОКУРАКИНЕ

Кажуть, що після публікації на «Білокуракинському порталі» статті про роботу «Укрпошти», яку прочитав голова
райдержадміністрації Іванюченко, він
звернувся з питаннями до голови обласної адміністрації Ю. Гарбуза щодо
незадовільної роботи пошти у зв’язку
з реформуванням цього підприємства.
Зокрема, про несвоєчасну доставку передплатникам періодичних видань, занадто високі ціни на поштові послуги, а
також про затримку пенсії тим пенсіонерам, які отримують пенсію через пошту.
Поки що ці проблемні питання залишаються відкритими...

АПАРАТНА НАРАДА У РЕЖИМІ
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦЗВ’ЯЗКУ

Голова облдержадміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Ю.Г.Гарбуз провів апаратну
нараду в режимі відеоконференцзв’язку. У ній безпосередню участь взяли
голови райдержадміністрацій, районних, міських, селищних, сільських рад,
ОТГ області та ін. Білокуракинщину в
режимі відеоконферецзв’язку представляли голова райдержадміністрації
С.І.Іванюченко, його заступник Н.І.Вервейко, заступник голови районної ради
Н.П.Літвінова, заступник Білокуракинського селищного голови В.М.Носуля,
заступник Лозно-Олександрівського селищного голови І.В.Ляшко та ін.
На порядку денному розглядалось
три питання та різне. Так, з питання про
ліцензування господарської діяльності
у сфері ЖКГ доповідачем був директор Департаменту ЖКГ ОДА В.А.Сурай.
Про основні напрямки роботи з питань
М.ПУЛЬНИЙ, приватний нотаріус погашення заборгованості з заробітної
плати в області у 2017 році та у І-півріччі

Ще одна смерть від пожежі

18 серпня о 00 годин 44 хвилини до
Служби порятунку смт Білокуракине за
телефоном «101» надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Білокуракинський район, с. Тимошине. По
прибуттю на місце події, під час розвідки рятувальниками 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС
України у Луганській області було встановлено, що відбувається горіння в одній з кімнат житлового будинку. Під час
гасіння пожежі вогнеборцями було вияв-

18.08.2018 р. №14

ченні державних свят.
Жваво пройшло обговорення проблемних питань призначення субсидій
згідно нового порядку, з якими ознайомила присутніх начальник УСЗН райдержадміністрації Наталія Бойко.
В свою чергу начальник Білокуракинського МРВ ГУ ДСНС України в Луганській області Анатолій Огієвич доповів
про стан пожежної безпеки на території
району та закликав присутніх дотримуватися правил поводження з вогнем у
пожежонебезпечний період. Голова райдержадміністрації доручив найближчим
часом провести засідання ТЕБ та НС
для вирішення нагальних проблем.
По завершенню наради головою райдержадміністрації було надано ряд рекомендацій та доручень.
Білокуракинська РДА

ПАМ’ЯТАЄТЕ, ХТО СТВОРИВ ПАРТІЮ РЕГІОНІВ
- МАРІОНЕТОК МОСКОВСЬКОГО КРЕМЛЯ?

А ви пам’ятаєте, хто створив Партію
Регіонів - українських маріонеток московського Кремля? - Микола Азаров
(прем’єр-міністр при Януковичу), Петро
Порошенко (нинішній Президент України), Володимир Рибак (голова Вер-

ховної Ради при Януковичу). Як зараз
зрозуміло, всі ці три особи домовились
і розподілили між собою державні посади, просто спочатку був президентом
Янукович, а тепер Порошенко. Але ж
сама суть не змінилась. При владі досі
залишаються недобитки Партії регіонів,
особливо в східних областях України.
Практично всі колишні члени Партії регіонів швиденько «перефарбувались» і
стали членами порошенківської партії
«Солідарність», які й надалі продовжують служити путінській Росії. Ось така
правда життя. А ви ще вірите в світле
майбутнє України?
Глас Народу

