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В Білокуракине відзначили День 
державного прапора

23 серпня напередодні Дня незалеж-
ності України відзначається День Дер-
жавного Прапора. Це свято – данина 
поваги символу держави, що пройшов 
довгий шлях. Під рідним прапором 
український народ утвердив мрію про 
державність, соборність і незалежність. 

Цього сонячного дня на площі імені Та-
раса Шевченка в смт Білокуракине від-
булися урочистості з нагоди свята. У них 
взяли участь керівництво району, гості з 
м. Броди Львівської області, делегації 
установ та організацій району, громад-
ськість, молодь. Свято розпочалося 
яскравим флешмобом та підняттям 
Державного Прапора України під звуки 
Гімну України. 

З вітальними словами до присутніх 
звернулися голова райдержадміністра-
ції Сергій Іванюченко та редактор КП 
«Районна газета «Голос Відродження» 
Надія Забокрицька. Після цього відбу-
лося нагородження грамотами та по-
дяками райдержадміністрації, районної 
ради та Білокуракинської ОТГ кращих 
працівн иків району. А ще цього дня 
було вручено ІD-картки юним громадя-
нам України та подарунки двом новона-
родженим у ці величні свята.

Хвилиною мовчання учасники свя-
та вшанували пам’ять усіх героїв, які 
віддали життя за свободу, гідність та 
незалежність України. На завершення 
заходу присутні пройшли колоною до 
пам’ятника Тарасу Шевченку, де відбу-
лося покладання квітів.

Білокуракинська РДА

23 серпня - День державного прапора 24 серпня - День Незалежності України

В Білокуракине відсвяткували День 
Незалежності України

24 серпня на площі ім. Т.Шевченка в 
Білокуракине відбулось святкування 
Дня Незалежності України. Відкрили 
це свято вихованці Будинку дитячої та 
юнацької творчості запальною танцю-

вальною композицією. На це свято був 
запрошений гість – співак із Марківки 
Фатєєв Олексій, лауреат всеукраїнських 
та міжнародних конкурсів, тенор, який 
представив свою концертну програму 
і виконав відомі українські та зарубіжні 
хіти. Також свято відвідали представ-
ники Бродівського району Львівської 
області на чолі із головою Бродівської 
районної ради Євгеном Шведом, які 
привітали білокуракинців зі святом. Піс-
ля концертну програму продовжили са-
модіяльні колективи та аматори сцени 

Білокуракинщини, зокрема, виступили: 
народний ансамбль «Золота осінь», 
Ольга Лисиця, Валерія Сінєльнікова, 
Галина Пекалєва, Євгенія Білоус, Інна 
Косенко та ін.

Відносно 38-річної громадянки РФ, 
яку співробітники Білокуракинський Від-
діл Поліції виявили в ході операції «Мі-
грант», судом було прийнято рішення 
про її примусове видворення за межі 
України.

Сьогодні, співробітники Білокуракин-
ського відділу поліції спільно з праців-
никами Державної міграційної служби 
передали громадянку РФ прикордонни-
кам для подальшого виконання рішен-
ня суду щодо видворення її з території 
держави.

За інформацією Білокуракинського 
відділу поліції

Правоохоронці видворили громадянку РФ -
порушницю міграційного законодавства

20 серпня Білокуракинський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді спільно з Білокуракинським РС 
філії Державної установи «Центр про-
бації» в Луганській області, районною 
бібліотекою провели захід до Дня неза-
лежності України «Всім серцем любіть 
Україну свою і вічні ми будемо з нею!». В 
заході взяли участь 16 суб’єктів проба-
ції. Під час заходу учасники мали змогу 
пригадати історичні факти та дати про 
Україну, перевірити свої знання з історії 
України. По закінченню заходу учасники 
переглянули виставку книг про Україну, 

яку підготувала центральна районна 
бібліотека.

Білокуракинська РДА

Всім�серцем�любіть�Україну

29 серпня в районному Будинку куль-
тури імені Тараса Шевченка відбула-
ся серпнева конференція педагогічних 
працівників району. Традиційно на ній 
зібралися керівники, заступники керів-
ників, педагогічні колективи закладів за-
гальної середньої, дошкільної та позаш-
кільної освіти, методисти та спеціалісти 
відділів освіти аби підвести підсумки ро-
боти, визначити завдання та пріоритети 

розвитку освіти в умовах формування 
нового освітнього простору, скерувати 
свою роботу по впровадженню нових 
освітніх стандартів. У роботі конферен-
ції також взяли участь перший заступник 
голови, в.о. голови райдержадміністра-
ції Сергій Щебетенко, голова районної 
ради Костянтин Бондаренко, голова 
Білокуракинської селищної ради Сергій 
Сірик, голова Лозно-Олександрівської 

селищної ради Олексій Леонов. Вони 
наголосили на важливій ролі учителя в 

реалізації Концепції «нової української 
школи», яка запроваджується у цьому 
навчальному році у всіх школах України, 
побажали натхнення, міцного здоров’я, 
миру та злагоди. Продовжився захід 
пленарним засіданням на тему: «Роль 
і місце педагога в створенні освітньої 
політики Білокуракинщини».

За матеріалами спільноти:
Білокуракинська РДА

Конференція педпрацівників в Білокуракине
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У селах Заїківка та Луб’янка відбулося 
гучне та цікаве святкування днів сіл.

У Луб’янці весела музика лунала на 
все село. На святкування зійшлися май-
же всі жителі: і старі, і малі... З найщирі-
шими привітаннями, побажаннями та 
подарунками перед селянами виступив 
заступник голови Білокуракинської ОТГ 
Віктор Носуля, староста села Роман Ку-
рочка та помічник керівника громадської 
приймальні народного депутата України 
В.С.Курила Наталія Хмеленко. Так, по-
дарунки цього дня отримали: творчі ко-
лективи села, працівники з благоустрою 
Г.К.Мальцева, В.М.Третяк, О.І.Гнатенко, 

І.М.Гладченко тощо.
Після урочистої частини розпочався 

святковий концерт. Свою творчість се-
лянам дарували: гурт із Лозно-Олексан-
дрівки, місцевий колектив «Чарівниця», 
дует «Мелодія», Євген Петренко, са-
модіяльний дитячий гурт «Зірочка», ди-
тячий танцювальний колектив «Ритм» 
та ін.

Паралельно кожен присутній на святі 
мав можливість поласувати смачною 

польовою кашею, взяти участь у свят-
ковій лотереї. Батути для дітлахів, па-
тріотичний конкурс на знання рідного 
краю зі смачними подарунками, караоке 
та інші розваги радували гостей свята.

Кожен присутній був задоволений від 
святкового дійства. Завершив свято 
святковий салют, але ще довго над се-
лом лунала музика...

Святкування Дня села Луб’янка відбу-
лося за підтримки П.Гнатенка, С.Хме-
ленка, директора СФГ «Діоніс» М.Г.Лав-
ренка, директора СФГ «Пролісок» 

В.М.Ковальова тощо.
Дружно і весело святкувала День 

рідного села і Заїківка. У сільському 
клубі лунала музика. Теплими словами 
привітали присутніх на чудовому святі 
голова Білокуракинської ОТГ Сергій 
Сірик, його заступник Віктор Носуля, 
староста села Роман Курочка. Пода-
рунками з нагоди свята були нагород-
жені: ветеран Другої Світової війни М.Ф.
Гринько, працівники з громадських робіт 

Юрій Воробйов, Наталія Бабак, Людми-
ла Бунчужна, Валерій Заїка, дівочий ко-
лектив «Оксамит», якому виповнюється 
5 років.

Концертну програму продовжили міс-
цеві аматори сцени. Прекрасні пісні про 
село подарував народний вокальний 
ансамбль «Заїчанка», дівочий колек-
тив «Оксамит», сучасні танці продемон-
стрував дитячий танцювальний гурток 
«Зірочки», веселі пісні і гарний настрій 
дарував В’ячеслав Вітер. Присутнім 
свої виступи подарував гурт із Лозно-О-
лександрівки.

Кожен бажаючий міг поласувати смач-
ною польовою кашею, яку приготував 
Олександр Бунчужний, та тортом, який 

випекла своїми руками Світлана Сто-
гнієва.

Селяни з захватом та задоволенням 
відпочивали на святі, співали в карао-
ке, танцювали, дарували артистам гучні 
аплодисменти. Дійство доповнив свят-
ковий феєрверк.

Особлива подяка спонсорам свята: 
В.М.Світличному, В.С.Мілютіну, Д.О.
Стогнію, В.О.Стогнію, М.Г.Лавренку, 
В.М.Ковальову.

За матеріалами «ЖБ»

Гуляй село, щоб всім весело було!
В селах Заїківка та Луб’янка відзначили День села

Завдяки підтримки Сергія Яікова, Во-
лодимира Ромашенка та Євгена Водо-
лаги дівчата ЖФК «КОБРА» 2003-2004 
року народження взяли участь у Відкри-
тому чемпіонаті Харківської області з 
міні-футболу. Цей турнір був присвяче-
ний міжнародному Дню молоді і прохо-
див на полях ОСК «Металіст».

