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Ми даруємо
світло та тепло
Напевно, важко знайти бiльш важливу
галузь, ніж енергетична. Вiд неї зале
жить свiт
ло та тепло в наших оселях, ста
свiтло
більне функцiонування промисловостi,
транспорту
льноi'
транспорту,, зв'язку та соцiа
соцiальноi'
сфери.
Пiдсумовуючи роботу Великобурлуць
кого районного вiддiлення енергозбут за
2016 рік, хотілося б вiдзначити ключовi пи
тання вiд успiшного вирiшення яких за
лежить стале енергозабезпечення
споживачiв електричної енергії.
В першу чергу це розрахунки за спожи
ту електричну енергiю всіма групами спо
живачів, якi за 11 мiсяцiв ц. р. склали
97,05%. У 2016 році рівень розрахункiв за
спожиту електричну енергiю населенням
району склав у порівнянні з минулим ро
ком склав 110%, що говорить про
пiдвищення платіжної дисциплiни
споживачiв. Отож, звертаюся до всіх
споживачiв провести в груднi 100відсот
кові розрахунки за спожиту електричну
енергiю.
У 2016 роцi працiвниками Великобур
луцького районного вiддiлення енергозбу
ту значна увага придiлялась зниженню
втрат електричнот енергії в мережi. Так в
2016 роцi на споживачiв електричноi'
енергп було складено 9 актiв про пору
шення Правил користування електричноi'
енергй для населення, додатково нарахо
вано та сплачено споживачами 6 200 грн.
У цiлому втрати електричної енергії за
11 мiсяцiв по району склали 11,86% при
нормативi 14,85 %.
У зв'язку з пiдвищенням тарифiв на елект
ричну енергiю, одним з напрямкiв дiяльностi
вiддiлення енергозбуту є встановлення
багатотарифних електролiчильникiв у
власних домоволодiннях споживачiв, що
насамперед дозволяє заощаджувати
власнi кошти за використану електричну
енергiю згiдно тарифних коефіцієнтів.
3 нагоди професiйного свята – Дня
енергетика хочу вiдмiтити злагоджену ро
боту всього колективу енергозбуту, здат
ного в цей нелегкий час успiшно
вирiшувати поставлені перед ним завдан
ня, побажати встм мирного неба, мщного
здоров' я, успiхiв, щастя та добробуту.
О. КУПІН, начальник
Великобурлуцького РВЕ.
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Природа рідного краю
Галина Володимирівна Знакомська з Канівцевого має у своєму госпо
дарстві незвичного птаха – молодого лебедяшипуна. З родиною лебе
диків, які мешкали на місцевому ставку
ставку,, сталося влітку нещастя. Підня
лася у якогось зловісника рука вбити красу – білого лебедя і залишила
ся лебідка одна на захисті малесеньких десяти пташенят
пташенят.. Виплекала,
вигодувала, почала ставити на крило, а одне, бачили рибалки, зачепи
лося за електричні дроти і впало. Коли прийшов час летіти у теплі краї,
залишилося воно самотнє на ставку – через поламане крило не підня
лось у небо.
Щодня Галина Володими
рівна ходила до ставу диви
тися чи не замерзла моло
да птаха, бо ставок почала
сковувати крига, носила
пшеницю та кукурудзу, щоб
підгодувати. Аби лебедик не
загинув холодної пори, чо
ловікиодносельці вилови
ли птаха, який ховався в
очереті. Оскільки душа у
жінки боліла за пернатим,
тож запропонувала взяти
його у свій хлів на зимівлю.
Там, між коровами, до
машнім птаством і прижив
ся він. Щоправда, три
мається одинаком, а от гос
подині в руки дається, пев
но, дякуючи за добро. А
вона вже біля нього, як біля
малої дитини: і голубить, і
виціловує, а Мартин (так на
звала родина Знакомських
лебедя) горнеться до своєї
рятівниці. Найбільше, за
словами Галини Володими