18.08.2018 р. №14
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КАЖУТЬ... ПРО «УКРПОШТУ», «ЖИТТЯ
БІЛОКУРАКИНЩИНИ» ТА ЗВИЧАЙНИХ ВИРОДКІВ
Кажуть, що «Укрпошту» перевели на
3-денний робочий тиждень. Тепер пошта буде працювати лише три дні на
тиждень: вівторок, середа, четвер. Ізза цього деякі газети будуть приходити
із запізненням. Наприклад, Білокуракинська районна газета «Життя Білокуракинщини», яка раніше розносилась
листоношами по п’ятницях (іноді по суботах), тепер буде розноситись ними аж
у вівторок або середу. Так само буде затримуватись пенсія для тих пенсіонерів,
які отримують пенсію через пошту, а не
через банк.
При цьому самі тарифи «Укрпошти»
останнім часом зросли неймовірно! Не
знаю, чи користується ще хтось паперовими листами в приватних цілях, але з
розвитком і доступністю Інтернету в них
просто немає необхідності. Для ділової

ж переписки (для пересилки документів
або і товарів) більшість користується
послугами інших служб доставки («Нова
пошта», «ІнТайм», «Міст-Експрес» та
ін.) по причині кращої оперативності
і надійності доставки. Було б непогано, якби і друковану пресу (газети та
журнали) також розповсюджували інші
служби доставки, бо саме в цьому є монополія «Укрпошти». Саме із-за цього
«Укрпошта» може безкарно підвищувати ціни на свої послуги, зовсім не маючи
конкуренції. Із-за цього страждають як
видавці періодичної преси, так і передплатники, бо за все доводиться платити.
Крім того, періодичні видання, які мають основним своїм змістом новини, в
тому числі місцева преса - взагалі стають нецікавими і втрачають свою актуальність по причині затримання виходу

в часі, а значить, стають нецікавими і
непотрібними, тим більше, коли більшість інформації можна отримати з телевізора чи Інтернету.
Саме тому так зростає популярність
соціальних мереж та новостійних сайтів
в Інтернеті. Але ж ті, хто не має доступу
до Всесвітньої павутини або не вміють
користуватись сучасними ґаджетами і
технологіями - а це в основному люди
похилого віку - поступово залишаються
без джерела інформації.
Здається, в Україні це все робиться
спеціально, щоб люди знову ставали
якомога більш відірваними від цивілізації та доступних джерел інформації. То
аналогове телебачення відключають (з
1 вересня по всій території України), то
поштові тарифи підвищують, то самих
поштовиків скорочують або змушують
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працювати на півставки.
Книги та друковані видання стають
все менш доступними для пересічних
громадян із-за своєї дорожнечі. Колись
найбільш читаюча українська держава перетворюється на країну «третього світу» з неосвіченим та зомбованим
населенням, яке морально і розумово
деградує і перетворюється на масу дегенератів та звичайних виродків, якою
можна маніпулювати і керувати в інтересах тих, в кого є влада та гроші.
Глас Народу
смт Білокуракине

Швидкісний потяг Київ-Лисичанськ міг би бути
вже в 2018 році. Але Клименко не дозволить?

В Інтернет-мережі продовжують з’являтися маніловські ідеї про запуск потягу «Хюндай» з Києва в Лисичанськ через Куп’янськ (Харківська обл.). На жаль,
навіть при прийнятті такого рішення для
реалізації потрібно 8 років і 10 мільярдів
фінансування. Хоча існує альтернатива,
що дозволяє пусти швидкісну поїздку з
Лисичанська в Київ вже цього 2018 року.
Була б воля обласної адміністрації та
Кабміну.
Нагадаємо, що від Куп’янської до Лисичанської 125 км одноколійної не електрифікованої залізної дороги з поганим
станом шляхів і зрідка розташованими
станціями, де слідуючи в протилежному
напрямку потяги можуть рухатися. Для
запуску швидкісного електропоїзду типу
«Хюндай» тут потрібно по суті заново
побудувати 125 км сучасної залізної дороги. А у нас 40 км нові ЛЕП будуються

чотири роки.
Однак існує альтернативний варіант,
який можна реалізувати протягом півроку. Було б бажання. Такий варіант ми
запропонували обласному управлінню
наприкінці минулого 2017 року, але отримали відписку за підписом заступника
голови Луганської ОДА Юрія Клименка.
Наш варіант полягає у використанні
станції Новозолотарівка, яка знаходиться в районі «ЛІНОСа». Від цієї станції
до станції Сіверськ 15 км одноколійного,
але електрифікованого шляху. А далі,
через Лиман, ще 204 км електрифікованої залізниці до Харкова. Шлях, який
в часи СРСР був одним з найбільш навантажених і досконалих, по якому проходила приблизно половина поїздів з
європейської частини СРСР на Кавказ.
Разом приблизно дві години для швидкісного потягу типу «Skoda». І ще 5 годин

Примусове видворення

15.08.2018 року Білокуракинським
районним судом Луганської області
було ухвалено рішення про примусове
видворення з території України громадянки Російської Федерації, яка проживала на території України за паспортом
Російської Федерації.
Під час судового розгляду відповідач
пояснила, що вона своєчасно не оформила документи у зв’язку з незнанням
порядку тимчасового перебування іноземців на території України та відсутністю коштів. Просила не видворяти її за
межі України.