Шість дівочих команд розіграли при-
зові місця у одноколовому турнірі. У та-
кому турнірі наша команда бере участь 
вдруге. Дівчатам було складно

протистояти досвідченим командам 
з Харкова, оскільки вони постійно гра-
ють та тренуються на міні-футбольних 
полях. Наша команда на сьогоднішній 
день проводить тренування на стадіоні 
кварталу Миру смт Білокуракине і спа-
ринги проводить у форматі «7+1», тобто 
у форматі гри за правилами «Шкіряного 
м’яча». Тому у перших двох зустрічах за 
рівної гри дівчата мінімально програли 
футболісткам смт Шевченкове та ко-
манді «Зоря» Первомайського району. У 
третій грі наші дівчата дещо адаптува-
лися до майданчика та специфіки гри у 
міні-футбол і виграли у команди «Хар-
ків-2» також з мінімальним рахунком. У 
наступних двох іграх нам протистояли 

фаворити цих змагань: коман-
ди «Харків-1» та «Атлет» м. 
Борова. Ці команди займають-
ся міні-футболом та футзалом 
по 3-4 роки та є постійними 
учасниками всеукраїнських 
змагань з цих видів. Тому, так 
само як і у травневому відкри-
тому Літньому кубку Харківсь-
кої області, вони переважали 
«Кобру» у технічному та так-
тичному аспекті гри. У фізич-
ній підготовці наші дівчата 
мало чим поступалися супер-
ницям. А от у бажанні грати та 

вигравати нашій команді взагалі не було 
рівних на цьому турнірі. Оскільки тільки 
Білокуракинська «Кобра» по ходу тур-
ніру отримувала жовті картки, які судді 
показували нашим гравцям не за гру-
бу гру, а за справжню «чоловічу» жор-
сткість. Дівчата не хотіли програвати в 
жодному з ігрових моментів. Саме за цю 
непоступливість організатори турніру і 
відзначили наших дівчат грамотами. У 
підсумку наша команда посіла п’яте міс-
це у цьому турнірі.

Після футбольних баталій на міні-по-
лях всі дівчата перейшли на красень 
стадіон «Металіст», де стали свідками 
захоплюючої гри жіночої ліги чемпіонів 
між командами «Житлобуд-1» (Україна) 
та «Олімпія» (Румунія). Українські фут-
болістки подарували багаточисельній 
армії вболівальників перемогу з рахун-
ком 3:1 та вийшли у нас¬тупний етап 
змагань.

Тренерський штаб ЖФК «Кобра» роз-
глядав даний турнір як один з етапів 
підготовки до Чемпіонату України з фут-
залу, прийняти участь у якому наш клуб 
запрошує Асоціація футзалу України.

Анатолій КРИВУЛЯ, 
тренер ЖФК «КОБРА»

Жіночий футбольний клуб «Кобра» 
- учасники Відкритого чемпіонату 
Харківської області з міні-футболу

У рамках проекту «Сприяння стало-
му розвитку та згуртування громад, що 
зазнали наслідків конфлікту на Донбасі» 
в Будинку дитячої та юнацької творчості 
пройшов майстер-клас із виготовлення 
журавлів в техніці орігамі. В заході прий-
няло участь 12 жителів громади. Май-
стер-клас підготовила та провела Анна 
Лабузова.

За матеріалами спільноти:
«Об’єднані Білокуракинщиною»

Журавлики в 
Будинку творчості

Кошик для цукерок – це завжди акту-
альний і ексклюзивний подарунок, який 
буде до місця в будь-яке свято. Принесе 
позитивні емоції дитині або стане незви-
чайним сюрпризом батькам.

А зробити його власними руками 
зовсім не складно, в цьому переконали-
ся діти на гуртку «Веселий вулик». Го-
ловне визначитися з кольоровою гамою 
та формою кошика, а бантики та квіти 

Кошик для цукерок

діти навчилися виготовляти на попе-
редньому майстер-класі, які із задово-
ленням для них проводить Завідуюча 
Шапарської бібліотеки-філії №16 Мар-
ченко Олена Володимирівна. Подару-
нок, створений своїми руками, в який 
вкладено частинку душі, нікого не зали-
шить байдужим.

За матеріалами спільноти:
Білокуракинська публічна бібліотека

В рамках проекту «Дослідження та 
моніторинг доступності об’єктів з на-
дання освітніх послуг смт. Білокураки-
не» , що реалізується через Програму 
розвитку ООН в Україні за фінансової 
підтримки Королівства Нідерландів в 
межах Програми відновлення та розбу-
дови миру, відбулося тренінгове заняття 
для батьків Білокуракинської загальноо-
світньої школи І-ІІІ ступенів №1 на тему 
«Родина і школа - спільні зусилля для 
розвитку дітей». Подібні заходи сприя-
ють підвищенню ефективності педаго-
гічної діяльності освітян, налагодженню 
тісних зв’язків з батьківською громадою 
та що найголовніше - сприяють покра-
щенню емоційного фону ,формуванню 
почуття підтримки серед батьків.

Організація інвалідів 
«Святителя Луки»

«Родина і школа – 
спільні зусилля 

для розвитку дітей»
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Село Цілуйкове
24 серпня  Цілуйківський  СК святкував 

День Незалежності України. Святкуван-
ня розпочалося відкриттям виставки ди-
тячого малюнку «Цілуйкове – краплин-
ка України». На вулиці діти та підлітки 
малювали спільний малюнок «Сонце 
миру». Завідуюча клубом Дяченко В. 
О. разом з бібліотекарем  Заставою В.І 
організували мото-вело пробіг «Прапор 
миру – прапор надії». Перед початком 
пробігу бібліотекар провела з юнаками 
та дівчатами бесіду на тему: «Прийди 
до серця,  Україно, благослови добром 
мене» . Свято закінчилося святковою 
дискотекою.

Село Коноплянівка
До Дня Незалежності України у бібліо-

теці Коноплянівського б\ф №8   до ува-
ги мешканців села була представлена 
книжкова виставка «Україна – мій дух-
мяний дивосвіт». Відвідувачі бібліотеки 
залюбки ознайомились з представле-
ними експонатами і цікавою розповіддю 
про шлях України до своєї  незалежності.

Село Олексіївка
З нагоди головних державних свят на-

шої країни – Дня Незалежності України 
та Дня Державного Прапора бібліоте-
карем  Олексіївської б/ф №3 М.Олеш-
ко була проведена інформаційна годи-
на під назвою «Держави славна назва 

Україна».
В ході заходу діти спершу перегляну-

ли літературу на  книжковій виставці під 
однойменною назвою. Потім бібліотекар 
розповіла історію свята Дня Незалеж-
ності, Дня Прапора та державних сим-
волів. Маленькі відвідувачі читали вірші 
про Україну, відгадували загадки про на-
ціональні символи, грали в ігри «Впізнай 
інструмент  по голосу» та народну  тан-
цювальну гру «Ой на горі льон, а в до-
лині мак».

Закінчилося свято конкурсом дитячих 
малюнків «Я малюю Україну». Метою 
заходу було навчити підростаюче по-
коління шанобливо ставитися до спіль-
них цінностей українського народу, до 
оточуючих, любити свою Батьківщину, 
вміти переборювати труднощі.

Село Шапарівка
У Шапарській бібліотеці – філії №16 

відбувся інформаційно-просвітниць-
кий захід присвячений дню Державного 
Прапора та Дню Незалежності України 
«Нині вільна незалежна Україна нень-
ка». Бібліотекар ознайомила дітей зі 
сторінками історії та визначними подія-
ми Незалежності України.

Також у бібліотеці пройшов тематич-
ний екскурс до Дня Прапора «Священні 

символи України», під час якого читачі 
дізналися історію створення нашого 
прапора, згадали символи країни які 
були представлені на інформ-зоні. Го-
ворили про традиції та звичаї нашого 
народу, національні символи, розшиф-
ровували прислів’я про Батьківщину, 
слухали легенди та весело грали в гру 
«Подоляночка», ознайомилися з книж-
ковою виставкою «Хай святиться ім’я 
твоє, Україно». А завершився захід ви-
готовленням браслетів в патріотичному 
стилі з написом «Я люблю Україну».

Наша рідна земля, країна, наша Бать-
ківщина це Україна. Тож любімо, шануй-
мо, бережімо її та будьмо гідними її си-
нами та доньками. 

Село Олександропіль
«Україно! Мій духмяний диво цвіт,
Голубінь над  чистим золотом колосся.
Через терни йшли до тебе стільки літ,
І настав той світлий день, 
                   коли збулося!»
Цікавий та змістовний масовий захід, 

присвячений Дню Незалежності Украї-
ни та Дню Прапора України, відбувся 
в Олександропільській бібліотеці-філії 

№ 2 . Бібліотекар Світлана Кіндратенко  
запросила активних читачів бібліотеки, 
розповіла присутнім про цей знаменний 
день в житті нашої держави. Запропону-
вала до уваги присутніх огляд книжко-
вої виставки до 27-річчя Незалежності 
України «Україна – унікальна! Україна 
– надзвичайна!», на якій зосередилась 
література з історії української держав-
ності, традицій нашого народу, його ге-
роїчного минулого, література про рід-
ний край та його працьовитих людей. 
Далі діти відправилися в відео-мандри 
по найчарівнішим містах України. Подо-
рож була дуже цікавою та повчальною, 
а наостанок діти власноруч намалюва-

ли листівки, в яких висловили своє став-
лення до рідної Держави.

