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Всього - 536 територіальних  ви-
борчих дільниць. 

Кількість виборців, внесе-
них до списку виборців на момент 
закінчення голосування – 532 тис. 
507 осіб.

Кількість виборців, які отри-
мали виборчі бюлетені на момент 
закінчення голосування – 302 тис. 
399 осіб.

Територіальний виборчий округ №105
(кількість виборців, які взяли 

участь у голосуванні по округу -                  
4 822 особи)

Бойко Ю.А. - 49,64%
Зеленський В.О. - 21,48%
Вілкул О.Ю. - 8,62%

Територіальний виборчий округ №106
(кількість виборців, які взяли 

участь у голосуванні - 62 891 особа)
Бойко Ю.А. - 35,86%
Зеленський В.О. - 29,77%
Вілкул О.Ю. - 12%

Територіальний виборчий округ №107
(кількість виборців, які взяли 

участь у голосуванні - 53 893 особи)
Бойко Ю.А. - 40,61%
Зеленський В.О. - 24,61%
Вілкул О.Ю. - 14,91%

Територіальний виборчий округ №112
(кількість виборців, які взяли 

участь у голосуванні - 35 992 особи)
Бойко Ю.А. - 53,61%
Зеленський В.О. - 20,77%
Вілкул О.Ю. - 7,71%

Територіальний виборчий округ №113
(кількість виборців, які взяли 

участь у голосуванні - 89 282 особи)
Бойко Ю.А. - 44,22%
Зеленський В.О. - 26,17%
Порошенко П.О. - 6,34%

Територіальний виборчий округ №114 
(кількість виборців, які взяли 

участь у голосуванні - 55 918 осіб)
Бойко Ю.А. - 49,19%
Зеленський В.О. - 21,44%
Вілкул О.Ю. - 7,45%

cvk.gov.ua
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Открытие спортивной 
площадки

 30 марта в пгт Новоайдар состоялось от-
крытие новой спортивной площадки с искус-
ственным покрытием, которая расположена 
в парке «Сосновый» по улице Независимос-
ти. Строительство этого объекта спортивной 

инфраструктуры было реализовано благо-
даря содействию Новоайдарской районной 
общественной организации «Світанок» и 
Програмы развития ООН, при финансовой 
поддержке правительств Швеции и Швей-
царской Конфедерации в рамках Программы 
восстановления и развития мира, при адми-
нистрировании ІСАР «Єднання». Партнером 
проекта выступает Новоайдарский посел-
ковый совет, который профинансировал боль-
шую часть расходов по созданию многофунк-
циональной спортивной площадки в поселке.
  К открытию этой площадки было приу-

рочено проведение футбольного турнира, в 
котором приняло участие 5 команд из Ново-
айдарского района: из сел Алексеевка и Де-
нежниково, города Счастье и две команды из 
Новоайдара. Первое место заняла команда 
Новоайдар - юноши. В перерыве между игра-
ми были проведены конкурсы, победителям 
конкурсов были подарены призы. Все коман-
ды также получили призы.
  Одной из важнейших задач современности 

является формирование у молодого поколе-
ния здорового образа жизни, который будет 
способствовать сохранению, укреплению и 
восстановлению здоровья человека. Регу-
лярная физическая активность, позитивное 
мышление, отказ от вредных привычек явля-
ются одними из основных элементов здорово-
го образа жизни. Новоайдарский поселковый 
совет путем создания разнообразных условий 
для занятий физкультурой и спортом, разви-
тия социальной инфраструктуры будет спо-
собствовать проведению здорового досуга. 

  Площадка открыта ежедневно с утра до ве-
чера и доступна для всех желающих.

Благоустройство территории  

   В поддержку Всеукраинской акции «За чи-
сте довкілля» Новоайдарский поселковый со-
вет в очередной раз объявляет о проведении в 
апреле еженедельной акции по уборке и бла-
гоустройству территории. 
  Обращаемся ко всем жителям нашей гро-

мады, руководителям предприятий, учрежде-
ний, учебных заведений, организаций, мага-
зинов, предпринимателей с просьбой каждую 
пятницу организовывать уборку прилегаю-
щей территории, приводить ее в надлежащее 
состояние.
Приглашаем всех небезразличных жителей 

присоединиться к акции «За чисте довкілля».