з України

до Києва. Непогано, чи не так? И нічого
не треба будувати - дорога вже існує.
Необхідно лише привести в порядок
контактну мережу від Новозолотарівки
до Сіверської. Але це в будь-якому випадку треба робити, якщо ми хочемо,
щоб запрацював «ЛІНОС» - немає іншої
можливості постачати туди сировину.
Взагалі, непогано було б перейменувати станцію в Лисичанськ-Західний – так,
щоб місце призначення швидкісного потягу не виглядало незрозуміло.
Від Новозолотарівської до Лисичанська 13 км, а до Сіверодонецької - 25.
Не близько. Але це в чотири рази ближче, ніж до Слов’янська. До того ж, якщо
обласна влада постарається, то один
з дизель-поїздів зі Сватового може перенаправлятись до Новозолотарівки,
прив’язавши розклад до часу прибуття-відправлення швидкісного потягу

Київ-Лисичанськ.
Справна залізнична гілка Переїздна-Новозолотарівка існує. Нажаль, це
одноколійний
неелектрифікований
шлях.
Але поки залізничне сполучення області залишається в веденні заступника
губернатора Юрія Юрійовича Клименко
- швидкісний потяг з Луганської області
в Київ не бачити! Тільки і залишається,
що збирати райки під маніловськими
ідеями в Фейсбуці.
Олексій Свєтіков,
http://svsever.lg.ua/

Патрулювання вулиць Білокуракине

Щоп’ятниці, в Білокуракине о 15.00
на площі імені Т.Г. Шевченка начальник
Білокуракинського відділу поліції підполковник поліції Олександр Кривенко
особисто проводить інструктаж з осоБілокуракинський районний суд бовим складом, який залучається на

щоп’ятничне патрулювання з забезпечення публічної безпеки та порядку.
Поліцейських орієнтовано на профілактику вчинення злочинів, вилучення з незаконного обігу зброї, вибухівки,
наркотичних речовин, виявлення осіб,
які знаходяться у розшуку.
Маршрути правоохоронців пролягають через центральний парк, залізничний вокзал, автовокзал, розважальні
заклади та заклади харчування селища
Білокуракине.
Білокуракинський відділ поліції

Свято вдалося на славу! День села Олексіївка
увагу слухачів на ювілейні дати, а саме:
Також селян привітали зі святом госільська школа в 2018 році відзначи- лова Білокуракинської об’єднаної тела 40-річний ювілей та Свято-Миколо риторіальної громади Сірик С.І. та його
(Ніколо)-Покровського храму, якому ви- заступник Носуля В.М.
повнюється 185 років.
Далі продовжили свято виступи учас-

18 серпня в селі Олексіївка культпрацівниками та місцевим самоврядуванням було організовано та проведено
найголовніше сільське свято – День
села, адже в 2018 році йому виповнилося 355 років. В місцевому Будинку Культури лунала музика з самого ранку до
пізньої ночі.
Почалося свято з виступу бібліотекара Олексіївської б/ф №3 Олешко М., яка
розповіла односельчанам про історію
утворення та подальший розвиток села
Олексіївка. Особливо, вона звернула

ників художньої самодіяльності. Після
концерту для дітей працювали різні
атракціони, батут та організована пінна
вечірка, а ще всі посмакували смачною
польовою кашею.
Потім всі танцювали на дискотеці аж
до пізньої ночі. Але всіх вразила велика кількість подарунків для жителів села
від Білокуракинської громади.
Жителі Олексіївки залишися дуже задоволені та вдячні за таке свято!
За матеріалами: Білокуракинська
публічна бібліотека
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Білокуракинський портал