Село Солідарне
До Дня Незалежності України в 

Солідарнівській бібліотеці-філії оформ-
лено книжкову виставку «Історія неза-
лежності України». Книги представлені 
на виставці розкривають багатовікову 
історію становлення Української дер-
жавності.

24 серпня 2018 року в ході проведен-
ня святкових заходів виставку оглянули 
учні місцевої школи.

Село Шарівка
Напередодні Дня Незалежності 

України бібліотекар Шарівської бібліо-
теки провела гру-вікторину «Я люблю 
Україну». 

Діти зібралися у бібліотеці, щоб розши-
рити та поглибити свої знання по історії 
України та в змаганні визначити хто ж 
з них інтелектуально сильніший. Вікто-

рина складалася з декількох конкурсів. 
Діти відгадували загадки, доповнювали 
прислів’я, складали зашифровані слова, 
співали українських пісень. Бібліотекар 
прагнула збагатити знання дітей про 
Україну, розвинути почуття гордості за 
рідну країну.

Білокуракинська публічна бібліотека

День Незалежності України 
відзначили на Білокуракинщині

Роботодавець повинен володіти знан-
нями щодо своїх прав та обов’язків, які 
чітко регулюються чинним законодав-
ством України у сфері зайнятості. Пе-
редусім, це право на компенсацію фак-
тичних витрат у розмірі єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування. До них належать:
- роботодавці, які працевлаштували 

на нові робочі місця громадян, які недо-
статньо конкурентоспроможні на ринку 
праці (до них відноситься: один із бать-
ків чи особа, яка їх замінює та має на 
утриманні дітей віком до шести років; 
виховує без одного з подружжя дитину 
віком до 14 років або дитину-інваліда; 
утримує без одного з подружжя інваліда 

з дитинства (незалежно від віку) та/або 
інваліда І групи (незалежно від причини 
інвалідності); діти-сироти й діти, поз-
бавлені батьківського піклування, осо-
би, звільнені після відбуття покарання 
або примусового лікування; молодь, яка 
закінчила чи припинила навчання в за-
гальноосвітніх, професійно-технічних і 
вищих навчальних закладах, звільнила-
ся зі строкової військової або альтерна-
тивної (невійськової) служби (протягом 
шести місяців після закінчення або при-
пинення навчання чи служби) і яка впер-
ше приймається на роботу; особи, яким 
до настання права на пенсію за віком 
залишилося 10 і менше років) та яким 
надано статус безробітного;
- роботодавці, які є суб’єктами малого 

підприємництва та які працевлаштува-
ли безробітних на нові робочі місця в 
пріоритетних видах економічної діяль-
ності строком не менше ніж на два роки 
за направленням служби зайнятості.

Роботодавець може подати заяву на 
компенсацію витрат у розмірі єдиного 

внеску протягом двох місяців з дня пра-
цевлаштування зареєстрованого без-
робітного на нове робоче місце. Ком-
пенсація виплачується протягом одного 
року з дня працевлаштування особи за 
рахунок коштів Фонду загальнообов’яз-
кового державного соціального страху-
вання на випадок безробіття.

До обов’язків роботодавця належать: 
не мати заборгованості зі сплати єди-
ного внеску та/або страхових внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування; не бути визнаним бан-
крутом або стосовно нього не повинно 
бути порушена справа про банкрутство; 
гарантувати зайнятість працевлашто-
ваної особі протягом двох років; подан-
ня достовірних даних, що стосуються 
підтвердження факту створення нових 
робочих місць та працевлаштування на 
них відповідних осіб, які є підставою для 
виплати компенсації; інформувати про-
тягом 5 робочих днів центр зайнятості 
про звільнення працівника; повернути 
виплачені кошти до бюджету Фонду у 

разі звільнення працівника, за якого 
виплачувалася компенсація, з ініціати-
ви роботодавця або за згодою сторін 
до закінчення дворічного строку або 
на його робоче місце за направленням 
служби зайнятості у межах дворічного 
строку працевлаштувати іншого без-
робітного.

В умовах відтоку робочої сили з рай-
ону, Білокуракинський районний центр 
зайнятості закликає всіх суб’єктів госпо-
дарської діяльності району до співпраці 
з нами, до використання цього дієвого 
інструмента - компенсації єдиного вне-
ску для сприяння розвитку підприємни-
цького руху та створення нових робочих 
місць. Робота має бути не ситуативна, а 
системна. Докладемо максимум зусиль, 
аби трудові ресурси не залишали рідних 
місць, бо «Білокуракинщина - територія 
можливостей».

Світлана ФІЛОНЕНКО, начальник 
відділу взаємодії з роботодавцями 

Білокуракинського районного центру 
зайнятості

Служба зайнятості здійснює стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої 
на створення нових робочих місць, шляхом щомісячної компенсації єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
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Поліція попереджає - дорога 
не прощає недбалості!

У зв’язку з резонансною дорож-
ньо-транспортною пригодою, яка днями 
трапилась у Білокуракинському районі, 
за розпорядженням очільника поліції 
Луганщини Сергія Колесника на тери-
торії району протягом вихідних днів 
було проведено відпрацювання з про-
філактики порушень ПДР із залученням 
додаткових сил.

Увага поліцейських приділялась до-
триманню водіями автотранспортних за-
собів правил дорожнього руху, зокрема 
на аварійно небезпечних ділянках авто-
шляхів на території району. Співробіт-
ники поліції проводили профілактичні 
бесіди з водіями двоколісних транспорт-
них засобів, особливо з неповнолітніми 
водіями скутерів та мопедів. Нагаду-
вали їм правила дорожнього руху та 
розповідали про те, до яких трагічних 

наслідків може привести неуважність та 
нехтування ПДР.

Під час відпрацювання поліцейськими 
сектору реагування патрульної поліції 
було перевірено 150 водіїв автотран-
спорту. Було виявлено десять фактів 
порушення правил дорожнього руху, це 
порушення за ч.2 ст. 126 (Керування 
транспортним засобом особою, яка не 
має відповідних документів на право 
керування таким транспортним засо-
бом або не пред’явила їх для перевір-
ки, або стосовно якої встановлено тим-
часове обмеження у праві керування 
транспортними засобами), за ч. 5 ст.121 
(Порушення водієм правил керування 
транспортним засобом, правил користу-
вання ременями безпеки або мотошо-
ломами), за ч. 1 ст.122 (Перевищення 
встановлених обмежень швидкості руху, 
проїзд на заборонний сигнал регулю-
вання дорожнього руху та порушення 
інших правил дорожнього руху) КУпАП.

Було притягнуто до адміністративної 
відповідальності за ч.3 ст. 127 (Пору-
шення правил дорожнього руху пішо-
ходами, велосипедистами …) КУпАП 
чоловіка, який їхав велосипедом в стані 
алкогольного сп’яніння.

Крім цього, було виявлено 23–річного 
місцевого мешканця, який керував авто-
мобілем в стані алкогольного сп’яніння. 
На правопорушника було складено ад-
міністративний протокол за ч. 1 ст. 130 
КУпАП. 

За інформацією:
Білокуракинський Відділ Поліції

23 серпня на спорткомплексі «Здо-
ров’я» відбулася спартакіада на най-
краще спортивне село Білокуракинсь-
кої ОТГ, Лозно-Олександрівської ОТГ 

та сіл Білокуракинського району, 
присвячена Дню Державного Пра-
пора України. Спортсмени Білоку-
ракинщини випробували свої сили 
у змаганнях з волейболу, стрибків 
у довжину, дартсу, перетягуванні 
канату та в легкоатлетичній еста-
феті 4х100 м. Всього участь у зма-
ганнях взяло 17 команд. Нажаль 
не було на змаганнях команд із 
Дем’янівки, Коноплянівки, Шарів-
ки,  Просторного та Солідарного.

В стрибках у довжину з місця 
найкращі результати показала ко-
манда селища Мирне, трохи поступи-

лися команди Олексіївки та Паньківки, 
посівши друге та третє місця відповідно. 
В змаганнях з дартсу найбільш влуч-
ними виявилися спортсмени Лизиного, 
виборовши перше місце, команда Не-

щеретового посіла друге місце, бронза 
у Олексіївки. Найсильнішою в перетягу-
ванні канату виявилася команда Павлів-
ки, виборовши перемогу у спортсменів 

Мирного, почесне третє місце 
у Лизиного. В легкоатлетичній 
естафеті 4х100 м найшвидше 
бігали луб`янці, «срібло» у ша-
парських спортсменів, «бронза» 
у Лозно-Олександрівки. Найкра-
щий результат у злагодженій та 
результативній грі у волейбол 
показала команда селища Мир-
не, ІІ та ІІІ місця у Паньківки та 
Тимошиного відповідно.

За результатами змагань на 
найкраще спортивне село пе-
ремогу здобула команда с. 
Олексіївка, «срібло» у селища 

Мирне, «бронза» у команди з с. Пань-
ківка. Вітаємо переможців!