Новоайдарский поселковый голова                                                                       
Игорь ШОПИН.

29 березня дружина Президента Укра-
їни Марина Порошенко відвідала Луган-
ську область із робочим візитом. Під час 
поїздки Перша леді разом із виконуючим 
обов’язки голови Луганської ЛОДА – ке-
рівника ОВЦА Сергієм Філем ознайо-
милися з ходом будівельних робіт Кре-
мінської лікарської амбулаторії загальної 
практики – сімейної медицини. Цей 
заклад є одним з 11, що створюються в 
області в рамках реформи сільської меди-
цини, ініційованої Президентом України 
Петром Порошенком. Нова амбулаторія 
дасть можливість забезпечити мешканців 
сільської місцевості Кремінського рай-
ону доступною, якісною та ефективною 
медичною допомогою. Будівництво ам-
булаторії завершено, незабаром туди буде 
завезено меблі, комп’ютерне та медичне 
обладнання. Загальна вартість будівниц-
тва складає 5,3 млн грн, кошти виділено 
з державного, обласного та місцевого бю-
джетів.

Крім того, Марина Порошенко разом 
із Сергієм Філем відвідали Центр від-
новлювального лікування та реабілітації 
ветеранів війни, що у м. Рубіжному. Дру-
жина Президента поспілкувалася з паці-
єнтами та високо оцінила значення ро-
боти, яку проводять працівники закладу. 
«Люди проходять лікування, і вже усві-
домили, що це допомагає їм повернутися 
не тільки фізично з війни, а й у своєму 
внутрішньому стані. Вони відчувають, 
що навколо не вибухають гранати, що 
вони захищені та про їхній стан здоров’я 
дбають фахові лікарі, надають їм необхід-
ні сучасні медичні послуги», – зазначила 
Марина Порошенко.

На базі Центру ветерани війни і члени 
сімей загиблих мають можливість отри-
мати відновлювальне лікування, консуль-
тації лікарів та комплексне обстеження 
стану здоров’я.

У закладі, зокрема, функціонують ка-
бінети лікувальної фізкультури, функціо-
нальної діагностики, фізіотерапії, кабіне-
ти для проведення психодіагностичного 
дослідження, психокорекції та психоте-

рапії, консультацій суміжними спеціаліс-
тами (лікар загальної практики, невролог, 
офтальмолог, отоларинголог, ендокрино-
лог, кардіолог). Особлива увага приділя-
ється наданню психологічної допомоги. 
Пацієнти Центру в повному обсязі та без-
коштовно забезпечені лікарськими засо-
бами та медичними виробами.

У Сєвєродонецьку Марина 
Порошенко побувала у Луган-
ському обласному академічно-
му українському музично-дра-
матичному театрі. Там вона 
взяла участь у церемонії наго-
родження переможців обласних 
конкурсів художньої творчості 
серед учнів шкіл мистецтв Лу-
ганщини.

«Хочу подякувати кожному, 
хто докладає зусилля для від-
новлення і збереження мистець-
ких шкіл, особливо в населених 
пунктах, розташованих уздовж 
лінії розмежування, - наголоси-
ла Марина Порошенко. - Наша 
молодь виховується під час ста-
новлення України як європей-
ської країни. І від кожного з нас 
залежить, якою вона буде зав-
тра. Спільними зусиллями ми 
обов’язково побудуємо сильну 
непереможну Україну!»

Загалом протягом року в ху-
дожніх конкурсах взяли участь 
367 юних учасників з різних ку-
точків регіону, які підготували 
близько 400 творчих робіт.

За матеріалами loga.gov.ua

Серед нагороджених були й юні но-
воайдарці. Зокрема участь в церемонії 
нагородження взяла учениця Новоа-
йдарської дитячої школи мистецтв 
Анастасія Московченко, яка стала 
переможницею обласного конкурсу ху-
дожньої творчості з академічного ма-
люнку учнів художніх шкіл і художніх 
відділень шкіл мистецтв «Срібний олі-
вець». Роботу Анастасії було визнано 

найкращою в номінації серед 
робіт конкурсантів середньої 
вікової категорії. 

