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6 ГРУДНЯ – СВЯТО УКРАЇНСЬКИХ ВІЙ-
СЬКОВИХ, А 5 ГРУДНЯ – МІЖНАРОДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЛОНТЕРІВ. ЗАРАЗ В УКРАЇНІ ЦІ 
ДВА СВЯТА ПОВ’ЯЗАНІ. ТАК, НА ЛУГАН-
ЩИНІ ВОЛОНТЕРИ ТІСНО СПІВПРАЦЮ-
ЮТЬ З ГРУПАМИ ОБ’ЄДНАНОГО ЦЕНТРУ 
ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИ-
ЦТВА (ОЦ ЦВС) ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧ-
НОГО УГРУПОВАННЯ (ОТУ) «ЛУГАНСЬК». 
УПРАВЛІННЯ ЦВС БІЛЬШ ВІДОМІ 
ЯК «СІМІКИ» – ВІД CIVIL-MILITARY 
COOPERATION (CIMIC). ДЛЯ ЧОГО СТВО-
РЕНИЙ ТА ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ НА ДОНБА-
СІ ЦЕЙ ВІЙСЬКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ?

Володимир СИДОРЕНКО

БЕЗ ВИХІДНИХ
Окрім суто професійних, військові 

сьогодні все частіше вирішують гу-
манітарні, соціальні, адміністратив-
ні, поліцейські та технічні завдання. 
Для вирішення цього і були створені в 
Україні підрозділи ЦВС. Цивільно-вій-
ськове співробітництво має три основні 
функції: організація взаємодії, допомога 
місцевому населенню і допомога під-
розділам ЗСУ. Український CIMIC також 
сприяє СБУ в обміні полоненими й за-
ймається пошуком та ексгумацією тіл 
загиблих.  

– Другий рік ми працюємо на терито-
рії Луганської області: в Старобільську, 
Сєвєродонецьку, Попасній, Станиці Луган-
ській, Щасті. Робота груп, в першу чергу, 
пов’язана з  відновленням інфраструктури 
регіону, пошкодженої під час проведення 
АТО. Кожного разу для безпеки роботи ци-
вільних фахівців до початку відновлюва-
них робіт проводиться перевірка та розмі-
нування прилеглої території, – розповідає 
начальник групи цивільно-військового 
співробітництва оперативно-тактичного 
угруповання «Луганськ» полковник Олек-
сандр Ковальчук. – Окремий напрямок 
– надання гуманітарної допомоги місцево-
му населенню та координація роботи між-
народних, вітчизняних та волонтерських 
організацій.

За словами полковника, в останній час 
офіцерами групи було реалізовано 25 про-
ектів з відновлення об’єктів інфраструк-
тури області. Розміновано 13,4 га землі, 
вилучено тисячі боєприпасів та вибухо-
во-небезпечних предметів.

Розмінування території Луганської об-
ласті, до речі, – одна з серйозних проблем, 
яка потребує негайного вирішення. Ще за-
лишаються замінованими поля, де завгод-
но можна виявити міни, снаряди та бойо-
ві частини ракет. СІМІСі також проводять 
заняття з протимінної безпеки, розповсю-

джують наочну агітацію, встановлюють 
таблички «Небезпечно міни» та інформа-
ційні банери.

З метою забезпечення нагальних по-
треб населення та недопущення гуманітар-
ної кризи офіцерами групи передано 2065 
продуктових та 350 гігієнічних наборів.

– Працюють офіцери груп ЦВС без 
вихідних, – додає Олександр Ковальчук. 
– Наприклад, нещодавно, у День пам’я-
ті жертв голодоморів, військові переда-
ли набори солодощів від міжнародного 
благодійного фонду «Республіка» (Київ) 
у будинок пристарілих в населеному 
пункті Євсуг. 

Об’єднаний центр цивільно-військово-
го співробітництва оперативно-тактично-
го угруповання «Луганськ» (далі – ОЦ ЦВС 
ОТУ «Луганськ») співпрацює з багатьма 
волонтерськими та міжнародними ор-
ганізаціями, благодійниками: фонд «РЕ-
СПУБЛІКА», ГО «ЦСР «Дієва громада», «Help 
Army», ГО «Моя Новопсковщина», фунда-
ція «З країни в Україну»,  об’єднання «Тру-
ханівська Січ», БФ «Україна волонтерська», 
агрофірма «Колмичанка», БФ «Свої», ТОВ 
«Аграрій СВПП», ГО «Оберіг», підприємця-
ми  та фермерами Луганщини,  волонте-
рами з Рівненщини, Львівщини, 
Тернополя та Нової Каховки, ін-
ших областей України. 

7 грудня 2016 р.

ЗАЛИШИТИ СЕРЦЕ В ДОНБАСІ.  
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ТА ВОЛОНТЕРИ  
РОБЛЯТЬ СПІЛЬНУ СПРАВУ

ДВА БЕРЕГА

В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ 
ЕС ВОССТАНОВИЛ 
МОСТ, ВЗОРВАННЫЙ 
ЛЕТОМ 2014-ГО 
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ВАЖЛИВА ПОДІЯ

РЕФОРМА

МОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ 
ТЕЛЕКАНАЛІВ ТА РАДІО БУДЕ 
ВІДНОВЛЕНО НА ВСІЙ ТЕ-
РИТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ТОГО, 
ЩОБ І МЕШКАНЦІ ОКУПОВА-
НИХ РАЙОНІВ ДОНЕЦЬКОЇ ТА 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ МАЛИ 
МОЖЛИВІСТЬ ДИВИТИСЯ 
УКРАЇНСЬКІ ТЕЛЕКАНАЛИ, 
ЗАЯВИВ ПРЕЗИДЕНТ ПЕТРО 
ПОРОШЕНКО ПІД ЧАС РОБОЧОЇ 
ПОЇЗДКИ НА ДОНБАС

Пресс-служба АПУ

– Це відбувається не тільки 
тут, ми будемо відновлювати 
мовлення і в Волновасі, жи-
телі окупованого Криму теж 
матимуть можливість слухати 
і дивитися українське телеба-
чення. Впевнений, що на цьо-
му робота не буде завершена, 
– наголосив голова держави.

На переконання Петра 
Порошенка, це сприятиме 
відновленню суверенітету та 
територіальної цілісності дер-
жави.

– Я вважаю це першим прі-
оритетом. Це ключовий еле-
мент перемоги у гібридній 
війні, яку проти нас розв’яза-
ла Росія як держава-агресор. І 
дуже важливо, що ми зараз ма-
ємо можливість відновлювати 
мовлення, – сказав він.

– Я поставив завдання, і з 
території Херсонської облас-
ті, в тому числі й недалеко від 
Чонгару, встановлювати пере-
давачі для того, щоб мешканці 
окупованого Криму мали мож-
ливість безперешкодно слуха-
ти, чути і дивитися українські 
телеканали, – повідомив Пе-
тро Порошенко.

Нагадаємо, президент Пе-
тро Порошенко під час ро-
бочої поїздки у Донецьку об-

ласть відвідав гору Карачун 
поблизу міста Краматорськ та 
взяв участь у запуску роботи 
відновленої радіотелепереда-
вальної станції.

Голова держави ознайо-
мився з налаштуванням теле-

візійних передавачів у кімнаті 
управління та контролю теле-
радіовежі, яка транслюватиме 
10 загальнонаціональних та 4 
місцевих канали.

– Сьогодні відбулася над-
звичайно важлива подія, яку 

чекали більше двох років меш-
канці Донбасу. Починаючи від 
Красноармійська і завершую-
чи Лисичанськом, починаю-
чи від Горлівки і завершуючи 
Ізюмом тепер буде українське 
мовлення, – сказав президент.

Він також поставив завдан-
ня розробити дорожню карту і 
графік відновлення мовлення 
українських телеканалів для 
мешканців Донецька, Макіїв-
ки, Єнакієвого, Шахтарська 
тощо.

Президент повідомив, що 
на телерадіовежі у Карачуні 
встановлено потужні переда-
вачі 20 кВт, які було переда-
но Україні Польщею в рамках 
співпраці в сфері оборони.

Президент також пересвід-
чився у якості радіосигналу. 
У прямому ефірі радіо «Армія 
FM» Глава держави поспіл-
кувався з військовослужбов-
цями, які виконують бойові 
завдання на лінії розмежуван-
ня у зоні проведення АТО. Ра-
діозв’язок було встановлено з 
Волновахою, Широкіно, Свя-
тогірськом та Верхньоторець-
ком.

Радіотелепередавальна 
станція Краматорськ (РТПС) 
разом із радіотелевежею була 
знищена терористами в липні 
2014 року, що унеможливило 
трансляцію українських те-
леканалів та передачу радіос-
игналу. На сьогоднішні, після 
відновлення роботи РТПС, на 
території Донецької області 
розпочато ретрансляцію те-
левізійних програм усіх 14-ти 
запланованих аналогових ка-
налів та 13-ти радіопрограм, 
здійснюється повне технічне 
обслуговування і експлуатація 
мереж зв’язку, супутникового 
та ефірного телерадіомов-
лення. Зокрема, у тестовому 
режимі для мешканців Доне-
цької області доступні «Пер-
ший національний», «Інтер», 
«ТРК «Україна», «Новий ка-
нал», «1+1», «СТБ», «5 канал» та 
інші.

ПРЕЗИДЕНТ: НІХТО НЕ МАЄ ПРАВА  
ПЕРЕШКОДЖАТИ НАМ ЗДІЙСНЮВАТИ  
МОВЛЕННЯ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ 

ПЛОДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ:  
БЮДЖЕТИ ДЕЯКИХ ОБ’ЄДНАНИХ 
ГРОМАД В УКРАЇНІ ЗРОСЛИ  
У 7 РАЗІВ

РЕФОРМА З ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ 
ТА ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРО-
МАД В УКРАЇНІ МАЄ ПРОДОВЖУВАТИСЯ 
І РОЗВИВАТИСЯ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧИТЬ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА САМОДОСТАТНІСТЬ 
ГРОМАД В КРАЇНІ. ПРО ЦЕ ЗАЯВИВ 
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ ВОЛО-
ДИМИР ГРОЙСМАН, ВІДКРИВАЮЧИ 
МІЖНАРОДНИЙ КОНГРЕС МЕРІВ «ГЛО-
БАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІСТ»

Урядовий портал

– Ми маємо йти далі. Ми маємо боро-
тися за цю реформу, тому що вона зреш-

тою приведе вас до успіху. Ваш успіх 
вимірюється абсолютно конкретними ре-
чами – задоволеністю якістю життя людей 
на територіях. Дуже важливо, щоби ми не 
сходили з цього шляху, – наголосив Воло-
димир Гройсман, звертаючись до міських 
голів.

Прем’єр-міністр нагадав, що з момен-
ту початку реформи з децентралізації в 
Україні вдалося передати на місця фінан-
си, повноваження та дати можливість 
громадам розвиватися. Так, сьогодні в 
Україні нараховується 184 об’єднаних те-
риторіальних громади, ще у 184 – 11 та 
18 грудня відбудуться вибори.

– Процес пішов, і ніхто його не зупи-
нить, – підкреслив голова уряду.

Він зауважив, що громади, які об’єд-
нуються, залишаються самобутніми і от-
римають територіальну основу та фінан-
сові ресурси для того, щоб ефективно 
вирішувати проблеми, які турбують 
людей. Так, бюджети деяких об’єднаних 
територіальних громад в Україні зросли 
у 7 разів.

– Це означає, що у них з’являються 
кошти на те, щоби бути ефективними, 
щоби створити нормальні умови для 
освіти, для охорони здоров’я, будувати 
дороги, ремонтувати місцеву інфра-
структуру, створювати додаткові інші 
послуги, які впливають на якість життя 
людей, – зазначив прем’єр-міністр.

Уряд у бюджеті на 2017 рік зберігає 
систему фінансової децентралізації, 
зазначив Володимир Гройсман. У цьому 
контексті він наголосив, що разом з ко-
штами мають зростати повноваження і 
відповідальність місцевої влади.

– Не може бути так, що ми маємо ко-
шти, а повноваження залишилися на-
горі, – зазначив він.

Прем’єр-міністр нагадав, що був іні-
ціатором реформи з децентралізації вла-
ди з початку роботи в уряді у 2014 році. 

Перший документ, що поклав початок ре-
форми – концепція реформи місцевого са-
моврядування – визначив головні завдан-
ня реформи: передача повноважень, 
ресурсів та відповідальності на місця.

Також було розпочато процес до-
бровільного об’єднання територіальних 
громад з ухваленням відповідного зако-
ну, що дозволило забезпечити самодо-
статність громад.

За його словами, ефективне місцеве 
самоврядування є основою будь-якої де-
мократичної розвинутої держави.

Голова уряду закликав міських голів 
і надалі залишатися лідерами, бути ін-
новаційними та впроваджувати кращі 
практики, які будуть оцінювати люди.

– У центрі усіх процесів стоїть люди-
на, яка нас обирає, яка нам довіряє і хоче 
отримати результат. Кожен, хто віддає 
свій голос за нас з вами, інвестує у те, 
щоби змінити своє життя, – зауважив 
Володимир Гройсман, звертаючись до 
місцевих голів.

– Я є, був і буду залишатися далі абсо-
лютним прихильником децентралізації 
влади в Україні і зміцнення позиції міс-
цевого самоврядування – ефективного, 
відповідального і публічного, – запевнив 
прем’єр-міністр.

Є ПРИВІД

ГУБЕРНАТОР ЮРІЙ ГАРБУЗ ПРИВІТАВ  
ЗІ СВЯТОМ ЗАХИСНИКІВ ЛУГАНЩИНИ

6 ГРУДНЯ 2016 РОКУ, В ДЕНЬ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, 
ГОЛОВА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – 
КЕРІВНИК ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКО-
ВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
ЮРІЙ ГАРБУЗ РАЗОМ ЗІ СВОЇМ 
ЗАСТУПНИКОМ ЮРІЄМ КЛИМЕН-
КОМ ПРИВІТАЛИ ВІЙСЬКОВО-
СЛУЖБОВЦІВ ПІДРОЗДІЛІВ ЗСУ 
В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

За матеріалами прес-служби 
ЛОВЦА

Урочисті заходи почалися з 
покладання квітів до пам’ятно-
го знаку загиблим у травні 2014 
року військовослужбовцям у  
м. Рубіжному, де проходили пер-
ші запеклі бої.

– Символічно, що святко-
вий день ми починаємо біля 
меморіалу полеглим воїнам, 
адже саме завдяки їх подвигу 
ми маємо можливість сьогод-
ні святкувати, будувати, жити 
і любити, – зазначив Юрій  
Гарбуз.