Білокуракинська РДА

Спартакіада в Білокуракине
на найкраще спортивне село

Співпраця Бродівського району 
Львівської області та Білокуракинсько-
го району Луганської області триває з 
2016 року. За цей час відбулося чимало 
спільних заходів, взаємних візитів, куль-
турних обмінів тощо. Однак залишаєть-
ся багато негативних стереотипів серед 
мешканців даних громад, які породжен-
ні інформаційною війною та направлені 
проти територіальної цілісності України. 
Саме тому комунальне підприємство 
«Районна газета «Голос відродження», 
районна комунальна телерадіокомпанія 
«Броди» цього літа взяли участь у проек-

ті «Розвиток співпраці ЗМІ Бродівського 
району Львівської області та Білокура-
кинського району Луганської області з 
метою розширення поінформованості 
мешканців районів-партнерів», де пар-
тнером виступає ПП «Редакція газе-
ти «Життя Білокуракинщини». Даний 
проект, який заплановано реалізувати 
протягом червня-листопада 2018 року, 
націлено на розширення поінформо-
ваності мешканців двох зазначених 
районів про особливості та здобутки 

у суспільному житті районів-партнерів 
– Бродівського та Білокуракинсько-
го, шляхом суттєвого збільшення ма-
теріалів у ЗМІ двох районів. 

Основну увагу буде сконцентровано 
на специфіці діяльності органів вико-
навчої влади і місцевого самовряду-
вання (зокрема, щодо децентралізації), 
структур освіти, культури, охорони здо-
ров’я, молодіжного життя, охорони істо-
рико-культурної спадщини, функціону-
вання ЗМІ, економіки тощо.

22 серпня в рамках реалізації вище-
зазначеного проекту на Білокуракин-
щину завітала делегація з Бродівського 
району Львівської області на чолі з голо-
вою Бродівської районної ради Євгеном 
Шведом. В перший день перебування 
гості відвідали Білокуракинську цен-
тральну районну лікарню, де вручили 
закладу гуманітарну допомогу: ліжка, 
інвалідні візки, гінекологічне крісло, ма-
траци та інше.

Білокуракинська РДА

Співпраця між Бродівщіною і 
Білокуракинщиною триває
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Традиція святкування Дня села побу-
тує чи не у кожному населеному пункті 
України. День народження села - завжди 
хвилююча подія для його мешканців. 
Адже саме в такий день кожен відчуває 
себе частиною великої родини. Це свя-
то об’єднує усіх, кому село дороге, 
хто тут народився, живе, працює 
чи просто приїздить у гості. Це ще 
одна можливість на деякий час за-
бути про буденні проблеми та тур-
боти. Для багатьох День села - це 
ще один привід зібратися разом, 
згадати і тих, хто народився, і хто 
став на весільний рушник кілька 
років тому, послухати музичні ком-
позиції, подивитися виступи до-
рослих й своїх же діточок на сцені 
та порадіти їхнім творчим успіхам. 
Цей чудовий день об’єднує людей 
різного віку - від малого до велико-
го. І вітають земляків та гостей завжди 
щиро та гостинно.

День села дуже колоритно відзначили 
у селі Цілуйковому. Надзвичайно людно 
було біля сільського клубу (завідуюча 
В.Дяченко). На народні гуляння зібра-

лися чи не всі жителі села. З вітальними 
словами та побажаннями з нагоди свята 
до громади звернулися голова Білоку-
ракинської ОТГ Сергій Сірик, староста 
села Олексій Застава, настоятель Свя-
то-Іллінського храму, ієрей Роман (Кар-
цев), заступник начальника Луганського 
обласного центру народної творчості 
Ірина Божич, які побажали жителям про-
цвітання, а кожній родині - щастя, до-
статку, злагоди, добробуту тощо. 3 на-
годи свята були нагороджені грамотами 
та подарунками: М.Оселедько, Н.Заїка, 
Т.Беденко; випускники 11 класу села 
Цілуйкове А.Роззувайло, Б.Ромах, Н.О-
селедько, яка закінчила школу з сріб-
ною медаллю; найменший житель села 
Богданчик Тарасов; дівчата-активістки 
місцевої бібліотеки.

Свої музичні подарунки зі сцени 
подарували солісти Білокуракин-
ського районного Будинку культу-
ри ім. Т.Г.Шевченка Анжеліка та 
Валерія Сінєльнікови, Володимир 
Хоружий. Дітлахи розважалися на 
батутах, гарний настрій дарував 
дитячий аніматор зі Старобільсь-
ка, також всі бажаючі мали мож-
ливість поласувати смачною по-
льовою кашею, яку приготували 
Л.Косенко, М.Оселедько. Л.Лобач, 
придбати солодку вату, шашлик 
та інші смаколики.

У рамках святкування дня села 
Цілуйкове відбувся регіональний етап 
Всеукраїнського огляду-конкурсу клуб-
них закладів у сільській місцевості, під 
час якого фольклорний колектив «Бе-
региня» Цілуйківського сільського клубу 
підтверджував звання «народний».

Як відомо, фольклорний колектив 
«Берегиня» був заснований у 1982 році, 
частина жіночок співає в колективі саме 
з того часу. Відмінною рисою колек-
тиву є авторські пісні, слова та музику 
до яких написали самі учасники колек-

тиву, або члени їх сімей. Це 
пісні «Рідне село» З.Косен-
ко, «Цілуйчанські діброви» 
О.Косенка. «Моя Луганщина» 
М.Оселедько, «Моє Цілуй-
кове» М.Роззувайло та інші. 
Також значну частину репер-
туару займають близько 50 
автентичних пісень, які були 
записані зі слів та наспівів 
старожилів села. Це пісні «Ой, 
ти місяцю», «Рожа», «Топо-
ля», «Вдова» та багато інших. 
Нерідко виконання пісень 
супроводжується шумовими 
інструментами - гребінь, ро-

гач, качалка, коса, рубель. З 2015 року 
керівником народного фольклорного ко-
лективу «Берегиня» є Олена Вітер, яка 
безмежно віддана своїй справі. Вона 
серйозно та відповідально ставиться до 

підбору репертуару, постійно веде по-
шук старовинних пісень та обрядів, на 
високому професійному рівні проводить 
заняття-репетиції, постійно вдоскона-
лює техніку виконання пісенних творів. 
«Берегиня» - постійний учасник фести-
валів та конкурсів районного та облас-
ного рівня, учасник фестивалю фоль-
клорних колективів «Фольк-м’юзік». 
Популярність колективу пояснюється 
високою виконавчою майстерністю йога 
учасників, постійним поповненням ре-
пертуару, його неповторністю та щирі-

стю сердець учас-
ників колективу. У 
творчому доробку 
фольклорного ко-
лективу є багато 
старовинних об-
рядів: «Масля-
на», «Обжинки», 
«Зелені свята», 
«Різдвяні свята», 
«Цілуйчанські по-
сиденьки».

Обласній ате-
стаційній комісії, 
до складу якої 
цього разу увій-
шли: заступник 
начальника Луганського обласного цен-
тру народної творчості Ірина Божич, 
завідуючий відділом народної творчості 
Олександр Бірюстюков, методист із ро-
звитку фольклорного мистецтва Надія 
Лєбєдєва, та глядачам фольклорний ко-
лектив «Берегиня» показав ряд весіль-
них обрядів, а саме - сватання, весілля, 
розплітання коси, викупу, благословен-
ня та обсипання.

Під час урочистої частини пісню 
«Село моє рідне» (музика і слова З.Ко-
сенко) заспівав народний фольклорний 
колектив «Берегиня», вірш «Моє село» 
(автор Ю.Турпетко) виконали Л.Скляр, 
А.Тарасенко, М.Тарасенко, К.Букай, О.
Заїка. Ведучою заходу буде Наталія 
Ляшко. Свої роботи продемонстрували 
місцеві майстри декоративно-приклад-
ного мистецтва: Тетяна Беденко, Дар’я 
Хрипун, Неля Оселедько, Вікторія Світ-
лична, Зінаїда Косенко, Оксана Ізмалко-
ва.

Потім на сцені Цілуйківського сіль-
ського клубу пройшло справжнє фоль-
клорне та театральне свято - українське 
сватання за участю місцевих артистів. У 
ролі нареченої була Віка Борсук, а на-
реченого - Федір Борсук, батьками мо-
лодої виступили В.Букай, М.Лобач, а 
молодого - А.Тарасенко та О.Тарасенко. 
Сватами були Наталя та Сергій Тара-
сенки, подружками нареченої - Анаста-
сія Застава, Анастасія та Тетяна Роззу-
вайли. Наречений у супроводі батьків, 
світів та колективу «Берегиня» завіта-
ли до імпровізованої хати молодої, де, 

дотримуючись всіх народних традицій, 
розпочалося сватання, в ході якого мо-
лода дала згоду на шлюб та почастува-
ла гостей свіжим хлібом.

Після сватання всіх присутніх запро-
сили на весілля. За давньою традицією 
подружки молодої розплітали їй коси 
та допомогли вбратися в новий наряд, 
вінок з пишних квітів. Молодий же зі 
своїми сватами на коні приїхав до дому 
нареченої. Відбувся викуп, де за моло-
ду вимагали багато всякого добра. Далі 
молоді тричі вклонилися батькам та от-

римали благословення на довге, щас-
ливе сімейне життя. Далі мати молодої 
обв’язала молодих рушником та вивела 
на подвір’я, де їх, за звичаями, обсипа-
ли цукерками на солодке життя, гроши-
ма - на життя в достатку та зерном пше-

ниці, щоби Бог дав діток стільки, скільки 
зернят упало на молоду...