Лебедина
вдячність

рівни, полюбляє птах капусту та моркву,
хліб, а зерно бере тільки з води.
Мартинко, як лагідно називає його
жінка, вже набрав вагу, але ще має сіро
білий окрас. Для Галини Володимирів
ни та її чоловіка Миколи Івановича мо
лодий лебідь став частинкою їхньої ро
дини. Навідують пернатого і онуки Ар
тем та Андрійко, йдучи зі школи.
Нехай перезимує в теплі,  говорить
жінка,  а весною випустимо на волю – не
хай пливе…
Фото і текст Л.СКЛЯРОВОЇ.
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Світло
в кожен дім
День енергетика – це свято тих, хто
причетний до створення і обслуговуван
ня енергетичних систем.
У побуті нас оточують прилади, техніка,
і ми навіть не замислюємося, які перева
ги дає нам наш електрифікований і комп
'ютеризований вік. А за всім цим електро
господарством стоять люди – працівни
ки району електричних мереж, електрики
господарств і підприємств. Вони забез
печують безперебійне енергопостачан
ня. Особливо в осінньозимовий період.
За доброю багаторічною традицією, кра
щих працівників енергетичної галузі в цей
день відзначають високими нагородами,
почесними грамотами та іншими подарун
ками.
Професіоналізм і майстерність – це
девіз усіх працівників РЕМу. З хорошими
показниками зустрічають вони своє свя
то. Сьогодні хочеться відзначити таких
працівників, як диспетчер Р. Є. Гарькавен
ко, електромонтер ОВБ Л. Б. Курочка,
електромонтери Є. Є. Пилип, О. В. Огур
цов , О. В. Кліменчук, А. А. Курбанов, М. В.
Риков, О. В. водій О. В.Василенко, трак
торист В. О. Івченко.
Природа часто випробовує наші елект
ричні мережі на міцність. Але, незважаю
чи на будьякі погодні умови, бригади
РЕМу працюють понаднормово і у вихідні,
щоб якнайшвидше відновити електропо
стачання в населених пунктах.
У цей день потрібно згадати і тих, хто
брав участь в розбудові електричних ме
реж району, а в даний час знаходиться на
заслуженому відпочинку. Понад 40 років
свого життя присвятили енергетиці
Віктор Петрович Білоконь та Іван Ягоро
вич Стороженко. Вони знають в районі
найвіддаленіший куточок і його меш
канців, завжди переймалися проблема
ми електрофікації району, і в даний час не
стоять осторонь , допомагають колегам
порадами.
Шановні енергетики! Від вашого про
фесіоналізму та сумління залежить стаб
ільне життя та якість побуту наших грома
дян. А з усіх святкових побажань можна
відзначити найголовніше – щоб у кожно
му домі завжди було світло і тепло. Нехай
завжди Вам світить теплий вогник  вічне
джерело наснаги і любові.
Є. КРИВОШЕЄВ,
начальник Великобурлуцького РЕМ.
.

Фонд соціального розвитку реалізував 8 проектів
у Великобурлуцькому районі
Підтримка освіти та спорту
спорту,, організація заходів з охоро
ни здоров’я населення, надання правової допомоги – ось
основні напрямки роботи Благодійного фонду соціально
го розвитку Харківської області на Великобурлуччині. Про
тягом року
року,, що минає, у проектах Фонду взяло участь
району.. Настав час підбити підсумки
близько тисячі жителів району
та згадати найважливіше з того, що було зроблено.

ЯКІСНІ МЕДИЧНІ
ПОСЛУГИ – СЕЛЯНАМ
З травня по вересень у Великобур
луцькому районі працювали медичні
бригади Фонду, які їздили по селах і про
водили безкоштовні медогляди населен
ня. Людей оглядали та консультували ви
сококваліфіковані спеціалісти з Харкова
– невропатологи, окулісти, кардіологи,
травматологи, гінекологи. Кожен пацієнт
міг пройти ультразвукове обстеження, зро
бити електрокардіограму, поміряти внутрі
шньоочний тиск або рівень цукру у крові.
Цією можливістю скористалося кілька со
тень мешканців Великобурлуччини. Зага
лом у районі було проведено 19 медоглядів,
під час яких лікарі надали понад п’ять з по
ловиною тисяч медичних послуг.
ПІДТРИМКА СПОРТУ Т
А МІСЦЕВОЇ
ТА
ІНФР
АСТРУКТУРИ
ІНФРАСТРУКТУРИ
На Великобурлуччині досить сильні
традиції аматорського футболу – районні
змагання тут проводяться регулярно.
Однак перед багатьма любительськими
командами гостро стоїть питання фінан
сування. Фонд соціального розвитку
прийшов на допомогу місцевим клубам