Тоді талановитій художниці 
вдалося обійти суперників із 
Сєвєродонецька, Сватово, Кре-
мінної, Новодружеська, Ново-
пскова, Марківки та Щастя.

Творча робота дівчинки, яка 
була створена під час конкурсу, 
представлена на виставці ро-
біт переможців художніх кон-
курсів «Чарівний світ мисте-
цтва», і нею мали можливість 
помилуватися всі відвідувачі. 
Приємно бачити чудову робо-
ту нашої юної землячки серед 
інших робіт-переможниць. Це 
заслуговує поваги. В поїздці 
Анастасію супроводжувала 

її викладач Світлана Василівна Кулак. 
Участь в урочистому заході справила 
враження на талановиту дівчинку та на-
дихнула її на створення нових шедеврів 
та прагнення нових перемог.

Так само, як й учнів та викладачів Ща-
стинської школи мистецтв естетичного 

виховання, які також взяли участь в уро-
чистій церемонії нагородження.  Щастя 
на заході представляли викладач Ірина 
Вікторівна Волкова з учнями Вікторією 
Колбіною, Олександрою Корчинською, 
Поліною Шека, Марією Шереметьєвою, 
Катериною Цюпка та викладач Ірина 
Юріївна Тітарь з ученицею Марією Те-
рентьєвою. Їхні роботи також посіли по-
чесні місця на виставці.

Розгорнуті матеріали про цих тала-
новитих дітлахів читайте в наступ-
них номерах «ВН».

28 березня 2019 року голо-
ва Новоайдарської районної 
державної адміністрації Ві-
ктор Сергієнко та голова Но-
воайдарської районної ради 
Віктор Макогон відвідали 
мешканку Новоайдару Окса-
ну Котову. Під час зустрічі 
керівництво району вручило 
дівчині приємний та необхід-
ний подарунок - спортивний 
інвалідний візок.

Оксана є інвалідом з ди-
тинства 1-й групи, але вона 
бере активну участь у спор-
тивних змаганнях серед осіб 
з інвалідністю не тільки на 

районному, а й на обласному та всеу-
країнському рівнях, де займає призові 
місця. Свідченням витримки та жаги до 
перемоги є численні грамоти, дипломи, 
листи подяки та медалі в колекціі тро-
феїв дівчини.

Віктор Валентинович та Віктор Ва-
сильович привітали Оксану, побажали 
здоров’я, натхнення, підкорення нових 
висот та великих досягнень у спор-
тивному житті. Спортивний візок було 
придбано за кошти районного бюджету.

Мама Оксани, Надія Котова, висло-
вила сердечну подяку депутатському 
корпусу Новоайдарської районної ради 
за допомогу та увагу.

ndar.loga.gov.ua
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Агропромисловий 
комплекс

Головна базова сфера економіки 
Новоайдарського району – агро-
промисловий комплекс. 

За показниками врожайності 
зернових район другий рік поспіль 
займає друге місце по області.

У 2018 році агроформуваннями 
району було закуплено 63 одиниці 
сільськогосподарської техніки на  
суму майже 70 млн. грн.

Тваринництвом в районі займа-
ються 5 господарств, які утриму-
ють 1793 голови великої рогатої ху-
доби, у тому числі 618 голів корів. 
Найбільшим виробником молока в 
районі є ПрАТ СВФ «Агротон».

У 2018 році підприємства рай-
ону виробили 2500 т молока, при 
удої на фуражну корову 3245 л мо-
лока, що на 30 л більше показника 
2017 року.

Свинарством у районі займа-
ються 3 господарства, де на 1 січня 
2019 року утримується 3315 голів 
свиней, що на 100 голів більше ніж 
у попередньому  році.

На 01.01.2019 року сума виплат 
орендної плати за користування зе-
мельними частками (паями) склала 
100%.  Нарахування орендної пла-
ти по району складає 5,6%. 