Всі ці обряди супроводжувалися 
українськими народними піснями у ви-
конанні «Берегині».

Як зазначила атестаційна комісія, 
фольклорний колектив «Берегиня» 
продемонстрував високий худож-
ньо-виконавський рівень, тому вона 
рекомендує управлінню культури, на-

ціональностей та релігій Луганської об-
лдержадміністрації підтвердити звання 
«народний» фольклорному колективу 
«Берегиня» Цілуйківського сільського 
клубу.

Громада села Цілуйкове дякує Білоку-
ракинській ОТГ за придбані нові фоль-
клорні костюми в кількості 10 штук для 
Цілуйківського сільського клубу, за під-
тримку в організації свята, а також ди-
ректору СТОВ АФ «Зоря» Ігору Нікіфо-
рову, матушці Ользі та всім мешканцям 
села. Окрема подяка робітникам з бла-
гоустрою В.Тараненко та В.Скляр.

Святкували День села цілуйчани до 
пізньої ночі, адже людям не хотілося 
розходитись по домівках, тому що по-
зитивні емоції і радість переповнювали 
кожного, хто завітав цього прекрасного 
сонячного дня до Цілуйкового.

За матеріалами «ЖБ»

Село моє рідне, заквітчаний рай!
День села відзначили в Цілуйковому
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У Білокуракинському районі оголоше-
но карантинний режим у зв’язку з вияв-
ленням амброзії полинолистої.

З метою локалізації та ліквідації ка-
рантинного організму – амброзії поли-
нолистої на території Білокуракинського 
району Луганської області запровад-
жено карантинний режим. Зокрема, с. 
Олексіївка – 3 га; с. Олександропіль – 2 
га; с. Тимошине – 4 га.

Це рішення прийнято відповідно до 

розпорядження голови Білокуракинсь-
кої районної державної адміністрації від 
19 липня 2018 року №550.

Згідно з ним надано доручення Білоку-
ракинській селищній раді, Тимошанській 
сільській раді та Головному управлінню 
Держпродспоживслужби в Луганській 
області розробити план фітосанітарних 
заходів щодо локалізації та ліквідації 
амброзії полинолистої.

Білокуракинська РДА

Оголошено карантинний режим!

У Білокуракинському районі оголо-
шено карантинний режим у зв’язку з 
виявленням амброзії полинолистої. 
Про це повідомляється на офіційному 
сайті Білокуракинської РДА. Відповідно 
до розпорядження голови райдержад-
міністрації №550 від 19 липня 2018 року 
на території Білокуракинського району 
Луганської області запроваджено каран-
тинний режим. Зокрема, в с. Олексіївка 
– 3 га; с. Олександропіль – 2 га; с. Тимо-
шине – 4 га. Згідно з ним надано дору-
чення Білокуракинській селищній раді, 
Тимошанській сільській раді та Головно-
му управлінню Держпродспоживслужби 
в Луганській області розробити план 
фітосанітарних заходів щодо локаліза-
ції та ліквідації амброзії полинолистої.

Як не дивно, про боротьбу з ам-
брозією в самому селищі Білокуракине 
в повідомленні не йдеться. Хоча як раз 
в Білокуракине, особливо в заплаві річ-
ки Білої, яка тягнеться вздовж всього 
селища, амброзії найбільше. Звичайно, 
біля річки – це ж не в самому селищі! 
Нехай собі росте! – Так, мабуть, дума-
ють в адміністрації та в селищній раді?

В самій спільноті Білокуракинської 
РДА на Facebook навіть з’явився та-
кий коментар від імені адміністратора: 
«Закликаю всіх боротися з амброзією, а 
не тільки констатувати факти». Дійсно, 
може треба було б реально боротися з 
амброзією, а не лише закликати до бо-
ротьби з нею, роблячи вигляд, що щось 
робиться для цього з боку місцевої вла-
ди?

А тепер, думаю, треба трішки наве-
сти інформації щодо самої рослини ам-
брозії, якщо комусь лінь про неї шукати 
інформацію в Інтернеті. Є кілька видів 
амброзії. В Білокуракинському районі 
найбільш розповсюджена амброзія по-
линолиста.

Інформація з Вікіпедії: Амбро́зія по-
линоли́ста - вид отруйних трав’янистих 
рослин із родини Айстрових. Амброзія 
полинолиста належить до карантинних 
бур’янів, які завдають великої шкоди 
не лише сільському господарству, але 
й здоров’ю людей, бо пилок амброзії 

викликає сильну алергічну реакцію. За 
життєвою стратегією — це рудерал, за-
селяє сади, городи, узбіччя доріг, заліз-
ничні насипи, луки, пасовища, пустирі 
тощо. Рудеральна рослинність, до якої 
належить амброзія – це сукупність сміт-
никових видів бур’янів; супутники жит-
тєвих відходів людини, зустрічаються 
на смітниках, біля парканів, на узбіччях 
асфальтових та ґрунтових доріг, на бе-
регах річок та водоймищ.

Тобто, амброзія найбільш розповсюд-
жена там, де для неї створюються всі 
необхідні умови саме завдяки зусил-
лям людини. А тепер згадайте, де у нас 
такі шикарні умови для вирощування 
амброзії? Правильно! – Кругом, де є 
сміття, яке з таким натхненням залиша-
ють та розкидають місцеві жителі! А це 
фактично все наше селище. Бо кругом 
сміття вистачає. І якби його не приби-
рали місцеві комунальщики з «Комун-
сервісу», то, думаю, вже за пару місяців 
в смітті можна було б купатись прямо 
посеред центральних вулиць селища. 
Ну, в центрі селища все ж таки сміття 
більш-менш прибирають, навіть квіточ-
ки понасаджували. Але ж що робиться 
на його околицях? Що робиться в міс-
цях відпочинку – парках, на пляжах на 
деяких невеличких вулицях, провулках 
та вуличних закутках? Це вже не гово-
рячи про деякі лісосмуги (наприклад, 
біля залізниці) або на пагорбах вздовж 
вулиці Підгірної. Та навіщо далеко 
ходити? Вздовж самої річки Білої ча-
сто-густо можна бачити купи побутового 
сміття, яке, як видно, цілеспрямовано 
і спеціально хтось вивіз і висипав або 
біля самої дороги, або десь у рівчак. Ну 
як тут не розповсюджуватись і не рости 
амброзії чи іншим подібним рослинам, 
які полюбляють саме таке ставлення до 
себе недолугих і розумово недорозвине-
них людей?!

Крім того, амброзія полюбляє розпо-
всюджуватись на тих ділянках землі, де 
для неї немає великої конкуренції інших 
рослин. Амброзія любить добре освіт-
лені та прогріті сонцем ділянки і не по-
любляє, коли поруч з нею ростуть інші 

рослини, які можуть рости швидше за 
неї. А тепер згадайте, як у нас навесні 
випалюють траву в заплаві річки Білої! 
Причому випалюють не тільки очерет в 
рівчаках, а все, що горить. А навесні вся 
трава суха і горить дуже добре, в резуль-
таті практично вся рослинність суцільно 
вигорає, залишаючи після себе лише 
чорну ковдру із попелу. При цьому зго-
рає не тільки трава, але і все, що в ній 
на цей момент знаходиться – тварини, 
пташки, комахи, плазуни. Пройдіться 
через кілька хвилин вздовж річки Білої 
або по заплаві після таких штучних по-
жеж, створених людьми. Навколо стоїть 
мертва тиша, все вимирає. Навколо 
тільки чорний попіл. Звісно, надземна 
частина рослин при цьому майже повні-
стю гине. Але на ґрунті залишається 
насіння, яке після весняного дощу і при 
сприятливій погоді проростає. При цьо-
му саме насіння амброзії та їй подібних 
рослин після спалення сухої трави про-
ростає найшвидше, тим самим завой-
овуючи життєвий простір для себе за 
рахунок інших, менш стійких і пристосо-
ваних до високих температур рослин. А 
враховуючи те, що одна рослина може 
дати кілька тисяч насінин (від 30 до 100 
тисяч), здатних при сприятливих умовах 
прорости навіть просто знаходячись на 
поверхні землі, то розповсюдження ам-
брозії відбувається дуже швидкими тем-
пами на великій території.

Крім того, амброзія часто росте і розпо-
всюджується на багатьох сільськогоспо-
дарських полях, зокрема там, де росте 
соняшник чи соя. А соняшник в Білоку-
ракинському районі – одна із найпоши-
реніших культур. Сама ж амброзія силь-
но осушує і виснажує ґрунт, викликаючи 
пригнічення інших рослин. Насіння ж 
амброзії може зберігати схожість до 40 
років. Але якщо на полях сільгосппід-
приємства можуть використовувати гер-
біциди і хоч якось боротися з амброзією, 
то безпосередньо в населених пунктах 
чи в заплаві річки застосування подіб-
них хімікатів неможливе. Тому єдиний 
спосіб боротьби з амброзією в селищі та 
на його околицях залишається скошу-

вання. При цьому скошувати треба під 
самий корінь, бо якщо цього не робити, 
амброзія дуже швидко відростає і дає 
нові паростки, на яких з’являється цвіт, 
а потім і насіння. А ще краще - висми-
кувати амброзію з коренем, але це вже 
справа не легка і не для кожного.