Це місце, як жодне інше, де-
монструє єдність нашої країни: 
пам’ятник встановлено земля-
ками полеглих воїнів з Ново-
град-Волинського Житомирсь-
кої області.

– На луганській землі знай-
шли вічний спочинок тисячі 
хлопців з усієї України, – наго-
лосив Юрій Гарбуз. – Ми в не-
оплатному боргу перед ними, 
рідними і близькими загиблих 
Героїв.

Очільник області привітав з 
професійним святом військово-
службовців 24-ої та 93-ої окре-
мих механізованих бригад, які 
сьогодні захищають країну на 
передовій.

Юрій Гарбуз приїхав не з 
порожніми руками – привіз 
прапори України, розписані 
словами вдячності і щирими 
побажаннями від дітей Луган-
щини, зроблені дитячими руч-
ками обереги і подарунки. А 
бійцям 24-ої бригади керівник 
Луганщини подарував чотири-
лапого друга – німецьку вівчар-
ку Річарда.

Вітаючи наших захисників, 
Юрій Гарбуз висловив щирі сло-
ва вдячності за службу, вірність 
присязі і Батьківщині.

– Низькій уклін від усіх жи-
телів Луганщини, безмежна 
вдячність і слава вам, дорогі 
захисники! – Звернувся до вій-
ськовослужбовців Юрій Гарб-
уз. – Нехай господь береже вас, 
ваших рідних і нашу неньку 
Україну!

А напередодні Юрій Гарбуз 
взяв участь у церемонії наго-
родження військовослужбов-
ців та ветеранів ЗСУ почесними 
відзнаками і грамотами облдер-
жадміністрації. В урочистому 
заході взяло участь керівни-
цтво Нацполіції, Прокуратури, 
СБУ, ДСНС Луганської області.

У вітальному слові Юрій Гар-
буз наголосив:

– На наших очах піднялася з 
колін українська армія, що дала 
гідну відсіч озброєному до зубів 
агресору і довела всьому світові 
свою боєздатність. Священним 
оберегом наших воїнів є рідна 
земля, за яку проливали і, на 
превеликий жаль, продовжу-
ють проливати кров її кращі 
доньки і сини.

Очільник області словами 
глибокої поваги і вдячності 
згадав полеглих у боротьбі за 
незалежність і територіаль-
ну цілісність. А до військово-
службовців, які нині боронять 
українську землю, звернувся з 
найкращими побажаннями:

– Бажаю всім стійкості духу, 
здоров’я, довголіття, злагоди 
у ваших родинах, любові та 
миру! Упевнений, що перемога 
буде за нами!

У РЕГІОНІ ВБАЧАЮТЬСЯ ШИ-
РОКІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ПАРАЛІМПІЙСЬКОГО СПОРТУ. ЦЕ 
У МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ ВІДЗНАЧИВ 
КЕРІВНИК ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКО-
ВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
ЮРІЙ ГАРБУЗ

Прес-служба ЛОВЦА

Юрій Гарбуз відвідав тренування спортсме-
нів-легкоатлетів з обмеженими фізичними 
можливостями та поспілкувався із Заслу-
женим тренером України Риммою Старості-
ною, яка розповіла про здобутки своїх 
підопічних. За її словами лише в цьому 
році спортсмени-паралімпійці завоювали 
42 медалі, з яких 21 – золото.
Обласною владою на цьому етапі вже 
багато зроблено з метою створення 
належних умов для луганських чемпіонів: 
забезпечено безкоштовне проживання, 
харчування, інвентар для тренувань, 
спортивна форма та взуття; 12 спортс-
менам-паралімпійцям і дефлімпійцям 
виплачуються губернаторські стипендії; 
басейн та тренувальні зали фізкультурної 
бази «Олімп» побудовано з урахуванням 
потреб людей з обмеженими фізичними 
можливостями. Крім того, для комфорта-
бельного переїзду спортсменів-інвалідів 
придбаний спеціалізований автобус з 
підйомником. Завдяки цьому спортсмени 

можуть їздити в інші міста на змагання і 
збори.
Юрій Гарбуз подякував спортсменам за 
їхні силу волі, незламність, жагу до життя і 
нових перемог.
– У моїй особі ви знайшли не тільки 
керівника області, який щиро вболіває 
за розвиток паралімпійського спорту, ви 
знайшли друга, – зазначив Юрій Гарбуз. 
– Я бачу широку перспективу у розвитку 
паралімпійського спорту на Луганщині!
А напередодні у рамках проекту «Пізнаємо 
Україну разом!» було зібрано групу з дев’я-
тьох молодих жителів області з особливи-
ми потребами, які вирушили у п’ятиденну 
поїздку до Західної України.
У Львові для молоді організовано екскурсії 
історичними місцями та музеями. Також 
представники юнацької делегації Луганщи-
ни відвідали виставу «DOGS» у Першому 
українському театрі для дітей та юнацтва і 
реабілітаційний центр «Джерело».
Крім того, вони взяли участь у турнірі з 
бочча та побували на змаганнях з кросфіту 
«Ігри Героїв».
Ця подорож дала їм можливість відвідати 
самий західний регіон України, ознайо-
митися з місцевим колоритом, культурою, 
поспілкуватися з молоддю та обмінятися 
досвідом.
Організаторами заходу виступили Луган-
ський обласний молодіжний клуб інвалідів 
«Ти не один» за підтримки управління 
молоді та спорту Луганської ОДА.

ОБЛАСНА ВЛАДА ОБІЦЯЄ  
НЕ ЗАЛИШАТИ СПОРТСМЕНІВ-
ПАРАЛІМПІЙЦІВ БЕЗ ПІДТРИМКИ

28 ЛИСТОПАДА ГОЛОВА ВІЙСЬ-
КОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
ЮРІЙ ГАРБУЗ УРОЧИСТО ПЕРЕ-
ДАВ НОВІ ШКІЛЬНІ АВТОБУСИ 
КЕРІВНИКАМ ВІДДІЛІВ ОСВІТИ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ. 
ТАКОЖ У ЦЕРЕМОНІЇ ПЕРЕДАЧІ 
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ЗАСТУПНИК 
ГОЛОВИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРА-
ЦІЇ ОЛЬГА ЛІШИК ТА ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 
ОДА ЮРІЙ СТЕЦЮК

Пресс-служба ЛОВЦА

У вітальному слові Юрій Гарбуз зазначив:
– Для мене створення безпечних і ком-
фортних умов навчання дітей – завдання 
№1. Оновлення автопарку, дороги, матері-
ально-технічне забезпечення навчальних 
закладів – це внесок влади у комфортну 
освіту наших дітей, а зробити її якісною – 
завдання педагогів.
Нагадаємо, що відповідно до розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 16 
грудня 2015 року № 1340-р придбані ав-
тобуси поставляються до загальноосвітніх 
навчальних закладів, які було оптимізо-
вано/об’єднано/реорганізовано і до яких 
будуть довозитися учні загальноосвітніх 
навчальних закладів.
Придбання здійснено на умовах спів-
фінансування (70 відсотків – за рахунок 
залишку освітньої субвенції, 30 відсотків – 
за рахунок коштів місцевих бюджетів).

Так, для освітніх закладів Луганщини 
передано 14 шкільних автобусів: три – 
Попаснянському, два – Кремінському, 
два – Біловодському, два – Старобіль-
ському, один – Білокуракинському, 
один – Марківському, один – Новоай-
дарському, один – Сватівському та один 
– Станично-Луганському районам.
– Сьогодні на маршрути вийшло 14 нових 
шкільних автобусів, які забезпечуватимуть 
підвіз дітей Луганщини. Додатково з ко-
штів обласного бюджету придбано авто-
буси для Білокуракинського і Міловського 
районів. 4 автобуси у Попаснянському і 
Новоайдарському районах профінансовані 
з районних бюджетів. Таким чином, 20 
шкільних автобусів області з необхідних 
38-ми вже є! Це результат спільної важкої 
роботи, на якому ми не збираємося 
зупинятися – на наступний рік плануємо 
придбання ще 20 шкільних автобусів, – 
запевнив присутніх Юрій Гарбуз.

ВНЕСОК ВЛАДИ

ЗУСТРІЧ

ШКІЛЬНИЙ АВТОПАРК ОБЛАСТІ 
ПОПОВНИВСЯ 14 НОВИМИ АВТОБУСАМИ

 Подарунок від Юрія Гарбуза для 24-ої бригади – німецька вівчарка Річард
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ПЛІЧ-О-ПЛІЧ

ВІДВЕРТА РОЗМОВА

Серед особистих друзів – волон-
тери Марина Закревська,  Ігор 

Кравцов, Тетяна Балашова (та її друзі зі 
Львівщини),  киянин Василь Яцура, Олеся 
Чікель та Наталя Данильчук (Італія), Ольга 
Папа, Василь Калиша (м. Львів) та багато 
інших. 

Географія їхньої діяльності – Трьо-
хізбенка, Попасна, Старобільськ, Кал-
миківка,  Станиця Луганська, Сотенне, 
Петропавлівка, Бахмутівка, Світличне, 
Новотошківка, Нижнє Тепле,  Новоай-
дар, Райгородка, Передільське та Старий 
Айдар.

Як вже відзначалося вище, групи ЦВС 
взяли під опіку мешканців  Євсузького 
будинку перестарілих, а також центр со-
ціальної реабілітації для дітей-інвалідів у 
Сєвєродонецьку. Так, на звернення допо-
могти придбати переносний масажний 
стіл відразу відгукнулась волонтер і про-
сто людина з великим серцем – Тетяна Ба-
лашова зі  Львова, – а вже через два тижні 
стіл був у Сєвєродонецьку.

ДРУЖНІ СТОСУНКИ
Військові не залишаються осторонь 

регіональних та міжобласних проектів: 
нещодавно вітали працівників освіти з 
Західної України (проект «Змінимо краї-
ну разом»), зустрічали офіційні делегації з 
Львівщини та Рівненщини. Постійно від-
буваються  робочі зустрічі з керівниками 
місцевих та районних органів влади.

Треба зазначити, що влада Луганщини 
високо оцінює діяльність ЦВС. Так, до Дня 
захисника України почесною відзнакою 
«За розвиток регіону» було нагороджено 
командира групи ЦВС ОТУ «Луганськ» 

підполковника Сергія Хмелевського. По-
чесними грамотами було нагороджено 
офіцерів Сергія Анюшкіна, Василя Калет-
ніка, Віталія Москаленка та Олександра 
Порохончука. 

У Станиці Луганській біля єдиного 
гуманітарного проходу на окуповану те-

риторію офіцери організовують розпов-
сюдження українських газет, вивчають 
проблеми біженців та намагаються по-
ліпшити умови їхнього перебування на 
КПВВ. Віднедавна у Станиці Луганській 
зводять невеличку капличку. Будівниц- 
твом християнської святині займаються 
волонтери та військові.

Цього року важливою подією стала 
передача державних прапорів військо-
вим підрозділам (всеукраїнська акція 
«Живий прапор України»). Доброю тра-

дицією стало вручення прапору школам 
під час урочистих заходів. Першою та-
кий подарунок отримала школа в приф-
ронтовому селі Кримське на 150-річний 
ювілей. Також передали прапори вій-
ськовослужбовцям, які несуть службу 
на КПВВ «Станиця Луганська». Бійці роз-

казують, що дуже багато наших грома-
дян за лінією розмежування питають: 
«Коли вже Луганськ буде вільним?» та 
просять подарувати прапор України. 

Дружні стосунки ОЦ ЦВС ОТУ «Лу-
ганськ» має з вчителями та бібліотека-
рями, працівниками музеїв та дитячих 
садків. Важливим напрямком роботи є 
співпраця з Луганським обласним краєз-
навчим та шкільними музеями: СІМІСі до-
помагають у створенні нових експозицій, 
які розповідають про наше сьогодення. 

НАБЛИЖАЮЧИ МИР
Окремої уваги заслуговує робота ЦВС 

з дітьми та молоддю. Офіцери йдуть в гос-
ті до школярів та гімназистів, студентів і 
малечі, проводять заняття з військово-па-
тріотичного виховання, протимінної без-
пеки. Святковий захід до Дня захисника 
України у Луганському обласному ліцеї 
«Кадетський корпус ім. героїв Молодої 
Гвардії» (Кремінна), спортивно-військова 
гра «Джура», акція «Карта України долонь-
ками дітей» (Старобільськ), подарунки 
школярам до Дня знань – прикладів до-
брих справ дуже багато. 

Сьогодні накопичено достатній дос-
від роботи і з дітьми пільгових категорій. 
Офіцери ЦВС (Старобільськ) допомогли 
п’ятнадцяти вихованцям шкіл Старобіль-
щини поїхати на екскурсію до Волинської 
області. Малеча Щастя та Сєвєродоне-
цька, Старобільська та Попасної також 
знає військових: CIMICі передавали діт-
кам альбоми для малювання, книжки, 
кольоровий папір, розмальовки, олівці, 
фломастери, фарби.

Тепер дітлахи чекають гостей на день 
Святого Миколая.

Ну, і як не згадати про допомогу вій-
ськовим медикам? Так, нещодавно 59-й 
військовий госпіталь в черговий раз от-
римав від волонтерів зі Львову необхідні 
медичні препарати: крапельні системи, 
ліки, препарати вітамінного ряду, проти-
вірусні засоби, перев’язувальні матеріали 
та інше. 

Один з основних напрямків роботи 
підрозділів СІМІС – це забезпечення під-
тримки військових частин. Вони постійно 
передають військовослужбовцям медика-
менти, теплі речі, засоби гігієни та солодо-
щі, маскувальну сітку та буржуйки… Крім 
того, СІМІСі везуть військовим найдорож-
че – дитячі малюнки та сувеніри.

Зустрічати свята на передовій для 
співробітників ЦВС – звична справа. Так 
було на День захисника України, так буде 
на Різдво та Новий рік. До тих, хто зараз в 
бліндажах і окопах, обов’язково приїдуть 
з подарунками.

– Ми завдячуємо волонтерам, з ними 
ми щодня на зв’язку, – підкреслює началь-
ник Об’єднаного центру цивільно-вій-
ськового співробітництва ОТУ «Луганськ» 
(Сєвєродонецьк), полковник Борис Хар-
чук. – Хотілося б напередодні свята згада-
ти всіх їх поіменно, але для цього не ви-
стачить часу і місця в газеті. Тому хочу ще 
раз висловити всім волонтерам велику 
подяку. Вітаю всіх волонтерів та військо-
вих! Бажаю нам найскоріше перемогти, 
адже наша мета – мир на всій території 
України!