Він народився на світ у кінці вересня,
а до цього, під серцем матері, промандрував пів Європи – від берегів Ельби
до Сіверського Дінця в переможному
сорок п’ятому році. Тому і досі не полюбляє мандрівки і вже п’ятдесят років
живе безвиїзно в своєму рідному селі,
бо, ще не побачивши світ, єством матері
відчув якусь відразу до нього за свою
власну і скривджену долю неньки. Та
власна доля – що? Не така вже вона й
гірка, якщо подивитись на неї неупереджено: є дружина, син, двоє дочок, жива
ще мати. Троє онуків туляться до молодого ще діда і чекають його з роботи. А
що дідусь від «зайчика» принесе цукерку чи шматочок хліба, - то що може бути
смачнішим від цього і чи бувають тоді
щасливіші за них люди, скроні однієї з
них давно торкнулася сивина, а у найменшого ще язичок не вимовить повністю дідове ім’я – Сергій.
Збудував Сергій разом з дружиною
та матір’ю будинок, на той час вже народилася старша донька Надія. Здобув
спеціальність коваля, потім посвідчення сільського механізатора, працював
на тракторах, а зараз – мірошником…
Дружина – не лайлива, доброзичлива,
уважна, чудові зяті та мила невістка.
Жити б та жити, але ні та й ні – кольне
під саме серце оте кинуте вдогін презирливе «Гансович» і ніби швайкою ткне в
душу холодною незаслуженістю…
Його матір, Варвару Петрівну, у листопаді 1942 року, ще зовсім молодим дівчам, - минуло тільки 18 років, - забрали
на роботу до Німеччини. Забирали, як
і іншу молодь, під сльози матерів, під
батьківське прокляття на адресу чужинців, під зажурені та розгублені погляди
молодших братиків та сестричок, під
тяжкі зітхання односельчан. Забирали,
як худобу, бо обмацували м’язи, заглядали до рота, обдивлялися шкіру, адже
виявляли неабияку «милість»: надсилають до культурної, цивілізованої країни,
а тому і повинні були гордитися цією честю і бути здоровими, як бики, щоб набувши культурної спеціальності, працювати й працювати на добробут Великої
Німеччини.
Вісім довгих діб тягнувся поїзд з не-

вільниками. І лише в місті Бреслау по
виганяли всіх із вагонів. Там же пройшли санітарний контроль і люди і їхні
речі, бо, бачите, у «дикунів» можуть трапитись воші, а як їм не з’явитись, коли
на цілу добу давали по 250-300 грамів
хліба та по кружці ерзац-кави, а тут ще
нервове напруження від невідомості, та
й елементарні санітарні умови були відсутніми.
Там же, в Бреслау, військові чини
відібрали вродливих дівчаток і повели
за собою (подальша їх доля невідома),
а інших із вагона залишилось вісімнадцять душ, їх відправили до міста Швейдніц, де загнали за колючий дріт людської
біржі. Там кожному на
одяг
прилаштували
номерки і вишикували
в одну шеренгу. Бауери підходили до дівчат
і забирали з собою
тих, у кого співпадали номери, тобто
розігрувалось щось на зразок лотереї.
До Варвари Петрівни підійшов опецькуватий, років сорока п’яти чоловік в
окулярах і з вусиками аля-Гітлер, номери в обох були однаковими, і на довгих
два роки і вісім місяців прозвучало гарчання: «Ком гер».
Довелося Варварі напитися лиха вдосталь на чужій землі, але, мабуть, не
все вона його випила там, бо і на рідній
дісталося вповні.
Працювала дівчина в господі на чорній роботі. Варила свиням брукву, картоплю, коровам запарювала пійло і
сама ту їжу споживала, придобрюючи її
крихіткою солі.
Там же, біля худоби, і познайомилась
із своїм Василем. Хлопець працював
на бауерській землі, орав, сіяв, жнивував, доглядав худобу. Там же, на чужій
землі, і покохали одне одного, бо любов розквітає навіть у неволі, і що їй до
тяжкої виснажливої праці, коли серця
тягнуться докупи, коли погляди линуть
назустріч, коли душі зливаються в одну.
Покохала Варвара Василя на все життя,
бо в неволі, під час війни, воно таке скоро плинне, таке нетривке. Та виявилось
набагато довшим, ніж розраховувалось
в юні роки, і, як тепер здається цій, вже