А взагалі, замість того, щоб кожно-
го року боротися з амброзією методом 
скошування, що є абсолютною марною 
справою в масштабах всього району, 
необхідно просто припинити випалю-
вати рослинність в заплаві річки Білої, 
щоб було різнотрав’я, яке значно буде 
пригнічувати амброзію, яка все ж таки 
починає рости пізніше від більшості ви-
дів трав. А якщо і скошувати амброзію 
– то не в кінці літа, коли вже явно запіз-
но, а ще на самому початку, коли вона 
лише ледь-ледь починає з’являтись в 
різних місцях. І не тільки на централь-
них вулицях чи парках селища, але і 
безпосередньо в заплаві річки Білої, на 
узбіччях доріг, на сміттєзвалищах (часто 
стихійних), яких вистачає також і в лісо-
смугах. Насіння амброзії чудово розпо-
всюджується навіть автомобілями, які з 
полів заїжджають в селище, привозячи 
його на колесах.

Ну, і звісно, ліквідовувати самі стихій-
ні сміттєзвалища, своєчасно вивозити 
сміття з місць відпочинку, встановити 
штрафи як за самовільне викидання 
сміття в будь-якому не призначеному 
місці, так і за підпалювання трави в за-
плаві річки Білої або на полях та інших 
сільгоспугіддях. А поки що намагання 
місцевої влади боротись з амброзією 
нагадує битву з вітряками, від якої не-
має ніякої користі, а лише гучні слова та 
вигляд вдаваної роботи.

Глас Народу

ПРО КАРАНТИН, АМБРОЗІЮ 
ТА ВДАВАНУ РОБОТУ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

Поліцейські дві доби розшукували 
дідуся, який їхав з Баку до Києва на 
весілля, а заблукав на Луганщині.

Пошуки зниклого 77-річного громадя-
нина Азербайджану тривали дві доби. 
За цей час правоохоронці «прочесали» 
не один десяток квадратних кілометрів 
Сватівського району. Дідуся знайдено, 
жертвою злочину старенький не став і 
вже разом із родиною їде на весілля до 
Києва.

На минулих вихідних до Сватівського 
відділу поліції за допомогою звернулись 
схвильовані громадяни Азербайджану, 
які пояснили, що прямують родиною на 
автомобілі з м. Баку до м. Київ на весіл-
ля. Але з їх дідусем трапилось щось 
незрозуміле. Зупинившись на відпочи-
нок біля криниці, усі вийшли перекусити, 
а дідусь начебто був поруч, потім пішов 
попити води та кудись зник. Деякий час 
рідні самостійно намагалися розшукати 
пропажу, проте безрезультатно.

Одразу після отримання повідомлен-
ня на пошуки старенького був задіяний 
весь особовий склад Сватівської поліції 
та небайдужі місцеві мешканці. Була 
створена оперативно-пошукова група, 
яка цілодобово перевіряла можливі міс-
ця знаходження дідуся. Обстежувалися 
лісопосадки, покинуті будинки і садиби, 
за допомогою квадрокоптера обстежу-
вали усі поля району. Правоохоронці з 
фотографією зниклого обходили усі на-

селені пункти, 
розмістили ін-
формацію про 
старенького у 
прилеглих се-
лах Сватівсь-
кого району та 
на усіх блокпо-
стах області.

П о ш у к и 
дали резуль-
тат. Вкрай 
знесиленого 
дідуся знайшли у полі в с. Містки, на 
самій околиці села. Чоловік був дуже 
виснажений, бо дві доби нічого не їв, і 
ніяк не міг пояснити поліцейським, як він 
тут опинився.

Вже трохи прийшовши до тями, ста-
ренький щось розповідав своїм роди-
чам, і ті у свою чергу змогли пояснити 
поліцейським дивакувату поведінку сво-
го дідуся.

Як з’ясувалось, дідусь усе своє життя 
в рідному селі пас баранів. І, тут на Лу-
ганщині, зупинившись біля криниці, він 
побачив як неподалік випасається стадо 
худоби. Йому примарилось, що це його 
стадо, і за звичкою, яка напрацьована 
довгими роками, він пішов за стадом та 
й заблукав. 

За інформацією 
Сватівського Відділу Поліції

Дідусь пішов за стадом баранів 
та заблукав у степах Луганщини

Щоб дізнатися призначено чи не при-
значено вам субсидію тепер не потрібно 
телефонувати в управління соціального 
захисту населення. З липня 2018 року 
розмір своєї субсидії можна дізнатися 
он-лайн – на сайті http://subsidii.ioc.gov.
ua/.

Міністерство соціальної політики 
України відкрило доступ до Єдиного 

державного реєстру отримувачів жит-
лових субсидій. За адресою subsidii.
ioc.gov.ua українці мають змогу ввести 
свою поштову адресу і дізнатися чи при-
значено їм субсидію та який її розмір за 
опалювальний й неопалювальний сезо-
ни.

Єдиний державний реєстр отри-
мувачів житлових субсидій створе-
ний Урядом в Україні вперше в історії 
української незалежності. Він дає змогу 
ефективно контролювати кожну гривню, 
виділену з державного бюджету на до-
помогу населенню у сплаті комунальних 
послуг, підвищити адресність допомоги 
й покращити ефективність програми 
житлових субсидій.

За матеріалами сайту: 
https://teplo.gov.ua/

Дізнатися розмір субсидії тепер можна 
онлайн на сайті subsidii.ioc.gov.ua
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23.08.2018 у нічний час 17-річний хло-
пець, не маючи посвідчення водія про 
право керування транспортними засо-
бами, керуючи легковим автомобілем 
OPЕL ASTRA свого батька, в якому 
знаходилися ще чотири пасажирки (17 
та 18 років), рухався по автодорозі у на-
прямку з смт Білокуракине до смт Трої-
цьк.

Неповнолітній водій, проявивши 
безпечність та неуважність, нехтую-
чи власною безпекою і безпекою па-
сажирів, які знаходились в салоні, на 
перехресті при повороті не впорався з 
керуванням автомобіля, внаслідок чого 
виїхав за межі проїжджої частини та до-
пустив перекидання автомобіля.

Внаслідок ДТП 18-річна пасажирка від 
отриманих тілесних ушкоджень помер-
ла на місці події. Також, внаслідок ДТП 

тілесні ушкодження різного ступеню от-
римали водій та інші пасажири, яких го-
спіталізовано до лікарні.

Станом на 25 серпня слідчими слідчо-
го управління ГУНП в Луганській області, 
за процесуального керівництва військо-
вої прокуратури Луганського гарнізону 
«горе» водію повідомлено про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ознаками складу ч. 2 
ст. 286 КК України (порушення правил 
безпеки дорожнього руху особою, яка 
керує транспортним засобом, що спри-
чинило смерть потерпілому) та вирі-
шується питання про обрання підозрю-
ваному запобіжного заходу. 

Досудове розслідування триває.

За інформацією Слідчого управління 
ГУНП в Луганській області

В Білокуракинському районі сталася 
страшна дорожньо-транспортна пригода

Нехтування правил дорожнього руху 
призвело до трагічної дорожньо-транс-
портної пригоди, через яку 18-річна 
пасажирка від отриманих тілесних уш-
коджень померла, а водій та три паса-
жири доставлені до медичного закладу 
з тілесними ушкодженнями різного сту-
пеню тяжкості. 

23 серпня, близько 23.50 17-річний 
водій автомобіля «Opel Astra», ру-
хаючись по автодорозі «Білокураки-
не-Луб’янка-Олексіївка» з смт. Білокура-
кине, не обрав безпечної швидкості руху, 
через що не впорався з керуванням та 
на великій швидкості з’їхав на узбіччя, 
де здійснив перекидання транспортного 
засобу. 

Внаслідок ДТП 18-річна пасажирка від 
отриманих тілесних ушкоджень несуміс-
ним з життям загинула на місці, водій та 
три пасажирки (17-18 річні дівчата) от-

римали тілесні ушкодження різного сту-
пеню тяжкості.

На теперішній час слідчими слідчого 
управління ГУНП в Луганській області, 
за процесуального керівництва військо-
вої прокуратури Луганського гарнізону 
водію повідомлено про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ознаками складу ч. 2 
ст. 286 КК України «Порушення правил 
безпеки дорожнього руху особою, яка 
керує транспортним засобом, що спри-
чинило смерть потерпілому» та вирі-
шується питання про обрання підозрю-
ваному запобіжного заходу. Досудове 
розслідування триває.

За інформацією Слідчого управління 
ГУНП в Луганській області

В Білокуракине внаслідок ДТП одна людина
загинула та четверо отримали тілесні ушкодження

23 серпня на об’їзній трасі поблизу 
Білокуракине-2 близько 23 годині 30 
хвилин сталась автомобільна аварія, в 
якій загинула 18-річна дівчина Каріна 
Єрьоменко, а також постраждали і от-
римали багаточисельні ушкодження три 
дівчини: Каріна Чорнуха (18 р), Аліна 
Рязанцева (17 р) та Надія Черняк (17 
р). За кермом автомобіля «Opel Astra» 
був Дмитро Чорнуха, якому 25 серпня 
виповнилось 18 років і на момент аварії 
був неповнолітнім та не мав водійських 
прав.