« 1

ТРЕТІЙ РІК НА ЛУГАНЩИНІ ЙДЕ 
ВІЙНА. ТРЕТІЙ РІК СИНИ ТА 
ДОНЬКИ УКРАЇНИ ВИБОРЮЮТЬ 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НАШОЇ КРАЇНИ. 
ТРЕТІЙ РІК ЛЮДИ, ЩО ВДЯГНУЛИ 
КАМУФЛЯЖ ТА БЕРЦІ ЗАХИЩА-
ЮТЬ НАШ СПОКІЙ. САМЕ З ТАКОЮ 
ЛЮДИНОЮ МЕНІ ДОВЕЛОСЯ 
ПОСПІЛКУВАТИСЯ ТЕЛЕФОНОМ. 
ЗНАЙОМТЕСЯ, СЕРГІЙ – МА-
ЙОР-АРТИЛЕРИСТ 28-Ї ОКРЕМОЇ 
МЕХАНІЗОВАНОЇ БРИГАДИ.

Вітер СТЕПОВИЙ

– Доброго вечора, Сергію. 
Будь ласка, розкажіть про себе: 
яка у вас освіта, чим займали-
ся до війни на Донбасі?

– Доброго. Я – кадровий вій-
ськовий, в дитинстві навчався у 
військовому ліцеї, потім вступив 

до Одеського інституту Сухопут-
них військ (нині Військова ака-
демія (м. Одеса) – прим. автора) і 
вже 12 років перебуваю у лавах 
28-ї окремої бригади.

– Розкажіть, будь ласка, про 
свій бойовий шлях. На яких 
відрізках фронту ви виконува-
ли своє бойове завдання?

– Влітку 2014 року після вій-
ськових зборів та доукомплекту-
вання нашу бригаду перевели на 
Донеччину. Там ми разом з моїми 
побратимами брали участь у боях 
за Савур-Могилу, Добропілля, До-
нецький аеропорт та охороняли 
державний кордон. А у листопаді 
2015 року нас доправили на Лу-
ганщину, де ми протягом року 
захищали населені пункти від 
Станиці Луганської до Щастя.

– Як до військовослужбов-
ців ЗСУ відноситься мирне на-
селення? Чи не було конфлік-
тних ситуацій?

– Я наведу такий приклад: всі 
мої хлопці, як і звичайні люди, 
періодично хворіють на застуду 
і травмуються під час виконан-
ня бойових завдань, на жаль, 
зазнають поранень. І бувають 
випадки, коли нам просто дуже 
необхідна допомога цивільних 
лікарів, і ми її отримуємо. В свою 
чергу, ми допомагаємо місцевим 
– годуємо та лікуємо їх, допома-
гаємо у відбудовах зруйнованого 
вогнем житла. Конфлікти? Розу-
мієш, нас часто уявляють тими, 
ким ми не є насправді. Так, так, 
так, ти зрозумів, про що я. Росій-
ськомовних гнобимо і так далі. 
Ми – військовослужбовці ЗСУ 
і ми повинні бути взірцем для 
кожного українця, уособленням 
міці та жаги до свободи.

– Який він, звичайний день 
учасника АТО?

– Замість чистки взуття ми 
чистимо зброю, а замість зарядки 
– чимдуж скоріше займаємо свої 
позиції у бліндажах під час обстрі-
лів. Такий ранок. Розумієш, наш 
звичайний день планується вихо-

дячи з ситуації навкруги, та дещо 
залишається незмінним: бойові 
чергування, патрулювання та 
ночі, у яких немає місця для сну.

– Сергію, наскільки важли-
ва підтримка рідних та близь-
ких для фронтовика?

– Знаєш, на це питання по-
винна бути легка відповідь. Але 
інколи рідні бійців виступали 
проти добровільного вступу до 
армії і зараз не тільки не нада-
ють необхідного заспокійливого 
впливу на бійця, а й здійснюють 
певний психологічний тиск.

– Як ви оцінюєте внесок 
волонтерів у захист цілісності 
нашої країни?

– Це дуже легке запитання. 
Позитивно. Але як сказав мій 
друг: «Треба розрізняти волон-
терів та «меценатів». В той час, 
коли волонтер не шкодуючи 
власних коштів, сил та здоров’я 
гоне свій бус на фронт, щоб від-
дати все, що сам вважає за необ-
хідне, «меценати» приїжджають 
на третю лінію, щоб зробити 
фото і викласти його у Facebook. 
А взагалі волонтерський рух, як і 
будь-який процес, еволюціонує. 
Коли в нас не було у що вдяга-

тися і взуватися, що їсти – вони 
везли нам берці, однострої та пи-
ріжки, а коли ми відчували себе 
немов сліпі кошенята нам везли 
оптику та тепловізори, самотуж-
ки ремонтували нашу техніку. З 
маленької допомоги небайдужих 
постала сильна армія України, 
яка зможе захищати народ від 
будь-якого ворога.

– Чи були моменти, коли 
розуміли, що ваше життя от-
от може обірватися? Про що 
боялися та мріяли при таких 
обставинах? Як солдат долає 
страх на передовій?

– Були. Я думав про свою ро-
дину і як вона буде жити без 
мене, хто дбатиме про неї. А 
щодо страху, я постійно кажу 
своїм бійцям: треба розуміти, хто 
перед тобою і хто за тобою. А за 
тобою сорокап’ятимільйонний 
народ. І коли розумієш ці прості 
речі, страх відступає.

– Що відчуваєте, коли по-
вертаєтеся додому?

– Перші пару днів я головою 
все ще там, у бліндажі. Потім по-
ринаю у буденне життя, а згодом 
телефоную своїм хлопцям, цікав-
люся станом речей на «передку».

ОФІЦЕР АТО: ТРЕБА РОЗУМІТИ,  
ХТО ПЕРЕД ТОБОЮ І ХТО ЗА ТОБОЮ

ЗАЛИШИТИ СЕРЦЕ В ДОНБАСІ. УКРАЇНСЬКІ 
ВІЙСЬКОВІ ТА ВОЛОНТЕРИ РОБЛЯТЬ СПІЛЬНУ СПРАВУ

25 проектів з відновлення об’єктів інфраструктури 
області було реалізовано в останній час офіцера-
ми групи. Розміновано 13,4 га землі, вилучено тисячі 

боєприпасів та вибухово-небезпечних предметів. Мирним жите-
лям передано 2065 продуктових та 350 гігієнічних наборів

ПРОМЗОНА

ВИЗИТ

ДО ВОЙНЫ НА ЛУГАНЩИНЕ РАБО-
ТАЛА ЧУТЬ ЛИ НЕ СОТНЯ ПРИ-
ВАТНЫХ ШАХТ, А ЛИЦЕНЗИЮ НА 
ПОДЗЕМНУЮ ДОБЫЧУ ПОЛУЧИЛИ 
ДО ТРЕХСОТ КОМПАНИЙ. УТОЧНЮ: 
ЭТО БЫЛИ НЕ ПРЕСЛОВУТЫЕ «КО-
ПАНКИ», А ВПОЛНЕ СЕБЕ ПОЛ-
НОЦЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЕСЛИ 
КТО-ТО ИХ ОТКРЫВАЛ – ЗНАЧИТ, 
НАДЕЯЛСЯ ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ? 
ОТВЕТ МНЕ УДАЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ 
У ВЛАДИМИРА ЖУЛИНСКОГО. 
ОН ПОСТРОИЛ ЧЕТЫРЕ ЧАСТНЫХ 
ШАХТЫ И ЗНАЕТ, ЧТО ГОВОРИТ

Алексей РОЗУМНЫЙ

– Расскажите о вашем дово-
енном опыте в угольной про-
мышленности.

– Перед войной у нас рабо-
тало 700 человек. Основной 
актив – шахта «Бежановская» 

бывшего «Стахановугля», ко-
торую «Укруглереструктури-
зация» с большим успехом 
уничтожила. До ликвидации 
там работало около трех тысяч 
горняков. Шахта небольшая, не 
очень глубокая. Добывала уголь 
марки «ГЖ», коксовый первой 
группы, хорошего качества. Но 
государству такое предприятие 
не нужно. Сравняли с землей 
всё. Бизнес бросился искать 
трансформаторы, трубопрово-
ды – ничего не оставили. Кроме 
мусора. Мы поставили рядом с 
шахтой ЦОФ, использовали все, 
что на тот момент было самое 
современное.

Получили лицензию, собрали 
группу специалистов; построи-
ли наклонные стволы. Горизонт 
отработки – 400 метров; первый 
горизонт – 120 метров. Купили 

проходческую технику. Зарплата 
шла хорошая.

– А заняться проблемными 
лисичанськими шахтами вы 
могли бы

– Государственные шахты 
Лисичанска добывают уголь с 
зольностью 40-60%. Откуда зола? 
Да потому что всё: и уголь, и по-
роду – с проходки ссыпают в одну 
кучу: государство заплатит. Когда 
мы работали в Луганске, у нас 
зола доходила до 4% – у нас была 
установка по обогащению.

Если государство под инве-
стиционный проект создания 
рабочих мест передаст шахты 
частнику, частник вполне де-
сять лет – навскидку – сможет 
работать на этих шахтах, и до-
статочно рентабельно. Он обя-
зательно будет обогащать уголь 

у себя; он найдет установку по 
брикетированию. Это уже со-
всем другой ценовой сегмент. 
И чем глубже переработка, тем 
выше рентабельность. Если же я 
буду продавать уголь, а еще луч-
ше – вот эту вот горную массу, 
которую выдают шахты, конеч-
но, рентабельным быть нельзя.

Нам еще с техникумов вну-
шали: уголь – нерентабелен. Но 
продукция, которая получает-
ся с использованием угля – она 
сверхрентабельна. Уголь нерен-
табелен, кокс сверхрентабелен, 
а металл еще рентабельней. 
Уголь нерентабельный, а гене-
рация прибыльна. А нельзя ли 
отдать все в одни руки?

– Вы сейчас, насколько мне 
известно, начали работать в 
Кременной. Что там заинте-
ресовало?

– Министерство угольной 
промышленности не платит за 
землю, на которой стоят пород-
ные отвалы шахты «Кремен-
ская». Мы подали заявление, 
получили территорию, и сейчас 
платим за эту землю тысяч две-
сти пятьдесят в год.

Что мы там делаем? Лет во-
семь назад выкупили на аукцио-
не породный отвал; в этом году 
оформили землю. Сегодня уже 
готовы работать на понижение 
зольности угля, содержащего-
ся в породном отвале: завезе-
но оборудование, оформлен 
патент на изобретение. Будем 
забирать оттуда уголь, который 
остался – чтобы он не портил 
экологию… Ну, и для того, что-
бы заработать деньги.

– И какой там процент 
угля?

– Это коммерческая тайна… 
Нормальный процент. Спасибо 
советской власти: с теми ме-
тодами производства мы еще 
долго будем пожинать плоды ее 
деятельности. Уголь марки «Г» 
– «газовый», очень хорошего ка-
чества. Зольность у нас будет до 
15%. Я не вижу проблем со сбы-
том. Будем брикетировать уголь 
и в таком виде продавать.

– Но вы же не из-за уголь-
ных отходов взяли террикон 
на 50 лет?

– Сегодня очень либеральное 
законодательство в сфере «аль-
тернативной» энергетики. Из 
части породного отвала извле-
чем уголь, а оставшейся глиной 
глинизируем породный отвал 
– и у нас получается огромная 
сторона площадью гектара три. 
Южная часть склона. Ее мы за-
ставим солнечными генератора-
ми. На плоский верх породного 
отвала – он очень красиво над 
городом смотрится – поставим 
ветроэнергетические установ-
ки. У нас получается маленькая 
электростанция. Выработанную 
электроэнергию будем отда-
вать государству по «зеленому» 
тарифу. Западный, северный и 
восточный склоны мы засадим 
облепихой и шиповником. Об-
лепиха очень хорошо растет на 
склонах.

Ветроустановка – огромный 
пласт работы, плюс иностран-
ные инвестиции. Плюс охотно 
кредитуется этот вопрос по 
международной линии. Залогом 
идет поставляемое оборудова-
ние. Там, наверху – хороший ве-
тер, и не нужно строить целую 
башню. Ну, а пока у нас работа-
ет установка, которая из отвала 
выбирает уголь. Весь отвал – это 
примерно три миллиона кубов. 
На отвале шахты «Кременская» 
мы начнем работы весной.

– Ну, а сама закрытая шах-
та насколько перспективна?

– Скажу так: мы собираемся 
снова заняться добычей угля в 
Кременной. Посмотрели доку-
менты, оценили запасы и гото-
вы начать работы по восстанов-
лению шахты. Но для этого нам 
нужно получить лицензию. Что-
бы получить лицензию, област-
ной совет – или теперь област-
ная администрация – должна 
согласовать все сопутствующие 
вопросы. Показать, что область 
нуждается в таком виде деятель-
ности. Второй этап – этот доку-
мент направить в Министер-
ство экологии.

ВЛАДИМИР ЖУЛИНСКИЙ:  
МЫ СОБИРАЕМСЯ СНОВА ЗАНЯТЬСЯ 
ДОБЫЧЕЙ УГЛЯ В КРЕМЕННОЙ

ПЫТАЯСЬ НА МЕСТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ПРО-
БЛЕМАХ ЛУГАНСКИХ ШАХТЕРОВ, ОБЛАСТЬ 
НЕДАВНО ПОСЕТИЛ МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ 
И УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИГОРЬ 
НАСАЛИК. ЭТОТ ФАКТ САМ ПО СЕБЕ ВСЕЛЯ-
ЕТ ОПТИМИЗМ: В КОНЦЕ КОНЦОВ, НЕ ЧАСТО 
ЧИНОВНИКИ ТАКОГО УРОВНЯ ПОКИДАЮТ 
СВОЙ КАБИНЕТ И ЕДУТ «В ПОЛЯ». ТЕМ 
БОЛЕЕ, ЧТО ПО ИТОГАМ ВИЗИТА МИНИСТР 
ПООБЕЩАЛ МНОГОМИЛЛИОННЫЕ ВЛОЖЕ-
НИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ УГЛЕПРОМ

Виктор СЕМЕНЧЕНКО

– Я приехал сюда для того, чтобы все 
мы поняли, что конкретно будет проис-
ходить с угольной отраслью. Ведь объек-
тивно есть проблемы, когда коллектив 
в 4,5 тысячи человек добывает тысячу 
тонн угля, а потом бьет касками и просит 
денег. Сейчас мы хотим изменить ситуа-
цию и начать вкладывать. Шахты всегда 
будут дотационными, потому что у нас ге-
ология и горные условия очень сложные, 
но остановить процесс угледобычи невоз-
можно. Именно поэтому мы и приняли 
решение угольную отрасль развивать, – 
сказал министр.