РУБИКОН ПРОЙДЕН!
За бокалом вина или рюмкою водки
Не жалей, капитан, о былом.
Одолели тебя не лужённые глотки,
А судьбы победил перелом.
Не грусти, я прошу…
Но самому-то грустно,
Не от старых – от свежих обид, –
Перестроечный фарс страекторил
искусно
Из незнаных и подлых орбит.
Помолчим… Не по нам
философские речи,
Да и речь-то совсем не о нас. –
Мы не платим за блуд
головою Предтечи,
Хоть на улице иродов час.
Мы не стали черствее
от зла и порока, –
Ты былого теперь не зови.
Капитан, мы стоим
у последнего срока,
Когда Родина просит любви.
Значит, надо идти.
Рубикон уже пройден!
Ведь живём не для партий и каст. –
Для сердечной любви
путь и чист, и свободен –
Украина же нас не предаст.
***
УРОК ИСТОРИИ
В центре Вены на Шварценбергплац
Пауковость нахлынула свастик.
Выдавая за правду – эрзац, –
Блефовал молодой головастик.
Рот упрямо изрыгивал речь,
Вместе с руганью шли оскорбленья.

Под рубахою мускулы плеч
Снова ждали «Нах Остен» движенья.
Бесновалася рядом толпа
И крикливо рвалась к пьедесталу…
Не забыв ни добра, и ни зла
Инвалид слушал речь ту устало.
Постоял. Помолчал. Подошёл:
«На историю вы с кулаками
Не идите, не то подошов,
Даже ног не отыщите сами».
И ушёл. А протез всё стучал
Метрономом по улицам Вены…
Наш гранитный солдат промолчал,
Вздув под знаменем рук своих вены.
***
СПАДКОЄМНІСТЬ
Ветерани минулих боїв,
В сорок п’ятім ви й гадки не мали,
Що тепер нагороди свої
За взяття і столиць, і країв
Захищати вам знов від омани.
То не ваша вина, хоч вона
Майже всіх, мов біда, зачепила. –
Ви своє відстраждали сповна,
Доля кожного всюди одна,
Хоч крилата вона, хоч безкрила.
Та не будем у відчай впадать,
Ви свою відстояли країну.
Буде ще на землі благодать,
Нам тепер і за вас будувать
Розквітаючу мою Вкраїну.
А фундамент у неї вже є –
Подвиг ваш у віках не померклий.
І на зміну вам юність встає,
Бо життя завше візьме своє
Вранці, вдень і тоді, коли смеркне.
Тільки знаємо: праця батьків,

УКРАЇНА, Луганська обл.,
смт Білокуракине
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немолодій сімдесятилітній жінці, - майже нескінченним.
А тоді і в нещасті з’явилося щастя.
Поруч була рідна душа, кохана людина,
котра підтримувала молоде дівча своїм
існуванням, своєю любов’ю, - підтримувала і морально, і фізично, зігрівала
своїм теплом худеньку і маленьку, але
ніжну, мов троянда, подругу.
Стосунки між Варварою та Василем
стали очевидними для бауера та його
дружини, бо як приховати кохання, коли
очі самі видають його, коли збуджене
при зустрічі тремтіння рук вихлюпує із
цеберок коров’яче пійло, коли молоко
так весело піниться в дійниці, а корови потрошку приховують своє молоко,
щоб його, хоч по
кружці, дісталось закоханим, для інших
рабів ферми, а на ній
працювало ще три французи.
І не раз Василь підставляв свої плечі,
спину під нагайку господаря, бо ті удари були присуджені Варварі за недодій
корів, за переварену чи недоварену
брукву свиням, картоплю – курям, неохайно вимиті відра, корита, за хвилинне
запізнення в годуванні худоби та інші
дріб’язкові речі.
Реготали господарі від подиву: «Дивись, і в цих недолюдків є почуття, є
кохання! А якщо вже цей дикун так
тремтить за шкіру своєї слов’янки, то
отримуй ще й ти, бо стають, мабуть,
приємними для захисника полосуючи
сліди нагайки?»
Терпів Василь, а Варвара ставала
все дбайливішою і охайнішою в роботі,
що нарешті німці залишили їх у спокої:
«Можливо, з’явиться ще один раб чи рабиня для роботи на фермі».
На сході, ще на польській землі, точилися тяжкі, кровопролитні бої. Радянські бійці наближалися до фашистської барлоги, і тому всім невільникам
ферми було запропонована евакуація
на захід. Коли господарі покинули садибу, військові зібрали підневільних
і погнали в напрямку Берліна, і за сто
п’ятдесят кілометрів від нього Варвара,
Василь копали окопи. За цією роботою і