Автомобіль на великій швидкості 
рухався по трасі з Білокуракине в бік 
Павлівки. Але водій Чорнуха Д. не впо-
рався з керуванням і вилетів в кювет 
на поле. Різниця в рівні асфальтової 
дороги та ґрунтом виявилась близько 1 
м. В результаті автомобіль перевернув-
ся (можливо кілька разів). По слідам на 
траві видно, що автомобіль продовжу-
вав рухатись далі ще приблизно 70-80 
метрів, поки не вискочив на поперечну 
дорогу, яка веде в бік елеватора, а потім 
перелетівши її знову опинився на ґрун-
товці (поле з соняшником) і передньої 
частиною (можливо) вдарився об стовп. 
На момент огляду місця пригоди стовп 
лежав напівзруйнований поруч з дере-
вами, що ростуть біля дороги.

В результаті перевертання автомобіля 
всі четверо дівчат з нього випали і лежа-
ли по один бік на траві та переораному 
полі, в той час як автомобіль знаходив-
ся через дорогу (що веде до елеватора) 
на іншому полі. Тобто, водій продовжу-
вав тиснути на газ, поки автівка не опи-
нилась на іншому полі догори колеса-
ми. Більша частина уламків автомобіля 
знаходилась саме біля дівчат. Також 

навкруги валя-
лись деякі речі. 
А перекинутий 
автомобіль спа-
лахнув і вигорів 
вщент. Як ви-
скочив з авто-
мобіля водій 

- невідомо. Але 
сам водій Чор-
нуха Д. майже 
не постраждав 
(місцями звезе-
на шкіра, кіль-
ка синців та 

подряпин). Коли потерпілих привезли 
в лікарню, Чорнуха Д. був у свідомості 
і сам спокійно рухався. За свідченнями 
медиків, він був у відносно нормально-
му стані, ознак алкогольного сп’яніння 
і запаху алкоголю від нього не було. 
Також, як свідчить одна із дівчат Надія 
Черняк, а також зі слів Богдана Бурлуць-
кого (який бачив водія в ніч аварії), Дми-
тро Чорнуха був тверезий, принаймні, 
ніщо не вказувало на те, щоб він вжи-
вав алкоголь. Але, як кажуть інші свідки, 
вони бачили Д.Чорнуху вдень 23 серпня 
перед аварією, коли він вживав слабо-
алкогольний напій-енергетик REVO (мі-
цність 8,0-8,5 об., що відповідає міцно-
му пиву). Також (можливо) енергетики 
вживали і самі дівчата.

Автомобіль рухався на дуже великій 
швидкості (150-160 км/годину). Самі 
дівчата просили Чорнуху Д. зменшити 
швидкість. Але він їх не слухав і, скорі-
ше за все, намагався похизуватись пе-
ред ними, показати свою «крутизну». 
Аварія сталась близько 23:30 години, 
було дуже темно. 

Як відомо, об’їзна траса на деяких 
ділянках має увігнутість та різний рівень 
(то піднімається вгору, то опускається 
вниз) і рух по ній в таких місцях більше 
90-100 км/год. просто неможливий фі-
зично, бо автомобіль на високій швид-
кості викидає вбік дороги. Крім того, 
саме асфальтове покриття на цій дорозі 
має вигляд «гармошки», тобто зім’яті 
складки, які зазвичай утворюються на 
асфальті завдяки руху перевантажених 
вантажівок з зерном. При русі на великій 
швидкості автомобіль запросто може на 
одній із таких складок викинути вбік до-
роги в кювет.

У випадку ДТП, який скоїв Чорнуха Д., 
судячи по слідам автомобіля, він рухав-
ся по дорозі навіть не повертаючи кер-
ма – по прямій – не враховуючи кривиз-
ну дороги. На швидкості в 150 км/годину 
він, якби навіть і намагався, все одно 
не зміг би повернути. А враховуючи те, 
що автомобіль, зіскочивши з асфальту, 
ще по ораному полю проїхав (скоріше 
пролетів) ще 70-80 метрів, потім пере-
скочив асфальт і залетів на інше поле, 
і зупинився тільки тому, що опинився 
догори колесами, то можна уявити, в 
якому стані був водій, який навіть не на-
магався скинути газ.

Чи то ефект енергетика REVO подіяв, 
чи то звичайний шок від перших пере-
вертань автомобіля по полю, але він так 
і не зміг впоратись з керуванням та зу-
пинитись.

Нажаль, одна з дівчат загинула на 
місці. Троє інших потрапили в лікарню в 
важкому стані. Їм по 17-18 років (випуск-
ниці 2017-2018 років). При цьому водій 
залишився майже не ушкодженим.

Кажуть, що Чорнуха Д. мав би свят-
кувати свій день народження 25 серп-
ня (18 років), але чи то не утримався і 
вирішив зробити це трохи раніше, чи то 
просто хотів показати свою «крутизну» 
дівчатам. Нажаль, більшість дівчат саме 
на таких «крутих» хлопців і ведуться, 
не задумуючись про наслідки та іноді 
довіряючи їм навіть своє життя.

До речі, приблизно на цьому міс-
ці траплялись аварії і раніше, в т.ч. зі 
смертельним наслідком. Іноді аварії 
відбуваються з тими автомобілями, які 
їдуть по трасі, іноді з тими, що виїжджа-
ють на об’їзну трасу з дороги, що веде 
в селище на вул. Центральну. Але май-
же завжди водії в таких випадках пере-
вищують швидкість або знаходяться в 
стані алкогольного сп’яніння. Можливо, 
варто було б поставити в цьому міс-
ці перед поворотом (на дорогах в усіх 
напрямках) знак обмеження швидкості, 
наприклад в 60 км/годину? Може, хоч 
це якось вбереже водіїв та зменшить 
вірогідність аварій на цій ділянці? Хоча 
жоден знак не допоможе і не врятує від 
сп’янілих водіїв-ідіотів та неурівноваже-
них мажорів за кермом… Нажаль… І чи 
будуть справедливо покарані такі водії 
за вбивство на дорозі?

Глас Народу

ПРО�ЩЕ�ОДНУ�СМЕРТЬ�НА�ДОРОЗІ�ТА�СПРАВЕДЛИВЕ�ПОКАРАННЯ

23.08.18 трапилася страшна аварія, в 
якій загинула 18-річна дівчина Карина 
Єременко. Ще три дівчини з важкими 
травмами потрапили до лікарні!

Черняк Надія - пробита легеня, зла-
мані ребра і ключиця. Їй мають робити 
дорогу операцію. Будь ласка, допом-
ожіть дівчині. Від вашої допомоги зале-
жить її майбутнє!

Реквізити: Бурлуцька Вікторія 
Василівна (мати), номер картки: 
4149499640329924.

Чорнуха Карина - зламані обидві ноги 
(на одній - закритий, на другій - відкри-
тий переломи), набряк легенів, дихає 
через кисневу маску, всі внутрішні орга-
ни теж сильно постраждали, проблеми з 
травленням і множинні рани обличчя та 
тіла. Вона потребує дуже дорогої опе-
рації на ногах, також необхідна довга 
реабілітація, яка коштує дуже великих 
грошей. Давайте допоможемо її рідним 
зібрати потрібну суму для одужання Ка-
ринки! 

Реквізити: Вишняков Володимир (бать-
ко), номер картки: 5168757368035582.

Рязанцева Аліна - перелом четвертого 
хребця, набряк обличчя, множинні гема-
томи по всьому тілу, рани на голові.

Їй потрібна складна операція на хреб-
ці, яка обійдеться її сім’ї дуже дорого, 
тому потрібно за короткий час зібра-
ти велику суму. Не будьте байдужими, 
Алінка потребує допомоги! У зв’язку з 
тим, що перша картка була заблокована, 
мати Аліни користується карткою под-
руги Аліни Рязанцевої, яку їй передали. 

Реквізити: Філоненко Діана, номер 
картки: 4149439108090394.

Матеріали додані в спільноти:
Portal Bilokurakyne, 

«Наше Білокуракине» та ін.

Терміново потрібна допомога!
Не будьте байдужими!!!

Місце аварії 23.08.2018 року
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В 2012 році на сайті «Білокуракинсь-
кий портал» була опублікована стат-
тя під назвою «Постріли в центрі 
Білокуракиного, або Як розважають-
ся білокуракинські діти». В цій стат-
ті розповідається реальна історія із 
життя і називаються справжні імена 
героїв. Але я не буду називати прізви-
ща. Думаю, всі і так здогадаються про 
кого йде мова.

Над автором даної статті тоді на-
віть дехто сміявся… Тодішній голо-
ва райдержадміністрації Діденко О.І., 
прочитавши цю статтю, на черговій 
своїй нараді піднімав питання щодо 
літнього відпочинку білокуракинських 
дітей і звертав особливу увагу відділу 
освіти на їхні проблеми. Дійсно, зараз 
вже багато чого змінилось з тих часів. 
Діти виросли, змінились, подоросліша-
ли…

І ось минуло 6 років… І слова авто-
ра статті, нажаль, справдились. І, 
на превеликий жаль, ще багато чого 
справдиться… І про це знають деякі 
білокуракинці, але не хочуть вірити 
або сприймати гірку правду…

Далі наводиться текст статті 
(життєвої історії), яка була опубліко-
вана на Білокуракинському порталі в 
2012 році. А читачі нехай роблять свої 
висновки.