С утверждением, что нужно карди-
нально менять вопросы подхода к ре-
шению проблем углепрома согласен и 
зампредседателя Луганской облгосадми-
нистрации Владимир Гуц:

– Такой ситуации, которая сложилась 
в Луганской и Донецкой областях, не 
было никогда. Как конкретно решать 
эти проблемы, пока не знает никто, но 
мы будем предлагать варианты. То, что 
Игорь Степанович сегодня готов нам со-
действовать в этом и приехал с целью 
разобраться в проблемах на месте, очень 
важно для нас.

По словам Насалика, конкретика дей-
ствий возглавляемого им министерства 
будет заключаться в реструктуризации, 
реформировании и развитии шахт, а 
именно – в проходке новых лав и закупке 
нового оборудования.

Так, согласно разработанной концеп-
ции, государство изыскало возможность 
капитального финансирования двух 
шахт в Лисичанске – им. Мельникова и 
Капустина.

– Объединение «Лисичанскуголь» бу-
дет сохранено. Мы взяли 350 миллионов и 
уже начинаем вкладывать и в проходку, и 
в лавы, – отметил Насалик.

Ответил глава Минэнерго и на не ме-
нее злободневный вопрос – когда горня-
кам ждать погашения долгов по зарплате. 
Насалик был бескомпромиссен: деньги 
шахтеры области получат до конца 2016 
года и в дальнейшем проблем испыты-
вать не будут.

Оптимизма министра не разделяет 
глава Независимого профсоюза горняков 

Украины Михаил Волынец. По его мне-
нию, дальнейших задержек с выплатами 
зарплат горнякам не избежать, что приве-
дет к новым протестам и страйкам.

– Задолженность по зарплате до кон-
ца года продолжит расти. Особенно на 
предприятиях Минэнергоугля. Потому 
что бюджетная поддержка государствен-
ных угледобывающих предприятий от-
сутствует, а цена угля и производимой из 
него элекроэнергии не сбалансирована, – 
утверждает Волынец.

Вывести украинские шахты из череды 
бесконечных убытков, по мнению Волын-
ца, можно, изменив подход к формирова-

нию государством цены закупки угля на 
госшахтах:

– Мы просим у Министерства закупать 
у нас уголь по той цене, по которой мини-
стерство закупает его за рубежом. Уголь-
ная отрасль будет уничтожена, если у нас 
не будет четкой формулы расчета стоимо-
сти угля.

Как будет выходить из сложившейся 
ситуации Министерство энергетики и 
угольной промышленности, а также по-
лучится ли у Игоря Насалика выполнить 
данные луганским горнякам обещания, 
будет ясно в ближайшее время – до конца 
года остались считанные дни.

МИНЭНЕРГОУГОЛЬ ПЫТАЕТСЯ СОХРАНИТЬ ЛУГАНСКИЕ 
ШАХТЫ: МИНИСТР ПРЕЗЕНТОВАЛ КОНЦЕПЦИЮ
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ПРОЕКТ ГОДА

НА МЕСТАХ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ 
РЕКУ СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦК 
МЕЖДУ ГОРОДАМИ СЕВЕРО-
ДОНЕЦК И ЛИСИЧАНСК (ИЗ-
ВЕСТНЫЙ ТАКЖЕ КАК ПАВ-
ЛОГРАДСКИЙ), ВЗОРВАННЫЙ 
БОЕВИКАМИ 22 ИЮЛЯ 2014 
ГОДА, КАПИТАЛЬНО ОТРЕ-
МОНТИРОВАН И ЗАПУЩЕН В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 6 ДЕКАБРЯ 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ ОБЪЕКТА

По материалам СМИ

На восстановление моста 
ушло полтора года. Всё это вре-
мя жители и гости обоих горо-
дов пересекали реку по другому 
мосту, Пролетарскому, что при-
носило им много неудобств. Те-

перь время поездки сократится 
вдвое.

В проект реконструкции вло-
жили более 1,5 миллионов евро. 
430 тысяч – взнос Европейско-
го Союза в рамках программы 
«Підтримка політики регіональ-
ного розвитку в Україні», осталь-
ную сумму изыскал в бюджете 
Северодонецкий горсовет.

Павлоградский мост – круп-
нейший из восстановленных 
после боевых действий в Дон-
бассе, а также один из самых со-
временных в Украине, посколь-
ку восстановление его велось в 
соответствии с европейскими 
стандартами.

Всего было заменено 2800 
кв.м дорожного покрытия и 900 
кв.м тротуара, 580 м перильно-

го ограждения, восстановлено 
освещение проезжей части 
моста, обустроено освещение 
пространства под мостом и 
аварийное освещение, а также 
обеспечено видеонаблюдение 
и телекоммуникационное сооб-
щение с Лисичанском. Общая 
длина моста составляет 288 ме-
тров, ширина – 7 метров.

Дорога к этому объекту про-
легает через заболоченную мест-
ность, и на участках, где есть 
вода, проложены пойменные 
мосты. Два из них – в аварийном 
состоянии, поэтому существует 
ограничение на проезд для тя-
желого транспорта. Так что пока 
проезд по дороге открыт только 
для легковых машин и автобу-
сов. По словам главного инжене-
ра проекта Руслана Кузнецова, 
на подъездах к мосту должны 
быть установлены знаки, огра-
ничивающие скорость в 40 км/ч 
и нагрузку в 10 тонн на ось.

Отметим, что начало рекон-
струкции, а затем и дата ввода 
его в эксплуатацию постоянно 
переносились из-за конфликта 
между мэром и депутатами в 
Северодонецком городском со-
вете. По этой же причине до сих 
пор не выполнена часть работ и 
не до конца освоены все выде-
ленные на ремонт средства.

Впрочем, объект открыт, 
жизнь горожан существенно 
облегчена – и это главное. Тра-
диционное в таких случаях 

перерезание красной ленты 
провели советник по полити-
ческим вопросам Европейского 
союза Пит Блонде, генеральный 
консул ФРГ в Восточной Украи-
не Вольфганг Мессингер, а так-
же мэры Северодонецка и Ли-
сичанска.

– Сьогодні у нас з вами свято 
– відкриття мосту після рекон-
струкції. Європейскький союз 
є тією стороною, що підтримує 
Україну. Кошти на реконструк-
цію мосту – це та інвестиція, 
яка має допомогти жителям, 
що постраждали від збройного 
конфлікту на сході України. Ми 

не забудемо подій 2014 року. 
Ми сподіваємося, що цей міст 
стане символом, що з’єднує Єв-
ропейський союз та Україну, – 
отметил в ходе церемонии Пит 
Блонде.

Поучаствовать в долгождан-
ном событии пришло более ста 
жителей Лисичанска и Северо-
донецка. По мосту – с левого бе-
рега на правый – они пронесли 
два 40-метровых флага Украи-
ны, ранее символично соеди-
нявших разрушенный мост.

Вслед за этим по восстанов-
ленному объекту проехали пер-
вые автомобили.

СВЕРШИЛОСЬ! ОТКРЫТ МОСТ МЕЖДУ 
СЕВЕРОДОНЕЦКОМ И ЛИСИЧАНСКОМ

НОВОАЙДАР ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КЛЮ-
ЧЕВЫХ РАЙЦЕНТРОВ ЗОНЫ АТО. СЕГОДНЯ 
ЗДЕСЬ НАКОПИЛОСЬ НЕМАЛО ПРОБЛЕМ, 
ПОЯВЛЕНИЮ КОТОРЫХ СПОСОБСТВОВАЛ 
КОНФЛИКТ В ДОНБАССЕ. ЦЕЛЫЙ ВОРОХ 
НЕРЕШЕННЫХ ЗАДАЧ ОСТАВИЛИ ПОСЛЕ 
СЕБЯ И ПРЕДЫДУЩИЕ ВЛАСТИ. НАВЕР-
НОЕ, ПОЭТОМУ НА ПРОШЕДШИХ ВЫБОРАХ 
НОВОАЙДАРЦЫ ДРУЖНО ИЗБРАЛИ НОВО-
ГО МЭРА – ИГОРЯ ШОПИНА. ПРИОРИТЕТ-
НЫМИ ЗАДАЧАМИ, РЕШЕНИЕМ КОТОРЫХ 
ЗАНЯЛАСЬ КОМАНДА ШОПИНА, СТАЛИ 
РЕМОНТ ДОРОГ И ОСВЕЩЕНИЕ ПОСЕЛКА. С 
НИХ МЫ И НАЧАЛИ РАЗГОВОР

Сергей ПРИВАЛОВ

– Игорь Викторович, а почему в пер-
вую очередь дороги?

– Если быть объективным, то в настоя-
щее время в районе дороги самые плохие 
в области. Их добили тяжелой техникой. 
В самом Новоайдаре есть участки, на кото-
рых когда-то было твердое покрытие. Есть 
отдельные «заглаженные» улицы, когда-то 
подготовленные к приезду «высоких» го-
стей. А есть и такие, которые со времени 
образования  поселка не знают, что такое 
асфальт.

– По какому принципу были опре-
делены наиболее важные участки?

– Была создана депутатская комиссия, 
которая определила, на каких участках 
необходимо провести первоочередной 
ремонт. В этот список попали 13 улиц. Не 
откладывая, приступили к ремонту дорог 
на улице Подгорной.

Год близился к завершению, когда на 
счета поссовета стали поступать деньги. В 
этой ситуации мы были вынуждены наде-
яться на то, что погода позволит провести 

работы качественно. К счастью, наши на-
дежды оправдались.

Впрочем, мы не стали сразу подписы-
вать акты приема работ, а вызвали экс-
пертную комиссию, которая подтвердила 
надлежащее качество. Только после этого 
подрядчики получили расчет.

Мне кажется, такой подход должен 
стать обязательной практикой заключе-
ния договоров на строительство и ремонт 
социальных объектов.

– Ремонт дорог – дело дорогостоя-
щее. Здесь без помощи не обойтись. К 
тому же, Новоайдар находится непо-
средственно в зоне АТО. Сыграло ли 
это какую-то роль?

– К сожалению, нет. Пока всё прихо-
дится делать своими силами. Тем не ме-
нее, в первый же год мы смогли произве-
сти ремонт дорог на улицах Подгорная и 
Центральная. В ближайшее время также 
за счет поселковой казны планируется 
провести ремонт дорог на улицах Дружбы 
и Полубоярова. В числе первоочередных 
объектов – улица Пролетарская. Как будут 
вестись работы по ремонту дорожного по-
крытия на других участках, покажет вре-
мя. Всё будет зависеть от состояния мест-
ного бюджета.

Замечу, что только на ремонт Проле-
тарской необходимо более трех миллио-
нов гривен. Деньги эти для поселка, как 
вы сами понимаете, немалые.

– К тому же, как я понимаю, день-
ги нужны не только на ремонт дорог. 
В поселке масса других нерешенных 
вопросов…

– Конечно. Как и прежде, одной из 
основных проблем остается освещение 
улиц. Когда мы стали изучать вопрос бла-

гоустройства, то обнаружили, что в по-
селке, по существу, нет единой системы 
освещения. На разных улицах стоят све-
тильники разных модификаций и разных 
мощностей. Эта разносортица быстро 
дала о себе знать. Ведь на каждый участок 
пришлось закупать разные лампочки.

– Но ведь весь поселок, в таком слу-
чае, быстро не осветить…

– Понятное дело. Поэтому мы в насто-
ящее время копим средства на то, чтобы 
привести освещение в поселке к единому 
стандарту.

К слову, анализируя создавшуюся си-
туацию, наши специалисты выяснили, 
что до сих пор в Новоайдаре не на всех 
улицах построены линии электропе-
редач для освещения. Мало того, в по-
селке есть улицы, где линии провели, 
но в эксплуатацию не запустили. Люди 
оставались без света только потому, что 
вовремя не решался вопрос установки 
счетчика. И это понятно, если нет счет-
чика, то как вести учет электроэнергии?

– Не следует сбрасывать со счетов 
то, что учет является основным эле-
ментом экономии...

– Вообще вопрос внедрения энер-
госберегающих технологий – еще один 
приоритет для нас. Практически каждый 
месяц мы готовим проекты для грантов. 
Уже выигран грант по замене окон в дет-
ском садике «Суржанский», а до конца 
года в Новоайдарской гимназии будет ре-
ализован еще один грант, который пред-
усматривает замену окон в «шестилетке».

Есть, между прочим, интересная на-
работка по решению проблемы уличного 
освещения. В недалеком будущем мы пла-
нируем установить 80 мачт под светиль-

ники, работающие от солнечных батарей. 
Все они будут установлены на улице Боль-
шой шлях. Мало того, на сегодня уже уста-
новлено 16 мачт.

Третий момент, который нас очень 
волнует, – это экономия электроэнергии. 
Какие виды реле необходимо установить 
в поселке: световые или реле времени? По 
всем этим вопросам мы советуемся с жи-
телями райцентра, практически в каждом 
номере районной газеты рассказываем о 
том, что удалось сделать, обращаем внима-
ние односельчан на возникающие пробле-
мы. Это приводит к тому, что появилась 
стойкая обратная связь между поселковым 
советом и инициативными жителями гро-
мады. Недавно один из жителей поселка, 
например, предложил использовать энер-
гию реки Айдар, для того, чтобы заставить 
её вырабатывать электрическую энергию. 
Идея неплоха и имеет реальные шансы 
быть воплощенной в жизнь.

НИ НА КОГО НЕ НАДЕЯСЬ: В НОВОАЙДАРЕ ВЗЯЛИСЬ  
ЗА РЕМОНТ ДОРОГ И УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

РЕЖИМНЫЙ ОБЪЕКТ

НА ДОНБАССЕ ЕСТЬ ТОСТ: «БЫТЬ ДО-
БРУ!», А В СЧАСТЬЕ ДОБАВЛЯЮТ: «БЫТЬ 
СВЕТУ И ТЕПЛУ!» СЕГОДНЯ В ГОРОДЕ 
ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНО, ОТКРЫТЫ 
МАГАЗИНЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ. В 
СТРОЮ И БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ, ГЛАВНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
АРТЕРИЯ РЕГИОНА – ЛУГАНСКАЯ ТЭС 

Владимир СИДОРЕНКО

ЧЕЙ УГОЛЬ?
– Сейчас с помощью областной ад-

министрации решен ряд серьезных 
проблем. Кроме того, мы обеспечены 
бесперебойными поставками угля, от-
ремонтированы линии электропередач. 
Если не будет обстрелов, то мы и дальше 
будем работать стабильно, – говорит ди-
ректор станции Станислав Валантир.

Луганская ТЭС – частное предприя-
тие, которое входит в состав ДТЭК. Се-
годня все ТЭС ДТЭК обеспечены топли-
вом. Для выполнения плана поставок 
компания завозит ресурс из трех разных 
источников: это уголь собственных пред-
приятий, государственных шахт, а также 
импорт из ЮАР и Польши.