«Гансович»
(оповідання)
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Ратний труд дідусів – не пропали.
Хай пролине багато віків
Мова наша травнева, мов спів,
І Вітчизна не взнають потали.
***
Уже пора! Коль яблоко созрело,
Что может удержать его на ветке?
Оно летит бестрепетно и смело
Из высоты… до нулевой отметки.
И что ему до вечного закона,
Когда полёт
стремительностью скользкий?..
Сквозь озаренье мудрого Ньютона –
Огнём пылает юный Циолковский.
***
… А тишина, как в сотворенье мира –
Ни шороха, ни скрипа каблука.
И лишь луны холодная секира
С презрением кромсает облака.
Над речкой Белой ивовая крона
Не разомкнёт плакучие уста.
И на душе ни радости, ни стона,
А только неземная пустота.
***
Язык вселенского безмолвья,
Что может быть тебя мудрей?
Рассыпал ты у изголовья
Грядущей памяти снадобья –
Созвездия своих кудрей.
***
МУКИ
Толкаю мысли, как телегу,
И всё, считай, по бездорожью.
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зустріла Варвара своє звільнення, котре
трапилось 8 травня 1945 року.
На другий день Василя забрали слідчі
органи Збройних Сил - Смерш, а Варварі наказали чимчикувати на схід. З
групою таких же самих, як і вона, дівчат
пройшли пішки територію Німеччини і
майже половину Польщі, аж доки недалеко від Вроцлава не підібрала їх військова частина і не посадила до вагона
поїзда, що мчав на всіх парах на схід
– повертав своїй Батьківщині її синів та
дочок, поранених, покалічених психічно
і фізично.
А Варвара на той час вже була на п’ятому місяці вагітності…
Василь повернувся до Варвари лише
через шість довгих років, аж серед літа
1951 року, коли його синові минав теж
шостий рік.
Жадана, болюча та радісно-неприємною була та перша і остання їхня повоєнна зустріч, бо зломили шахти Караганди Василя, він боявся за власну
долю більше, ніж за синову, хоча і казав:
«Не хочу ставити пляму на долі малого,
бо як йому жити з батьком – «ворогом
народу», батьком – «зрадником». Саме
ці злочини перед Батьківщиною інкримінувалися Василеві, буцімто одного
його була провина в тому, що ще в 1941
році під Києвом потрапив до полону, що
не загинув у тім нерівнім бою… А жити в
21 рік так хотілося…
Так і «прилипло» до Сергія Васильовича оте незаслужене ні ним, ні його
матір’ю «Гансович». Та вони обоє знають, що син має чисту українську кров,
яка ні краплею не розбавлена арійською, бо мати – луганчанка, а батько –
киянин. Та останній – що ж? Можливо,
ще живий, то хай собі живе на здоров’я,
а якщо помер – то пухом земля йому. Не
тримає на нього Сергій зла і не дякує
йому, бо слабість людська не викликає
тих почуттів, а лише тимчасову зніяковілість та зажуру від несправедливих
і злих звинувачень недалеких людців,
яким, як кажуть, засмажений півень не
клював в одне місце. І, дай Бог, щоб не
клюнув ніколи.
Володимир Наумов,
смт Білокуракине

И принять рад бы помощь Божью
Той предпосылкою к побегу,
Что пенится душевной дрожью.
Но нет, увы, простой подсказки,
Как нет и верного ответа, –
Пускай терзается полсвета,
Ну, а другая – строит глазки,
Что жизнь – разменная монета.
Всё так легко! А потому ли
Зачем искать предназначенье, –
Читай библейские ученья,
Чьи догмы старостью уснули.
…И вновь Христовое мученье?
***
Нас ари вже навчають жити,
Під ігом – Крим, під семом – Київ.
Не заздрю вам, мої ви діти,
Але і правди ніде діти,
Як долар клятий очі виїв.
Не заздрю вам, та ще не плачу,
Бо сліз нема, нема спочину
Душі моїй: я добре бачу
Ворами писану задачу,
Її основу та причину.
***
БАЖАННЯ
Я бачу тебе ось таку неземну
Щодня, майже кожної ночі –
Прокинутись хочу щоразу від сну,
Забути смарагдові очі.
Бажаю піднятися раптом з колін,
Закрити на серці фіранку…
Та маю надію: все буде без змін
Щоночі, щодня і щоранку.
Володимир Наумов, смт Білокуракине
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