ПОСТРІЛИ В ЦЕНТРІ 
БІЛОКУРАКИНОГО 

АБО ЯК РОЗВАЖАЮТЬСЯ 
БІЛОКУРАКИНСЬКІ ДІТИ

Червень 2012 року. Центр селища 
Білокуракине.
- Бах! Бах! Бах!
- Ніно! Ніно, тікай!.. – баба Надя бігла 

вперед, розмахуючи руками. – Ніно, не 
йди сюди, тут стріляють!..

Баба ж Ніна, наче заклякши, завмер-
ла на місці, широко відкривши очі, бо-
ялась рухатись далі. Від переляку вона 
затамувала подих і не могла зробити ні 
кроку вперед.

Баба Надя – жінка більш моторна і 
прутка, підбігла до неї, взяла за руку і 
спитала:

- Ніно, все гаразд? Ходімо!..
Баба Ніна, тримаючись руками за сер-

це, тихенько почала рухатись вслід за 
подругою.
- Боже, Надю… Як я злякалась… Ду-

мала, зараз мене вб’ють…
Баба Надя, намагаючись її заспокоїти, 

озирнулася довкола:
- Хто ж це стріляє?.. Це ж точно якась 

дитина! І з гори ж… Мабуть з третього 
поверху.

На цю мить постріли затихли. І дві ба-
бці намагалися роздивитись, з якого ж 

все-таки вікна стріляли. В будинку було 
відкрито кілька вікон, тому визначити, з 
якого саме лунали постріли, було склад-
но. Не знайшовши малолітнього снай-
пера, бабці вирішили піти якомога далі 
від вікон триповерхового будинку…

Ця історія – заснована на реальних 
подіях.

Дійсно, в центрі селища Білокуракине 
біля одного із будинків на протязі 15-20 
хвилин майже безперервно лунали по-
стріли. Це були постріли із пневматич-
ної зброї, так званої «воздушки». В кого 
саме цілився снайпер, важко сказати. 
Але свинцеві кулі в основному попада-
ли на асфальтовану пішохідну алейку 
біля будинку – саме по ній ходили люди. 
Це було помітно, тому що при кожному 
пострілі від асфальту сипалися іскри. 
Можливо, мішенню були горобці або го-
луби, але кулі потрапляли саме по алеї. 
Можна зробити висновок, що малоліт-
ній снайпер просто пристрілювався, 
намагаючись якомога краще попадати 
саме в людей, які б мали ходити по алеї.

Після того, як дві бабусі, перелякані 
пострілами, ледь не потрапили під об-
стріл, стрілянина припинилась.

За кілька хвилин біля цього ж само-
го будинку йшов хлопчик років 10-11. І 
раптом його хтось окликнув. Він підійняв 
догори голову і побачив у вікні третього 
поверху свого шкільного товариша.
- Привіт, Дімка! – хлопчик весело ди-

вився вгору, мружачись від сонячних 
променів, намагаючись роздивитись 
того, хто його окликнув. Але його на-
стрій швидко змінився.

- Стій! – визираючи з вікна, грізним го-
лосом скомандував Дімка. – Щоб я тебе 
більше біля свого будинку не бачив. Ти 
зрозумів?!

- Що?.. Дімка, ти чого?.. – хлопець, на-
магаючись второпати слова товариша, 
стояв під вікном і дивився догори.

- Ти почув?! Я сказав, що ти тут більше 
ходити не будеш! Тобі ж гірше буде!.. – 
погрозливо продовжував Дімка.
- Дімка, що ти хочеш? Що я тобі тако-

го зробив? – хлопчина намагався зро-
зуміти такий злий настрій свого товари-
ша.

- А пам’ятаєш, я хотів з тобою гуляти, а 
ти не пішов. Пам’ятаєш?..

- Ну то й що?.. – здивовано піднявши 
брови, відповів хлопець. – Мене мама 
тоді не пустила…

- Та нічого… - Дімка, на мить затихнув-
ши, продовжив: - Ну, значить, ти мені 
більше не друг. Ти тут ходити не будеш!

Його товариш ніяк не міг второпати, 
чим він так образив друга.

- Та ладно, Дімка… Виходь зараз, піде-

мо погуляємо…
- Та ні. Зараз я не хочу. Раніше треба 

було…
- Ну як хочеш… - хлопчина махнув ру-

кою і пішов геть.
- Ну нічого… Ти ще будеш йти додому 

цією дорогою… От тоді і подивимось!.. 
– злорадно вигукнув йому вслід Дімка…

***
Ось така дитяча бесіда випадково 

привернула мою увагу.
Не важко здогадатись, про що саме 

натякав малолітній снайпер Дімка, по-
грожуючи своєму товаришу. Він дістав 
пневматичну зброю і цілком вправно 
умів нею користуватись. Важко сказати, 
чи то з дозволу і відома батьків, чи то 
сам, але він тримав у руках зброю. Не-
хай і не бойову, начебто не справжню. 
Бо нею дійсно може користуватись на-
віть дитина 11 років (як було тоді Дімкі). 
Заряджати свинцеві кульки та тиснути 
на спусковий гачок – ума багато не тре-
ба. Але при попаданні в людину навіть 
така свинцева кулька може нанести 
значну травму, особливо якщо попасти, 
наприклад, в око чи вухо. Та взагалі в 
голову. А якщо це дитина?.. Хоч, мож-
ливо, і не вб’є, але покалічить, зробить 
інвалідом на все життя…

Також мені неодноразово доводилось 
бачити у нас в Білокуракине, як діти вже 
старшого віку ходять з газовими балон-
чиками для самооборони. Але викори-
стовують вони їх не для самооборони, а 
якраз навпаки – для нападу на своїх «не 
слухняних» і «не покірливих» товаришів, 
тим самим показуючи свою силу і вла-
ду над ними і самостверджуючись. Така 
газова зброя стала серед підлітків сим-
волом влади над однолітками, бо дійс-
но, проти неї важко захиститись. Якщо в 
тебе є такий газовий балончик, то можна 
подолати навіть фізично сильнішого су-
перника і примусити його діяти за влас-
ними правилами…

Ось так розважаються деякі наші біло-
куракинські діти та підлітки.

Кажуть, що у нас в селищі і районі 
створені всі умови для літнього відпо-
чинку дітей. Працюють дитячі табори, 
дітям приділяється значна увага, вчи-
телі, батьки і взагалі дорослі турбують-
ся про дозвілля дітей якнайкраще… Про 
це пише районна газета, про це говорять 
ледь не на кожному виступі представ-
ники місцевої влади. Але діти чомусь 
дістають зброю і стріляють…

Поки що тільки з «воздушки» та газо-
вих балонів… Але це тільки поки що…

(вперше було опубліковано на сайті 
«БЛК портал» 05.07.2012 р.)

Глас Народу

Іноді адміна спільноти запитують, на 
підставі чого додаються матеріали в 
спільноту із інших сайтів, спільнот та 
різних джерел. Відповідь проста:

Весь контент на публічних сайтах, від-
критих спільнотах доступний за ліцен-
зією «Creative Commons Attribution 4.0 
International License», якщо не зазначе-
но інше. Іноді про це навіть пишеться на 
самих сайтах, наприклад, про це зазна-
чено на сайті Білокуракинської громади.

Згідно законодавству про «Інфор-
мацію», інформація може братись із 
відкритих джерел із вказування автор-
ства або посилання на ресурс, з якого 
отримана дана інформація. Саме так і 
наповнюються більшість новостійних 
сайтів та різних публічних (відкритих) 
спільнот в соц. мережах.

При цьому адмін сайту чи спільноти 
в соц. мережі не обов’язково є автором 
доданого матеріалу і не несе ніякої від-
повідальності за коментарі чи інформа-
цію, взяту з інших відкритих джерел.

На адресу адміністрації та деяких 
авторів матеріалів «Білокуракинського 
порталу» постійно надходять погрози 
щодо фізичного усунення (вбивства) або 
подання судових позовів із-за опубліко-
ваної на сайті та в спільнотах інформації, 
відео та фотоматеріалів. Спроби фізич-
но усунути одного з авторів матеріалів, 
судові позови вже були, але поки що 
безрезультатно для тих, хто намагався 
це зробити. Але такі спроби практично 
не припиняються, хоча найчастіше все 
зводиться до публічних образ та розпо-
всюдження неправдивої інформації в 
мережі Інтернет.

Ще раз зазначу, що адміністрація сай-
ту «Білокуракинський портал» та його 
спільнот використовує матеріали із офі-
ційних (відкритих) джерел із зазначен-
ням авторства чи джерела, і не має жод-
ного відношення до самих матеріалів, 
якщо не зазначено інше.

Адміністрація 
Білокуракинського порталу

ПОГРОЗИ СУДОМ ТА 
ФІЗИЧНИМ ЗНИЩЕННЯМ

ПРОДОВЖУЮТЬСЯ...