Чей уголь на Луганской ТЭС? Понят-
но, что везти в Донбасс польский уголь 

никто не будет. Значит, уголь наш, с 
предприятий ДТЭК «Ровенькиантра-
цит» и ДТЭК «Свердловантрацит» (они 
перерегистрированы на территории 
Украины).

Угольный склад станции полон. Запас 
– солидный (на 25 ноября насчитывалось 
126 тыс. тонн, при норме неснижаемых 
запасов минимум 80 тыс. тонн), но каж-
дый день с оккупированной территории 
сюда приходит «черное золото» – около 
5-7 тысяч тонн.

По словам директора станции, уголь 
следует курсом «Фащевка – Дебальцево 
– Луганск – Станица Луганская – Огород-
ная». На станции примыкания «Огород-
ной» обустроен КПП: тут находятся фи-
скалы, пограничники и СБУ.

Иногда промышленники Луганщи-
ны говорят, что главная причина того, 
что они не могут работать на полную 
мощность – возможные перебои с элек-
троэнергией, близость к фронту. Станис-
лав Валантир уверен, что всё это наду-
манные проблемы:

– Главный врач или хирург, когда 
идет на операцию, не думает, что может 
отключиться свет. Он делает свое дело. 
Что мешает это же делать предпринима-
телям? Что касается новых линий – это 
долго и дорого. Введение в эксплуатацию 

двух линий передач, которые планируют 
строить, – не ранее второго полугодия 
2018 года.

ЭНЕРГООСТРОВ
До войны станция обеспечивала  

70-80% потребляемой электроэнергии в 
Луганской области. Сегодня ТЭС являет-
ся единственным источником электри-
чества для севера Луганской области и 
города Луганска. ТЭС работает в уникаль-
ном режиме энергетического острова. 
Что это значит?

– Фактически мы работаем без права 
на ошибку. В случае аварийных, техноло-
гических нарушений на единственной 
ТЭС, никто другой не сможет заместить 
мегаватты мощности, которые времен-
но не производит станция, – рассказыва-
ет Станислав Валантир.

Коэффициент аварийности – пока-
затель частоты технологических нару-
шений за период времени – на ДТЭК Лу-
ганской ТЭС за 2016 год составил менее 
1%. Для сравнения: мировая допустимая 
практика – до 2,5%. Это самый низкий 
показатель среди ТЭС ДТЭК. Такая высо-
кая надежность Луганской ТЭС жизнен-
но важна для Луганской области, ведь 

другого производителя электроэнергии 
в регионе нет.

По словам директора, одной из самых 
острых проблем остаются поврежден-
ные магистральные линии электропере-
дачи НЭК «Укрэнерго» в Луганской обла-
сти из-за боевых действий в 2014 году.

– Из 20 линий электропередачи на-
пряжением 110-220 кВ, которые нахо-
дятся в собственности НЭК «Укрэнерго» 
и должны обеспечивать передачу элек-
троэнергии от производителя к потре-
бителям, работают только 12. Остальные 
повреждены во время боевых действий 
и до сих пор не восстановлены, – говорит 
Станислав Валантир.

По его словам, энергетики вот уже 
более двух с половиной лет работают на 
пределе своих возможностей. Именно их 
профессионализм и ответственность све-
ли к минимуму случаи защитного аварий-
ного отключения энергооборудования.

За весь 2016 год на станции произо-
шло только 13 технологических отказов 
оборудования с частичным снижени-
ем мощности – это значит, что станция 
смогла работать, не отключаясь. За ми-
нимальное время – от часа до двух часов 
– энергетики восстанавливали полную 
мощность ТЭС.

УКРАИНСКОЕ СЧАСТЬЕ:  
СВЕТ, ТЕПЛО И… «НЕ СТРЕЛЯЮТ»

ЕСЛИ В КРАНЕ НЕТ ВОДЫ

С 1 ДЕКАБРЯ БОЛЕЕ МИЛЛИ-
ОНА УКРАИНЦЕВ, ПРОЖИВА-
ЮЩИХ НА ВРЕМЕННО ОККУ-
ПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИШЕ-
НЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ПРИ-
ЧИНА – ОТСУТСТВИЕ ОПЛАТЫ 
ЗА ПОТРЕБЛЕННЫЙ РЕСУРС 
ПЕРЕД ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ 
– «ПОПАСНЯНСКИМ ВОДО-
КАНАЛОМ». ПРИМЕЧАТЕЛЬ-
НО, ЧТО ПЛАТЕЖКИ ЛЮДЯМ 
ПРИХОДЯТ, И ОНИ ИСПРАВНО 
ПЛАТЯТ. НО В ЧЬИ КАРМАНЫ 
УХОДЯТ ДЕНЬГИ – ДОСТОВЕР-
НО НЕИЗВЕСТНО

Виктор СЕМЕНЧЕНКО

«Попаснянский водоканал», 
в свою очередь, из-за долгов 
обесточен энергетиками: его за-

долженность перед ООО «ЛЭО» 
составляет 120 млн грн.

«Руководство «ЛНР», со сво-
ей стороны, утверждает, что 
«республика» самостоятельно 
обеспечивает себя водой на 84% 
от требуемого количества. Хотя 
признают тот факт, что «неудоб-
ства» с водоснабжением испы-
тают Стаханов, Кировск, Брян-
ка, Первомайск, Красный Луч, 
Антрацит, Алчевск и Луганск.

С определенными трудно-
стями столкнулся и контролиру-
емый Украиной Попаснянский 
район, где расположен обесто-
ченный водоканал. Впрочем, 
власти и местные спасатели 
уверены, что могут справиться 
с ситуацией.

– Силами ГСЧС мы готовы 
помочь населению, оказать 

практическую помощь по водо-
снабжению, – рассказал началь-
ник Попаснянского горрайот-
дела ГСЧС Дмитрий Шушулков. 
– Наша техника обеспечит водой 
Горское, Золотое и Попасную. 
Мы готовы работать круглосу-
точно. Подготовлен генератор 
на 50 киловатт и три генератора 
по 5 киловатт, что позволит обе-
спечить электроэнергией лю-
бую школу, детсад и больницы. 
Водой мы готовы обеспечить на-
селение в течение суток.

Впрочем, очевидно, что уси-
лия спасателей не решат про-
блему в корне, пока «ЛНР» не 
станет платить. Кстати, пред-
ставители «республики» утвер-
ждают, что готовы платить, но и 
здесь есть подвох.

– Они готовы заплатить по 
безналичному расчету, но они 
заплатят, как «ЛНР» Украине. 
Этим платежом мы подтвержда-
ем их существование, – заявлял 
ранее руководитель центра об-
мена пленными «Офицерский 
корпус» Владимир Рубан.

Таким образом, «ЛНР» рассчи-
тывает на юридическое призна-
ние своего существования. По 
мнению волонтера, Украина не 
может пойти на такие условия. 
Фактически, «республика» шан-

тажирует Украину, удерживая в 
заложниках жителей оккупиро-
ванных территорий. Как решать 
проблему, пока не знает никто.

В рамках договоренностей 
трехсторонней контактной 
группы в Минске для проведе-
ния расчетов за поставленную 
на неподконтрольную террито-
рию воду создан ООО «Источник 
новой жизни». Расчеты должны 
были начаться с 4 сентября, но 
спустя три месяца ни одной 
гривны не поступило.

– Существует единственный 
путь восстановления водоснаб-
жения: та сторона должна на-
чать платить за воду, которая 
была поставлена на неподкон-
трольную украинской власти 
территорию, в полном объеме. 
Лица, взявшие на себя ответ-
ственность за жизнь наших 
граждан на оккупированных 
территориях, подвергают их 
опасности остаться без воды в 
зимний период, – отметил зам-
председателя облгосадмини-
страции Владимир Гуц.

В том, что население «ЛНР» ис-
правно платит по счетам, уверен 
гендиректор ООО «ЛЭО» Влади-
мир Грицай. Сегодня «ЛЭО», от-
ключившее «Попаснянский водо-
канал» за долги, само имеет долг 

перед госпредприятием «Энер-
горынок» в 4 миллиарда гривен. 
Два с половиной года назад долг 
«ЛЭО» перед «Энергорынком» со-
ставлял 700 миллионов. Большая 
часть нынешней задолженности 
накопилась из-за поставок элек-
троэнергии в «республику». При 
этом электроэнергия продолжа-
ет туда поступать, хотя ее никто 
не оплачивает.

– В «ЛНР» платят за коммунал-
ку очень строго. Там есть право 
автомата, поэтому платят все – и 
бизнес, и рядовые граждане. На 
сегодняшний день все деньги, 
которые собираются там за по-
ставляемую электроэнергию, де-
ваются непонятно куда. Нам они 
не поступают. И я не знаю, куда 
они идут. Может, они разворовы-
ваются или на эти деньги заку-
паются те гуманитарные грузы, 
которые потом прилетают к нам 
в виде 120 и 150 калибров, – ком-
ментирует проблему Грицай.

Впрочем, жители «обезвожен-
ных» городов «республики» со-
мнений не испытывают: деньги 
от оплаты коммунальных счетов 
идут на содержание незаконной 
«армии» боевиков, копеечные 
подачки в виде урезанных зар-
плат бюджетникам и личное обо-
гащение «чиновников».

КОМУ В «ЛНР» ВЫГОДНО ИЗДЕВАТЬСЯ  
НАД «ОБЕЗВОЖЕННЫМИ» ГОРОДАМИ

ЛЮДИ НА ВАХТЕ 
Придет время, и в музее станции обязательно появится стенд, рассказывающий о героизме трудово-
го коллектива Луганской ТЭС. Во время активных боев, которые проходили неподалеку, дежурство 
на станции также осуществлялось вахтовым методом: женщин в смену не брали.
Украина высоко оценила работу энергетиков. За последние два года несколько сотрудников 
Луганской ТЭС были отмечены государственными наградами. Так, звание «Заслуженный энергетик 
Украины» получили шесть человек, один сотрудник был награжден медалью «За працю та звитягу». 
Многие сотрудники были награждены грамотами и благодарностями Минтопэнерго Украины, один 
человек – благодарностью премьер-министра.
Впрочем, награды – дело наживное. Главная награда для всех – мир и спокойная ритмичная работа.
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ТЕНДЕНЦИИ

ПРАВДА ЖИЗНИ

ИЗ 53 ОБЪЕДИНЕНИЙ СОВЛА-
ДЕЛЬЦЕВ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ 
30 – СОЗДАНЫ В НЫНЕШНЕМ 
ГОДУ. ЭТО ПРОИЗОШЛО НЕ БЕЗ 
УЧАСТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОНОРОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ 
«НАЧИНАЮЩИМ» ФИНАНСОВО, 
ИНФОРМАЦИОННО И ЮРИДИ-
ЧЕСКИ. СО СВОЕЙ СТОРОНЫ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТОЖЕ 
УВЕЛИЧИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ НА 
СОЗДАНИЕ ОСМД

Анна ЧЕРКАШИНА

– Знаете, как в нашем доме 
кровля текла? Так, что ставили 
тазики и миски, – рассказывает 
председатель ОСМД «Берегиня» 
Валентина Холодова. – Это был 
2006 год. Тариф стал расти. Все 
жильцы стали в позу: как это 
так, ничего не делается, а тариф 
увеличивается? Мы пошли к го-
родским властям. А нам сказали 
– создайте ОСМД, и мы вам по-
можем. Так и сделали. Причем 
первыми в Северодонецке. И 
нам действительно помогли.

Я пришла в ОСМД «Берегиня» 
посмотреть на их житье-бытье. 
Отмечаю для себя, что стены 
подъезда покрашены в солнеч-
но-желтый цвет. Маркий?

– А мы всё время убираем, – 
объясняет «завхоз» Галина Ильи-
нова. – Даже плитку на пол поло-
жили светлую. И – ковры.

Чтобы окончательно «до-
бить» меня доказательством 

чистоты в подъезде на ее этаже, 
Галина Петровна разувается и 
становится на коврик в одних 
носках. Подоконники блестят – 
можно провести пальцем, пыли 
нет. Окна – пластиковые.

Интересуюсь, как отрази-
лось создание ОСМД на платеж-
ках?

– По отоплению, если взять 
даже три дома, которые рядом, 
разница получается на 2-5 гри-
вен за метр. В моем доме – 18,50 
гривен, – признается Валентина 
Холодова. – А по городу, в домах, 
где нет ОСМД, – 32,98 грн за 
метр!

Арифметика не в пользу тех, 
кто еще не создал ОСМД.

– На сегодня люди уже боль-
ше «проснулись», – комментиру-
ет Валентина Холодова процесс 
по созданию ОСМД в Северодо-
нецке. – А главное, они видят, 
что ЖЭКов не будет, а будут 
управляющие компании. И как 
они будут себя вести с жильца-
ми? Слухи ходят разные.

Конечно, про успехи слушать 
приятно. Но меня, как жильца 
старенькой пятиэтажки, инте-
ресовал вопрос, а как быть нам 
с соседями?

– Да, пятиэтажки – это дома, 
в которых еще не умрешь, но и 
жить тяжело, – огорошил пред-
седатель ассоциации ОСМД 
«Фаворит» Николай Подоляка. 
– Высотность прямо влияет на 
количество собираемых денег. 
Мое мнение: считаю, что новая 

часть города, там, где много- 
этажки, должна уйти в ОСМД 
полностью. А старому фонду 
требуется помощь власти. Ведь 
там самая большая концентра-
ция проблем. Тут важно прин-
ципиально решить вопрос. Жи-
лье – собственность людей. Они 
сами должны его содержать.

Тем более, международные 
организации сегодня готовы 
помогать тем, кто осмелился 
создать ОСМД. К примеру, про-
ект ЕС-ПРООН «Місцевий розви-
ток, орієнтований на громаду» 
«зашел» в Северодонецк в 2015 
году. На момент начала работы 
в городе было 15 ОСМД. Сегодня 
их больше 50.

– Движение активизирова-
лось в этом году, – рассказывает 
координатор проекта Светлана 
Карпинская. – Уже реализова-
но 5 проектов. Представители 
ОСМД получили софинансиро-
вание до 200 тысяч гривен на 
паритетных условиях. То есть 
50% – это средства ЕС, 45% – сред-
ства горсовета и 5% – личных 
средств граждан, совладельцев 
дома. Ремонты выполнены. Ре-
зультат нагляден.

Со своей стороны горсовет 
тоже принял ряд программ по 
помощи ОСМД. В этом году на 
эти цели в бюджете заложили 1 
миллион гривен.