«Рублене» та «Приколотне», виділивши їм
кошти на купівлю спортивних товарів –
нової форми, бутсів, м’ячів для тренувань.
А в невеличкому селі Шевченкове бла
годійники встановили зупинку громадсь
кого транспорту. Тепер місцевим жителям
є де сховатися від негоди в очікуванні ав
тобусу.
«Була потреба у зупинці, адже через
село проходить рейсовий автобус,
шкільний автобус. На території Мало
бурлуцької сільради, до якої входить
Шевченкове, є кілька зупинок, але цьо
го недостатньо. Тепер, звісно, задово
лені люди»,  каже Малобурлуцький
сільський голова Сергій Рубіжанський.
НАДАННЯ
ПР
АВОВОЇ ДОПОМОГИ
ПРАВОВОЇ
З червня у Великому Бурлуці на вулиці
Центральній, 22 працює громадська юри
дична приймальня Фонду, де людям без
коштовно надаються консультації з різних
правових питань. Юрист роз’яснює незро
зумілі моменти, допомагає складати зая
ви та договори, інформує про останні за
конодавчі зміни. Для жителів сільської
місцевості проводяться виїзні консультації

у приміщеннях сільрад. З моменту
відкриття громадської приймальні юрист
Фонду надав правову допомогу майже
двомстам людям.
Завдяки благодійникам до Великобур
луччини вперше завітав Міжнародний
мандрівний фестиваль документального
кіно про права людини Docudays UA. Екс
клюзивний кінопоказ було організовано у
селі Плоське для учнів місцевої школи.
Старшокласникам показали кілька корот
кометражних стрічок з цьогорічної фести
вальної програми.
СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД
В умовах децентралізації влади добро
бут територіальних громад у великій мірі
залежить від компетентності представ
ників органів місцевого самоврядування.
Щоб підвищити ефективність роботи по
садовців і депутатів місцевих рад, Фонд
організує для них навчальноінформаційні
семінари з залученням провідних нау
ковців та фахівців. У Великобурлуцькому
районі поки відбулося два таких семіна
ри, присвячених особливостям земель
них відносин і новітнім антикорупційним
процедурам.
«Ми дізналися багато корисного для
себе, для сільради, для жителів нашого
села. Найцікавіше було почути про офор
млення землі – відумерлої спадщини. У
нашій сільраді багато таких ділянок, і що
з ними робити, ми не знали»,  зазначає
інспектор Підсереднянської сільської
ради Інна Андрощук.

БЛАГ
ОДІЙНІ АКЦІЇ
БЛАГОДІЙНІ
П’ятдесяти родинам вимушених пере
селенців, що мешкають зараз на Вели
кобурлуччині, доброчинці передали
угорську гуманітарну допомогу – харчі та
засоби гігієни. А напередодні Дня вчи
теля сімнадцять шкіл району були забез
печені різноманітним канцелярським
приладдям.

«Ми дуже вдячні всім, хто долучився до
ініціатив Фонду та взяв участь у наших
проектах. Без вашої підтримки ми б не
змогли зробити так багато добрих справ.
Великобурлуцький район – це гарний
приклад ефективної співпраці між благо
дійниками і місцевою громадою. Споді
ваюся, що у новому році ми разом реал
ізуємо ще більше цікавих проектів»,  заз
начає голова правління Фонду соціаль
ного розвитку Харківської області Євген
О. ЛІТВІНОВ.
Шаповал.