– Эти средства получили 
ОСМД, которые представили 
проекты и выиграли конкурс, – 
рассказывает начальник управ-

ления ЖКХ Северодонецкого 
горсовета Антон Ковалевский. 
– Средства пошли на установ-
ку теплосчетчиков, на благоу-
стройство двора. Самую боль-
шую сумму – 250 тысяч гривен 
– выиграл 3-этажный дом. На 
следующий год наш горсовет 
планирует выделить на под-
держку ОСМД 5 млн грн.

Что касается ПРООН, то он 
работает не только в Северодо-
нецке, но и в Рубежном. И как 
раз там уже создано ОСМД на 
базе четырёх «малых» (в их чис-
ле даже 3-этажные!) домов.

– Для малых домов выход 
в том, чтобы объединяться и 

создавать одно на всех ОСМД, – 
считает Светлана Карпинская. 
– Закон позволяет, чтобы в одно 
ОСМД входило 4-5 домов.

Но вот способны ли такие 
дома собрать средства, скажем, 
на ремонт крыши? Представи-
тель проекта ЕС-ПРООН Светла-
на Карпинская уверена – спо-
собны.

В этом году участниками 
проекта ПРООН в Рубежном 
стали жильцы дома, который 
построен в 1906 году. Если 
уж такому «старожилу» дают 
шанс, что говорить о домах, 
которые вдвое, а то и втрое 
младше его?

КТО СМЕЛ, ТОТ И БЮДЖЕТ «СЪЕЛ».  
НА ЛУГАНЩИНЕ АКТИВИЗИРОВАЛСЯ 
ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ОСМД

Завхоз ОСМД «Берегиня» демонстрирует чистоту в доме, разувшись  
прямо на лестничной клетке

НА КРАЮ ЛЕСА В КРЕМЕННОЙ МУЖ-
ЧИНА ВНИМАТЕЛЬНО ОСМАТРИВАЕТ 
ВЕРХУШКИ СОСЕН. В РУКАХ ОН ДЕРЖИТ 
КРЕПКУЮ ПАЛКУ С КРЮЧКОМ НА КОНЦЕ. 
ШИШКИ СБИВАЕТ, ЧТО ЛИ? ОКАЗАЛОСЬ, 
НЕ ШИШКИ. ДРОВА. ВЫСМОТРЕВ ВВЕР-
ХУ СУХУЮ ВЕТКУ, ОН ЗАХВАТЫВАЕТ ЕЕ 
КРЮЧКОМ И ТЯНЕТ ВНИЗ. СУХОСТОЙ 
ПАДАЕТ НА ЗЕМЛЮ, А ЗДЕСЬ ЕГО ПОД-
ХВАТЫВАЕТ СЫН. ПОВОЗКА НА КРАЮ 
ЛЕСА ПОЧТИ НАПОЛНЕНА…

Анастасия ПОЛТАВЕЦ

Как выяснилось, это уже не первая 
«ходка» Николая. За неделю он собрал 
примерно пятнадцать повозок дров. 
Впрочем, дровами эти ветки можно на-

звать условно, но все-таки нагреться от 
них можно.

– Тонкими ветками топим печку сей-
час, а те, что покрупнее, откладываем на 
зиму, – поясняет Николай. – Газ нынче 
дорогой, да и переход на твердое топли-
во не из дешевых. В Кременной, напри-
мер, машина сосновых дров стоит 1,5 
тыс. грн, дубовых дороже – 2 тыс. грн, а 
чтобы привезти машину угля, нужно за-
платить 5 тыс. грн. У нас таких денег нет. 
Поэтому и собираем сухостой. За такую 
помощь лесники нам еще и приплачи-
вать должны, – шутит Николай. – Ведь 
мы – санитары леса!

В селе Терновка Марковского района 
«санитары» уже вырубили половину ле-
сопосадок. Начинали с сухостоя, а потом 

в ход пошло всё, что горит. Сельсовет за-
крывает глаза, потому что хорошо знает 
ситуацию. В селе в основном остались 
пенсионеры, большинство из них живет 
в больших домах, которые когда-то стро-
или для всей семьи. Кому теперь нужен 
этот просторный холодный дом? Но ота-
пливать его всё равно нужно.

– Лимит газа по субсидии в этом году 
составляет 300 кубов, – рассказывает 
пенсионерка Валентина Алексеевна. – 
В прошлом году было больше, но все 
равно приходилось экономить, чтобы 
вложиться в норму. Ноябрь еще не за-
кончился, а я уже спалила положенное. 
Моя пенсия составляет 1086 гривен, и 
если половину придется отдать за газ, – 
уж точно ноги протяну. У меня хоть суб-
сидия есть. А как жить тем, кому она не 
положена?

Речь идет об Инне Семеновне, кото-
рая живет неподалеку. Она переселенка 
из Попаснянского района. В Терновку 
приехала после смерти матери, чтобы 
присматривать за домом. Помощи, как 
ВПЛ, она не получает, субсидия на ком-
мунальные услуги ей не положена, к 
тому же еще и приостановлена выплата 
пенсии. Словом, платить за газ нечем. 
И к себе домой, в Попасную, женщина 
не может вернуться, потому что кварти-
ра после обстрела требует капремонта. 
Пока выход видится один: для заготовки 
дров использовать лесополосы.

Или возьмем другую ситуацию. В 
Станице Луганской полностью, до фун-
дамента, разбито триста домов, и около 
трех тысяч строений непригодны для 
жизни. Постепенно люди возвращают-
ся домой и обустраиваются в летних 
кухнях или теплых сараях, восстанав-
ливая тем временем дом. С наступле-
нием холодов они идут в социальную 

службу, чтобы оформить субсидию, но 
получают отказ. И летняя кухня, и са-
рай считаются техническими помеще-
ниями, на которые субсидия не распро-
страняется.

В поисках вариантов, которые могут 
хотя бы частично облегчить и без того 
нелегкую жизнь, некоторые переселен-
цы, поскитавшись по городам и весям, 
принимают решение «окопаться» на 
даче, что расположена на подконтроль-
ной территории. Понятно, что здесь 
тоже возникает вариант оформления 
субсидий. Но и в этом случае закон го-
ворит «нет!». На загородный дом такого 
типа субсидии не распространяются. 
Правда, дачу можно перевести в жилой 
сектор, прописаться здесь, но тогда пере-
селенец теряет статус ВПЛ и гарантируе-
мое пособие.

Директор департамента соцзащиты 
населения Луганской ОГА Элеонора По-
лищук утверждает, что область уже не 
раз поднимала эти вопросы перед Каб-
мином. Говорила об этом на выездном 
заседании Комитета по вопросам прав 
человека, национальных меньшинств и 
международных отношений ВР и заме-
ститель главы ОГА Ольга Лишик. К со-
жалению, никаких движений в сторону 
хотя бы изучения данных проблем пока 
не видно.

Украина уже год провела без россий-
ского газа. Эта дата считается знаковой 
для независимой Украины. Еще три года 
назад газ был главным символом поли-
тической и экономической зависимости 
нашего государства от северного соседа, 
но сегодня мы освободились от этих пут. 
Население не до конца понимает важ-
ность этого достижения, но осознает 
свою долю участия в этом процессе.

Если бы не его терпенье…

С СУБСИДИЯМИ И БЕЗ НИХ: КАК ЖИТЕЛИ 
ОБЛАСТИ ПЫТАЮТСЯ ОБОГРЕТЬ СВОЕ ЖИЛЬЕ

ГАСТРОЛІ ІНША ЛУГАНЩИНА

НЕ МОВЧАТИ

ПЕДАГОГИ З ЛЬВІВСЬКОЇ ТА ТЕР-
НОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ, ЯКІ ПРИЇ-
ХАЛИ НА ЛУГАНЩИНУ В РАМКАХ 
ПРОЕКТУ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТІ 
ЮРІЯ ГАРБУЗА «ЗМІНИМО КРАЇНУ 
РАЗОМ», ВІДВІДАЛИ БЛОКПОСТ В 
ПРИФРОНТОВОМУ МІСТІ ПОПАСНА, 
ДЕ НЕСУТЬ СЛУЖБУ СОЛДАТИ 
ЗБРОЙНИХ СИЛ

Вікторія ДОРОНІНА

Нагадаємо, головна мета про-
екту, який передбачає обмін педа-
гогами між Луганщиною та захід-
ними областями України, – це 
стирання територіальних меж і 
стереотипів.

– Ідея проекту народилася не 
так давно, і найголовніше, що 
вона вже втілюється. Найближ-
чим часом до проекту приєднаєть-
ся Рівненська область. Потрібно 
охопити більшу кількість тери-
торій. Я хочу, щоб в найменших 
селах Західної України знали, що 
таке Луганщина. Ми зробимо це 
тоді, коли наші вчителі з Троїцько-
го або Міловського району потра-
плять туди, розкажуть про Луган-
щину особисто і будуть викладати 
дітям. Те ж саме відбудеться на 
території Луганщини. Сьогодні це 
дуже важливо, – прокоментував 

подію Юрій Гарбуз. Нагадаємо, в 
жовтні близько 50 вчителів з Лу-
ганщини і 26 вчителів з Львівщи-
ни та Тернопільщини обмінялись 
не тільки робочим місцем на ці-
лий місяць, але й досвідом, новіт-
німи методиками викладання, а 
головне – сприйняттям України 
від Сходу до Заходу!

На жаль, реалії Луганщини 
сьогодні неможливо уявити без 
військової складової. Тож перед 
від’їздом додому всіх вчителів із 
західних областей ознайомили з 
умовами побуту і несення служби 
солдатів на одному з блокпостів в 
прифронтовому місті Попасна.

– Я працюю вчителем початко-
вих класів. Справдилося очікуван-
ня, що наші люди доброзичливі і 
гостинні. Люди всюди однакові, 
а педагоги – тим більше. Тут, на 
блокпості, я спочатку хвилювала-
ся, але коли дивишся на наших 
військових, то виникає почуття 
гордості, що це наші діти, наші 
вихованці, – не приховуючи сліз, 
поділилася враженнями педагог з 
міста Новий Розділ Львівської об-
ласті Дана Дзюванська. – Завдяки 
їм ми можемо спокійно жити на 
нашій землі. Є впевненість в тому, 
що правда за нами, і що на нашій 
землі буде мир.

НАПРИКІНЦІ ЛИСТОПАДА В 
РАМКАХ ПРОЕКТУ «ЗМІНИМО 
КРАЇНУ РАЗОМ», ІНІЦІЙОВАНОГО 
ГОЛОВОЮ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЮРІ-
ЄМ ГАРБУЗОМ, АКАДЕМІЧНИЙ 
СИМФОНІЧНИЙ ОРКЕСТР ЛУГАН-
СЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛАРМОНІЇ 
ЗАВІТАВ НА ЗАХІДНУ УКРАЇНУ, 
ДЕ ПРЕЗЕНТУВАВ ТРИ КОНЦЕРТИ 
ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ДИРИГЕН-
ТА НАЗАРА ЯЦКІВА СПІЛЬНО З 
ЗАСЛУЖЕНОЮ АКАДЕМІЧНОЮ 
КАПЕЛОЮ УКРАЇНИ «ТРЕМБІТА»
За матеріалами ЗМІ

Оркестр виконав дуже гли-
бокий та емоційний твір «Укра-
їнський реквієм», присвячений 
пам’яті жертв репресій, депор-
тацій та голодоморів ХХ століт-
тя в Україні.

Цей музичний шедевр ство-
рений у 2008-му році провідним 
українським композитором, пі-
аністом, музикознавцем, заслу-
женим діячем мистецтв Украї-
ни Олександром Козаренко та 

поетом Назаром Федораком. 
Автором ідеї та її втілення є Ми-
хайло Перун.

До речі, Олександр Козарен-
ко та Михайло Перун були при-
сутні на першому концерті, що 
відбувся 21 листопада у Будинку 
органної та камерної музики 
міста Львів. У програмі взяли 
участь й солісти Львівського 
національного Академічного 
театру опери та балету імені Со-
ломії Крушельницької: Світла-
на Мамчур, Тетяна Вахновська, 
Олег Лихач, Ігор Міхневич та 
органістка Надія Величко. Вони 
також приєдналися до двох на-
ступних виступів.

Артистами була майстерно 
відтворена українська духовна 
музика, її страждання та спо-
кій, віднайдений у молитві до 
Господа. «Український реквієм» 
(або «Лемківський») отримав га-
ряче схвалення та зацікавлення 
львівської публіки, і, що, звісно, 
дуже приємно, – зал був пере-
повнений.

Другий концерт артисти 
дали 23 листопада в залі Закар-
патської обласної філармонії 
міста Ужгорода. Майстерне зву-
чання музики, немов велика 
молитва, доторкнулося до душі 
кожного слухача. Переповнена 
зала аплодувала стоячи протя-
гом 20 хвилин, захоплено віта-
ючи артистів, що стали уосо-
бленням єдності українського 
народу. Слід зазначити, що 
«Український реквієм» в Ужго-
роді виконувався вперше.

24 листопада у Палаці куль-
тури «Березіль» міста Терно-
піль музиканти презентували 
завершальний концерт пам’я-
ті. Цього дня реквієм звучав 
по-особливому тужливо. Духов-
на музика, представлена арти-
стами, подарувала справжні, 
щирі емоції. Звуки композиції, 
за відгуками слухачів, змусили 
згадувати страшні картини тих 
подій, співпереживати та навіть 
плакати. Гучні оплески, сльози 
на очах – це справжній відгук 
публіки, який об’єднав артистів 
з залом, який показав не тільки 
любов до мистецтва, але й єд-
ність Сходу та Заходу.

Повернулися артисти з га-
стролей з найкращими емоція-
ми та гарним настроєм:

«Дякуємо містам Західної 
України за гостинність та те-
плий прийом, дякуємо Луган-
ській обласній державній ад-
міністрації та її керівникові, 
Юрію Гарбузу, за підтримку, за 
те, що ініціювали чудовий про-
ект «Змінимо країну разом» та 
надали можливість відвідати 
чарівні місця на Заході Украї-
ни. Віримо в майбутнє Украї-
ни та пишаймося тим, що ми 
українці!»

25 ЛИСТОПАДА, В МІЖНА-
РОДНИЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗА 
ЛІКВІДАЦІЮ НАСИЛЬСТВА ЩОДО 
ЖІНОК, В УКРАЇНІ СТАРТУВА-
ЛА КАМПАНІЯ «16 ДНІВ ПРОТИ 
НАСИЛЬСТВА». ЗАХОДИ ТРИВА-
ТИМУТЬ ДО 10 ГРУДНЯ І ЗАКІН-
ЧАТЬСЯ У МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ПРАВ ЛЮДИНИ. ДОЛУЧИЛИСЯ ДО 
КАМПАНІЇ І НА ЛУГАНЩИНІ

Володимир СИДОРЕНКО

За даними Мінсоцполітики, 
щорічно в Україні реєструється 
понад 100 тисяч звернень з при-
воду насильницьких дій у сім’ях. 
Проблему насильства стосовно 
жінок, у тому числі – сексуально-
го, загострює воєнний конфлікт, 
який відбувається на сході Украї-
ни. Адже перестали діяти звичай-
ні механізми підтримки. Окрім 
того, переважну більшість пере-
селенців складають жінки й діти, 
змушені покинути рідні домівки 
практично без ресурсів для подо-
лання економічних труднощів.

А в осіб, що залишилися в ра-
йонах ведення бойових дій, є під-
вищений ризик стати жертвою 
сексуального насильства з боку 
учасників бойових дій. У 2016 
році в Луганській та Донецькій 

областях було виявлено більш 
ніж 10 000 випадків гендер-
но-обумовленого насилля. Тож 
наразі такі кампанії дуже важли-
ві саме для Луганщини.

ПОМАРАНЧЕВА  
ПАРАСОЛЬКА
Заходи Всеукраїнської акції 

«16 днів проти насильства», стар-
тувавши на лінії розмежування 
– у Попаснянському районі, про-
йдуть у всіх населених пунктах 
Луганщини.

«Круглі столи» та тренінги, за-
сідання районних координацій-
них рад з питань сім’ї, ґендерної 
рівності, демографічного розвит-
ку та протидії торгівлі людьми, 
фотовиставки та виставки ди-
тячих малюнків – ось далеко не 
повний арсенал заходів, які збе-
руть експертів, громадських ак-
тивістів та представників влади.

Так, 25 листопада на вулиці 
Федоренко, 33 у Сєвєродонецьку 
відкрили перший на Луганщині 
мурал (загальна назва для творів 
мистецтва, зображуваних на сті-
ні) – «Зупинимо насильство над 
жінками!»

До створення муралу докла-
ли зусилля Фонд народонаселен-
ня ООН, Українська фундація 

громадського здоров’я, місцева 
влада Сєвєродонецька та облас-
на державна адміністрація. Цьо-
горічна кампанія «16 днів проти 
насильства» проходить під деві-
зом «Помаранчевий світ: зібрати 
гроші, щоб покінчити з насиль-
ством по відношенню до жінок 
і дівчаток». Кампанія закликає 
нас до «помаранчевого світу», що 
символізує світле майбутнє без 
насильства. Саме тому у Сєвєро-
донецьку під час відкриття мура-
лу розкрили помаранчеві пара-
сольки.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО…
Важливо пам’ятати, що голов-

ний принцип – не мовчіть, знай-
діть сили заговорити!

Якщо ви стали жертвою фі-
зичного, сексуального або іншого 
насильства, ви можете скориста-
тися нагодою анонімно зверну-
тися до представників обласної 
або районних координаційних 
рад, до складу яких входять ква-
ліфіковані психологи, представ-
ники сфери охорони здоров’я, 
органів Національної поліції, 
фахівці мобільних бригад психо-
соціальної допомоги та інші.

На обласному рівні цією про-
блематикою опікується Департа-

мент соціального захисту насе-
лення Луганської ОДА, отже, на 
місцях – відповідні підрозділи.

Звертайтесь також до громад-
ських організацій. Телефонуйте 
до міжнародної організації La 

Strada, яка займається допомо-
гою жінкам, за номером 386 або 
0 800 500 335. Це безкоштовно, 
анонімно і конфіденційно. Не 
треба боятися звертатися до спе-
ціалістів!

«16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА». ЛУГАНЩИНА  
ДОЛУЧИЛАСЯ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ КАМПАНІЇ

ЗАХІДНІ ВЧИТЕЛІ ВІДВІДАЛИ  
ВІЙСЬКОВИХ НА ПЕРЕДОВІЙ

ЛУГАНСЬКІ МУЗИКАНТИ ВИКОНАЛИ «УКРАЇНСЬКИЙ РЕКВІЄМ»  
ДЛЯ СЛУХАЧІВ ЗІ ЛЬВОВА, УЖГОРОДА ТА ТЕРНОПОЛЯ
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КАЛЬКУЛЯТОР

ДОКУМЕНТЗВЕРНЕННЯ

ОДЕСЬКЕ 
ОБЛАСНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ 
АМКУ 
ПОВІДОМЛЯЄ
АДМІНІСТРАТИВНОЮ КОЛЕГІЄЮ 
ОДЕСЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИ-
ТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ АН-
ТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
УКРАЇНИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ

Голова відділення  
Ю.І. КРАВЕЦЬ

Адміністративною колегією 
Одеського обласного територіаль-
ного відділення Антимонополь-
ного комітету України 09.08.2015 
прийнято рішення по справі № 
20-26.13/76-14/60-14/59-14/58-
14/57-14/56-14/55-14/54-14/53-
14/52-14/51-14/50-14/49-14/48-
14/47-14/46-14/45-14/44-14 
відносно ПрАТ «ЛМЦ» (код ЄДРПОУ 
– 24048106) та ТОВ «Укрдизель-
пром» (код ЄДРПОУ – 34978055).
Докладна інформація про прийняте 
рішення розміщена на офіційному 
веб-сайті АМКУ www.amc.gov.ua.

«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» ПЛАНУЄ ПІД-
НЯТИ ТАРИФИ ЯК ДЛЯ ВАНТАЖ-
НИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, ТАК І ДЛЯ 
ПАСАЖИРСЬКИХ. НАСКІЛЬКИ 
ПОДОРОЖЧАЄ ПРОЇЗД В ПОЇЗДІ І 
ЯК МОЖНА ЗАОЩАДИТИ?

finance.ua

Держпідприємство хоче 
проіндексувати тарифи на 35%. 
Підвищення планують прове-
сти в два етапи: на початку і на-
прикінці 2017 року по 16%. При 
цьому в «Укрзалізниці» зазнача-
ють: квитки подорожчають не 
сильно.

– За розрахунками, зміна та-
рифу збільшить вартість проїз-
ду в середньому лише на 19,4%. 

Також з січня 2017 року на 10% 
зміниться вартість проїзду в ва-
гонах 1-го і 2-го класів поїздів 
Інтерсіті+. І запланована на на-
ступний рік індексація – вимога 
сьогодення, заснована на офі-
ційному рівні інфляції і рівні 
цін на промислову продукцію. 
Зокрема, показник інфляції 
2015 року становив 143,3%, за 8 

місяців 2016 – 104,5%. Всього за 
період з 1 січня 2014 року по 31 
серпня 2016 – 187,1%, – зазнача-
ють залізничники.

За словами директора де-
партаменту держполітики в об-
ласті залізничного транспорту 
Мінінфраструктури Олександра 
Федоренка, підвищення тари-
фів найближчим часом буде 
відправлено на зовнішнє уз-
годження до Мінфіну і Мінеко-
номрозвитку.

Як зазначив чиновник, це 
необхідно для стабілізації фі-
нансового стану «Укрзалізни-
ці» і для підтримки рухомого 
складу, оскільки знос основних 
фондів залізничної галузі ста-
новить майже 90%. Також 
планують поміняти гігієнічні 
стандарти, зокрема, хочуть від-
мовитися від подушок з пір’я, 
старих ковдр і замінити фіран-
ки на ролети.

За словами голови прав-
ління «Укрзалізниці» Войцеха 
Балчуна, на квитки 2017 року 
розроблятиметься система зни-
жок, які дозволять економити 
більше ніж на половині варто-
сті квитка. Поки що невідомо, 
якою буде система знижок на 
залізничні квитки, але й існу-
ючі дозволяють економити до 
30% його вартості залежно від 
дня поїздки.

В «Укрзалізниці» рік роз-
ділений на 13 періодів, коли 
вартість проїзду може зменшу-
ватися або збільшуватися. Най-
дорожчий проїзд – в передново-
річний період – з 25-30 грудня, 
він підвищується на 10%. При 
цьому найдешевший день для 

поїздок – 31 грудня, коли вар-
тість квитка нижча на 30%, ніж 
в інший день. Дешевше можна 
їздити з 21 по 31 січня на 14% і 
весь лютий на 5%. Влітку проїзд 
дорожчий на 7%.

Також вартість квитка зале-
жить від дня тижня. У вівторок 
і середу їздити дешевше, ніж в 
інші дні. А найдорожчий проїзд 
в п’ятницю та неділю. У поне-
ділок і суботу вартість проїзду 

не змінюється. На 30% дорож-
че обійдеться проїзд на поїзді, 
який призначається додатково. 
Часто «Укрзалізниця» запускає 
їх влітку і перед святами.

За словами пасажирів, які 
часто їздять потягом, при по-
їздках за кордон можна зеконо-
мити 300-400 гривень, купуючи 
два квитки на те саме місце і в 
той же вагон до кордону і від 
кордону.

Деякі квитки на українські 
потяги можна купувати з піль-
говими знижками. Дітям з 6 до 
14 років квиток обійдеться в 
75% від вартості. Для дитини до-
шкільного віку, якщо вона не за-
ймає окремого місця, квиток ку-
пувати не потрібно. Студенти за 
проїзд сплачують 50% вартості. 
Можна заощадити, не купуючи 
білизну, її вартість становить в 
квитку 25 грн.

КВИТКИ НА ПОТЯГ: ЧОМУ БУДУТЬ 
ДОРОЖЧАТИ ТА ЯК ЗЕКОНОМИТИ

1. Цей порядок визначає механізм 
виплати винагород спортсменам об-
ласті – чемпіонам та призерам Олім-
пійських, Паралімпійських і Дефлім-
пійських ігор та їхнім тренерам.

2. Винагороди за високі спортивні 
результати на змаганнях найвищого 
міжнародного рівня виплачуються 
спортсменам, спортсменам-інвалідам, 
представникам Луганської області у 
складі збірних команд України, які 
посіли перше-шосте місця на Олім-
пійських, Паралімпійських і Дефлім-
пійських іграх в індивідуальних та 
командних видах програми (далі – 
спортсмени), та їхнім тренерам.

3. Винагороди спортсменам за міс-
ця, які вони посіли на Олімпійських, 
Паралімпійських і Дефлімпійських 
іграх, виплачуються у таких розмірах:

- 1 місце - 300 тисяч гривень;
- 2 місце - 200 тисяч гривень;
- 3 місце - 100 тисяч гривень;
- 4 місце - 60 тисяч гривень;
- 5 місце - 35 тисяч гривень;
- 6 місце - 25 тисяч гривень.
Тренерам виплачується 50 відсот-

ків від суми винагороди спортсмена, 
отриманої за призове місце на Олім-
пійських, Паралімпійських і Дефлім-
пійських іграх в індивідуальних та ко-
мандних видах програми.

4. Списки спортсменів і тренерів 
формує управління молоді та спорту 
обласної державної адміністрації на 
підставі підсумків участі збірних ко-

манд України в Олімпійських, Паралім-
пійських і Дефлімпійських іграх за 
погодженням з Луганською обласною 
школою вищої спортивної майстер-
ності, обласними організаціями фіз-
культурно-спортивних товариств та 
обласним центром з фізичної культури 
і спорту інвалідів «Інваспорт».

5. Списки спортсменів і тренерів 
із зазначенням розмірів винагород за-
тверджуються розпорядженням голо-
ви обласної державної адміністрації 
– керівника обласної військово-цивіль-
ної адміністрації.

6. Виплата винагород спортсменам 
здійснюється за кожне зайняте призо-
ве (I - VІ) місце по кожному виду про-
грами (виступу). Якщо спортсмен на 
одному змаганні посів декілька призо-
вих місць, винагорода виплачується за 
кожне призове місце.

7. Якщо у підготовці спортсмена до 
участі в Олімпійських, Паралімпійських 
і Дефлімпійських іграх брали участь кіль-
ка тренерів, то винагорода, зазначена у 
пункті 2 цього Порядку, розподіляється 
між ними у рівних долях.

8. Виплата винагород здійснюється 
управлінням молоді та спорту обласної 
державної адміністрації за рахунок ко-
штів, передбачених в обласному бюд-
жеті на заходи фізичної культури і спор-
ту, у місячний строк після затвердження 
списків спортсменів і тренерів.

Керівник апарату              І.М.КАЛІНІНА

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  
АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації-
керівника обласної військово-цивільної  

адміністрації
09 листопада 2016 р.  м. Сєвєродонецьк   № 660

Про затвердження Порядку
виплати винагород спортсменам
області – чемпіонам та призерам
Олімпійських, Паралімпійських і
Дефлімпійських ігор та їхнім тренерам

Відповідно до статей 6, 41, пункту 3 статті 2 Зако-
ну України «Про місцеві державні адміністрації», з 
метою відзначення спортсменів і тренерів, які мають 
високі досягнення на міжнародних змаганнях, підви-
щення їхнього соціального захисту:

1. Затвердити Порядок виплати винагород спор-
тсменам області – чемпіонам та призерам Олімпійсь-
ких, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їхнім 
тренерам, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його 
опублікування в газеті «Вісник Луганщини», але не 
раніше дня його державної реєстрації у Головному 
територіальному управлінні юстиції у Луганській об-
ласті.

3. Департаменту масових комунікацій облдержад-
міністрації забезпечити оприлюднення цього розпо-
рядження в газеті «Вісник Луганщини».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження 
покласти на заступника голови облдержадміністрації 
Лішик О.П.

Голова обласної державної
адміністрації-керівник обласної
військово-цивільної адміністрації              Ю.Г. ГАРБУЗ

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області 16 листопа-
да 2016 р., № 68/1578

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Голови обласної
державної адміністрації-
керівника обласної військово-
цивільної адміністрації 
9 листопада 2016 р. № 660

ПОРЯДОК
виплати винагород спортсменам області – чемпіонам та призерам  

Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їхнім тренерам

”
За словами голови 
правління «Укр-
залізниці» Вой-

цеха Балчуна, на квитки 
2017 року розробляти-
меться система знижок, 
які дозволять економити 
більше ніж на половині 
вартості квитка

MOVIELAND

МАЙБУТНЄ

СРАЗУ ДВА УКРАИНСКИХ ФИЛЬМА ПО-
БЕДИЛИ В НОМИНАЦИЯХ ПРЕСТИЖНЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КИНОФЕСТИВАЛЕЙ В 
ЛОНДОНЕ И АМСТЕРДАМЕ

По материалам СМИ

Так, приз за лучший иностранный 
фильм на международном кинофести-
вале London Crystal Palace International 
Film Festival получил фильм украинско-
го режиссера Елены Демьяненко «Моя 
бабушка Фанни Каплан».

Этот фильм уже признали лучшей 
полнометражной лентой на Одесском 
международном кинофестивале. Он так-
же получил награду в номинации «Луч-
ший актер» национального конкурса.

Кино снимали в Украине и Франции. 
В основе сюжета – журналистское рас-
следование, в ходе которого киевская 
журналистка выясняет историю «сле-
пой» любви Фанни Каплан к мужчине 
по имени Виктор Гарский. Главные роли 
в картине сыграли Екатерина Молчано-
ва, Мирослав Слабошпицкий и Алексей 
Девотченко.

ТПобеду в номинации «Лучший до-
кументальный студенческий фильм» 

на крупнейшем в мире фестивале до-
кументального кино IDFA в Амстер-
даме получил украинский фильм о 
крымских татарах «Когда этот ветер 
стихнет».

Впервые за времена независимости 
украино-польская съемочная группа, в 
составе которой режиссер и оператор 
– украинцы, заняла первое место на ки-
нофестивале такого уровня.

Сюжет фильма построен на расска-
зе о крымско-татарской семье, живу-
щей на территории оккупированного 
Крыма.

«Четыре истории, трудности, с ко-
торыми сталкивается семья, которая 
вынуждена жить под постоянным прес-
сом политического режима, вызывают 
искреннее сочувствие и сильные эмо-
ции. Однако главным мотивом фильма, 
по словам режиссеров, не является сам 
режим. «Когда этот ветер стихнет» – это 
проекция на судьбы простых людей, ко-
торые просто хотят жить на своей зем-
ле, любить и иметь семьи», – говорится 
на официальной странице фильма в 
Facebook.

– Еще недавно, поступая в киношко-
лу в Лодзи, я мог только мечтать об 

участии в фестивалях такого уровня. 
Прекрасно понимаю, что с помощью 
фильма можно рассказать миру о своей 
стране. Начиная искать тему для филь-
ма, сразу после Майдана, никто из нас 
не подозревал, что будет так нелегко 
рассказать такую, казалось бы, простую 
историю. Никто не думал, что у нас за 
три года работы над фильмом будет так 

много, что вспомнить, – комментирует 
победу режиссер Тарас Дронь.

В ближайшее время денежное возна-
граждение за победу в IDFA будет пере-
дано семьям крымских татар, которых 
вся съемочная группа считает главны-
ми вдохновителями своей работы.

Отметим, что сейчас идут перегово-
ры о дате премьеры ленты в Украине.

УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТ,  
22-РІЧНИЙ АНТОН ГОЛОВАЧЕН-
КО, НЕЩОДАВНО СТАВ ГЕРОЄМ 
СОЦМЕРЕЖ: ВИНАЙДЕНИЙ НИМ 
ПРИСТРІЙ UNIEXO, ЯКЕ ДОПОМА- 
ГАЄ РУХАТИСЯ ЛЮДЯМ З ТРАВ-
МАМИ АБО ІНВАЛІДНІСТЮ, 
ОТРИМАВ ПРЕСТИЖНУ НАГОРОДУ 
НА МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ 
ROBOT LAUNCH 2016 – В ТОМУ 
ЧИСЛІ ЗАВДЯКИ АКТИВНОМУ 
ГОЛОСУВАННЮ КОРИСТУВАЧІВ 
FACEBOOK

За матеріалами ЗМІ
Пристрій складається зі штанг 

з електроприводом, пасків та 
електронного начиння. Керують 

ним за допомогою нейрошоло-
ма чи нейробраслетів, які зчиту-
ють сигнал із мозку. Головаченко 
написав спеціальну електронну 
програму. Вона підлаштовується 
під потреби людини й допомагає 
їй рухатися.

На розробку й виготовлення 
витратив 10 місяців. Антон при-
думав його 2012 року для своєї 
83-річної бабусі, у якої відмовила 
права рука. Він захотів допомогти 
їй. Зробив механізм, який би до-
зволив не лише рухати рукою, а й 
реабілітувати її.

– Тоді на екрани вийшов фільм 
«Залізна людина-3». З нього я за-
позичив ідею модульної системи, 
яка підлаштовується під користу-

вача, – каже Головаченко. – Кіль-
ка разів допрацьовував пристрій. 
Спочатку екзоскелет був механіч-
ний. Потім змінив його на роботи-
зований. Сам автоматично скла-
дається.

Спершу хлопець працював над 
пристроєм сам. Далі допомагали 
науковці з Авіаційного універси-
тету, де він навчається. Пізніше 
– фахівці й консультанти з інже-
нерії та медицини.

– Ми провели закриті тесту-
вання в клініці під керівництвом 
спеціалістів. Пацієнти залишили-
ся задоволені, – говорить Антон. 
– Взимку 2014-2015 року я сам ско-
ристався винаходом, коли трав-
мував коліно. Пристрій допоміг 
реабілітувати ногу. За три тижні 
після зняття гіпсу повернувся до 
нормального стану.

Екзоскелети для хворих виро-
бляють у США, Ізраїлі, Японії. Од-
нак вони за матеріалами й прин-
ципом дії не схожі на винахід 
Антона Головаченка.

– Мій працює завдяки мобіль-
ній програмі. У закордонних є 

лише спеціальний 
пульт на дроті. Його 
прикріплюють до ек-
зоскелета і контролю-
ють лікарі, – продов-
жує студент. – Також 
мій пристрій дешев-

ший. Коштуватиме від 4 (за части-
ну скелету) до 25 (за повний) тисяч 
доларів. А схожі американські, із-
раїльські та японські – майже 70. 
Ми не використовуємо титану чи 
інших дорогих металів. Деталі ви-
робляємо на 3D-принтері.

Винахідник планує запустити 
пристрій у масове виробництво. 
Для цього необхідно 200 тис. євро 
інвестицій. Ідею винаходу під-
тримують відомі люди: бізнесмен 
і учасник «реанімаційноого па-
кету реформ», лобіст 3G і PayPal 
Ілля Кенігштейн, прем’єр-міністр 
України Володимир Гройсман, 
Олег Скрипка та ректор Універ-
ситету імені Грінченка Віктор 
Огнев’юк.

КИЇВСЬКИЙ СТУДЕНТ СТВОРИВ  
ПРОТОТИП «ЗАЛІЗНОЇ ЛЮДИНИ»

УКРАИНСКИЕ ФИЛЬМЫ 
ПОКОРЯЮТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
КИНОФЕСТИВАЛИ

В УКРАИНЕ ЗАПУСТИЛИ БЕСПЛАТНЫЙ 
СЕРВИС ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО  
ПО ФИЛЬМАМ
КИЕВЛЯНЕ НАЗАР И НАТАЛИЯ БАРТОСИК РЕШИЛИ ДАТЬ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗУЧАТЬ РАЗГО-
ВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ В ОБХОД ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕ-
МЫ. ОНИ СОЗДАЛИ БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС «КІНОМОВА» 
(KINOMOVA.COM), КОТОРЫЙ ПРИЗВАН НАУЧИТЬ ГОВОРИТЬ 
ПО-АНГЛИЙСКИ С ПОМОЩЬЮ КИНОКЛАССИКИ

ain.ua

Сервис ориентирован на людей, которые только начинают из-
учать английский и сразу приходят в ужас от грамматического 
подхода в традиционном образовании. Английский язык в нем 
подается не в виде печатных слов, диалогов и текстов, а в виде 
отрывков из известных англоязычных фильмов, что позволяет 
видеть конкретные жизненные ситуации, чувствовать эмоции 
актеров, слышать разные диалекты. А главное, фразы из филь-
мов регулярно встречаются в повседневной жизни, в отличие от 
абстрактных слов и текстов в книгах или онлайн-курсах.
Пока сервис в альфа-версии, в нем доступно всего 16 фраз из 15 
фильмов. Сервис полностью бесплатный и таким и останется, обеща-
ют Назар и Наталья. А пока сайт удается поддерживать благодаря 
гранту от Red Hat Openshift, в рамках которого в течение полугода 
стартапам выделяют $100 в месяц на хостинг и обслуживание.
Сейчас в команде всего два человека, но разработчики готовы 
принять любого, кто хочет помочь. В окончательной версии будет 
более 400 фраз из более 100 фильмов, которые должны обеспе-
чить основную часть повседневной лексики.
Также авторы проекта планируют дать возможность пользовате-
лям озвучивать фрагменты фильмов собственным голосом, чтобы 
практиковаться в произношении и соревноваться с другими 
пользователями.
Для персонализации процесса обучения разработчики дадут воз-
можность каждому создавать собственные плейлисты с наиболее 
актуальными фразами, которые можно будет повторять более 
концентрированно.

БЕЗ БАРЬЕРОВ
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ВЧЕНІ ВИНАЙШЛИ ШТУЧНИЙ 
ЗАМІННИК КРОВІ ТРИВАЛОГО 
ЗБЕРІГАННЯ
ШТУЧНУ КРОВ, ЩО ЗДАТНА ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ 
ТКАНИНИ ТІЛА КИСНЕМ І ПРИ ЦЬОМУ МОЖЕ ТРИ-
ВАЛИЙ ЧАС ЗБЕРІГАТИСЯ У ФОРМІ ПОРОШКУ АБО 
ЗАМОРОЖЕНОМУ СТАНІ, СТВОРИЛИ АМЕРИКАНСЬ-
КІ ВЧЕНІ З УНІВЕРСИТЕТУ ВАШИНГТОНА

За матеріалами ЗМІ

У разі екстреної необхідності порошок придатний до 
використання понад рік. Він швидко трансформуєть-
ся в рідину. Для цього у нього достатньо вприснути 
стерильну воду.
За словами розробників, за своїм виглядом штучна кров 
у вигляді порошку дуже нагадує паприку. Її зручно збері-
гати в спеціальних ємностях для внутрішньовенних ін’єк-
цій, що зазвичай є у сумках лікарів швидкої допомоги.
Повідомляється, що червоні клітини штучної крові за 
своїм розміром представляють тільки п’яту частину зви-
чайних кров’яних клітин.
Виготовляють їх з очищених білків гемоглобіну людини, 
що занурюються в синтетичний полімер. Гемоглобін – 
компонент всередині червоних кров’яних клітин, який 
переносить кисень по організму.
Ця розробка вчених стане справжнім проривом у питанні 
порятунку людей у разі тяжких поранень. За статисти-
кою, семеро з десяти поранених солдатів гинуть не від 
травм органів, а саме через крововтрату і шок, що вона 
викликає. Причому більшість помирають ще до прибуття 
лікарів.
Спроби знайти повноцінний замінник донорській крові 
тривали останні 80 років, але вирішити цю проблему 
заважали дві речі. Попередні версії штучної крові успіш-
но захоплювали кисень в легенях, але не могли випу-
скати його, коли досягали життєво важливих органів. 
По-друге, фіксувалася ненавмисна реакція між «голим» 
гемоглобіном і вуглекислим газом, що випускається 
оболонками кровоносних судин і дозволяє цим судинам 
розслаблятися і відкриватися.

ОВЕН
В плане профессиональной деятельности эта 
неделя может оказаться весьма благоприят-
ным периодом. Этим нужно воспользоваться 

и не упустить предоставленных вам возможностей. На-
правьте сейчас свои силы на те области, где вы имеете 
наибольший успех.

ЛЕВ
На работе дадут ответственное поручение – 
придется мобилизоваться. В отношениях с 
партнером наметится разлад. Но не прини-

майте поспешных решений: вам обоим нужно немно-
го остыть. На нервной почве может начать пошаливать 
сердце. Не злоупотребляйте лекарствами.

СТРЕЛЕЦ
Если на предстоящие дни вы запланировали 
путешествие, правильно сделали — сейчас 
для этого самое благоприятное время. Если 

нет, не расстраивайтесь! После работы отправляйтесь 
на прогулку в парк, на премьеру фильма или встречай-
ся с друзьями. Будет весело!

ТЕЛЕЦ
Развивайте в себе новые способности, впиты-
вайте знания. Это поможет отвлечься от ру-
тины.  Дополнительным источником инфор-

мации могут стать передачи и фильмы, которые вы 
найдете в Сети. 

ДЕВА
Будьте готовы к любым неожиданностям: 
скорее всего, в данный период судьба препод-
несет вам сюрприз. На работе постарайтесь 

побыстрее завершить все начатые дела, в противном 
случае «не пойдут» новые.  

КОЗЕРОГ
Отличный момент, чтобы проявить инициа-
тиву. Если удастся побороть лень, получится 
претворить в жизнь даже самые смелые пла-

ны. Причем затратив на это минимум усилий. Боль-
ше позитива, и удача вам улыбнется! 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе позвольте себе отдохнуть от ре-
шения рабочих и бытовых вопросов и с голо-
вой окунитесь в развлечения. Выходные про-

ведите в приятной компании, постарайтесь отвлечься 
от проблем. Не лишним будет и выезд на природу, если 
позволит погода.

ВЕСЫ
Весы будут ощущать на этой неделе  немалые 
силы и огромный творческий потенциал. 
Вам захочется новых свершений, головокру-

жительных взлетов и восхищенных взглядов. И все 
это вы сможете получить, если будете действовать це-
леустремленно и расчетливо.

ВОДОЛЕЙ
В эту неделю усталость и раздражительность 
станут вашими спутниками дома и на работе. 
Вывести из себя может каждая мелочь. Ста-

райтесь не срываться на близких людях. Порадует и 
добавит оптимизма встреча со старинным другом в 
непринужденной обстановке. 

РАК
В начале недели возможно появление новых 
источников заработка. Не упустите свой шанс! 
Больше обычного потребуют внимания дети. 

Вам придется помогать им разрешать непростые ситу-
ации. Будьте внимательны к своему здоровью.

СКОРПИОН
На этой неделе возможны финансовые слож-
ности, которые могут пошатнуть ваше спокой-
ствие. Если будет необходимо, не постесняй-

тесь попросить в долг – все равно скоро вернете. Плохое 
настроение будет преследовать вас до конца месяца.  

РЫБЫ
В ближайшее время у вас может завязаться 
служебный роман. Держите это в тайне от кол-
лег, иначе сплетен не избежать. Постарайтесь 

сэкономить на мелких покупках. Возможно, вскоре 
деньги понадобятся на что-то действительно важное. 

ГОРОСКОП НА 12 - 18 ДЕКАБРЯ

ПРОРИВ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ДЕКАБРЯ - 18 ДЕКАБРЯ

ФОТО НЕДЕЛИ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

+20,  
ЮЗ, 3 м/с

00,  
В, 5 м/с

00,  
В, 4 м/с

+ 30,  
В, 2 м/с

+ 10,  
З, 2 м/с

+ 00,  
ЮЗ, 2 м/с

+ 100,  
ЮЗ, 6 м/с

Дети стараются дотронуться до руки папы Франциска. Лагерь для беженцев. Банги, Центрально-Африканская республика. Фото AFP
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