Наприкінці 2018 року почалися 
підготовчі роботи щодо реалізації 
проекту по будівництву корівни-
ка на 250 голів (сільгоспвиробник 
села Михайлюки) та свинокомп-
лексу на 2000 голів (сільгоспвироб-
ник села Новоохтирка).

Промисловість 
та торгівля

Виробничу діяльність в районі 
здійснюють 7 промислових під-
приємств.

Динаміку розвитку промисло-
вості визначає енергетична галузь, 
частка якої займає близько 96% за-
гального обсягу реалізованої про-
мислової продукції району. 

4% реалізованої продукції рай-
ону займає переробна промисло-
вість, основними секторами якої 
є харчова промисловість, обробка 
деревини та виробів з неї, вироб-
ництво машин і устаткування для 
добувної промисловості та будів-
ництва.

Обсяг реалізованої промислової 
продукції за січень-жовтень 2018 
року склав 3,277  млн. грн, що ста-
новить 17,4% до всієї реалізованої 
продукції по області та на 7,17% 
більше показника аналогічного пе-
ріоду минулого року. 

В 2018 році в дорожній галузі 
району була відновлена робота Но-
воайдарського асфальтобетонного 
заводу.

Переважна більшість суб’єктів 

малого бізнесу працює в 
сфері торгівлі і послуг, тоді 
як середнє підприємництво 
в районі зосереджено в 
промисловому та сільсько-
господарському виробни-
цтві.

Чисельність зайнятих у 
секторі малого і середнього 
підприємництва (включаю-
чи фізичних осіб-підприєм-
ців) становить 2516 осіб, що 
на 8% більше в порівнянні 
з показником аналогічного 

періоду минулого року, у тому чис-
лі:

- на середніх підприємствах – 
929 осіб, що на 11,4% більше по-
казника минулого року;

- на малих підприємствах (вклю-
чаючи мікропідприємства) – 487 
осіб, що на 7,5 % більше показника 
минулого року;

- фізичних осіб – підприємців 
разом з найнятими ними праців-
никами – 1100, що на 5,7 % більше 
минулорічного показника.

Бюджет
Завдяки постійній роботі рай-

держадміністрації з органами 
місцевого самоврядування у 2018 
році дохідна частина зведеного бю-
джету Новоайдарського району (з 
урахуванням міжбюджетних транс-
фертів) виконана на 103,5 %.

Планові показники надходжень 
по власним податкам, зборам та 
іншим обов’язковим платежам ви-
конано на 100,5 %.

Середньомісячна заробітна пла-
та одного штатного працівника у 
січні-жовтні 2018 року складала 8 
150 грн., що на 23,1% більше по-
казника аналогічного періоду ми-
нулого року та становить 106,6% 
середнього рівня по регіону.

Заборгованості по заробітній 
платі по економічно активним під-
приємствам немає. 

За рахунок коштів бюджетів 
різного рівня проведено процедур 
закупівель загальною вартістю 25,5 
млн. грн. Відсоток економії бю-
джетних коштів склав майже 10%.

Закупівлі проводились заклада-
ми освіти, культури, охорони здо-
ров’я та органами місцевого само-
врядування.

Реалізація проектів
У 2018 році за кошти державно-

го та місцевих бюджетів реалізо-
вувалися 99 проектів на загальну 
суму 49,4 млн.грн.  в тому числі:

- за рахунок коштів субвенції з 
державного бюджету на здійснення 
заходів щодо соціально-економіч-
ного розвитку окремих територій 
передбачено до реалізації 14 про-
ектів на загальну суму 4,4  млн.грн.

- за рахунок коштів з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів, спрямованих 
на розвиток системи охорони здо-
ров’я, на суму 3,9 млн. грн.

- за участю коштів місцевих бю-
джетів реалізовувалися 84 проекти 
загальною вартістю 41,2 млн.грн., 
а саме:

- 10 проектів медичної сфери  на 
суму 4,7 млн.грн.;

- 45 проектів житлово-кому-
нальної сфери на суму 17,9 млн.

грн.;
- 29 проектів соціальної сфери 

на суму 18,9 млн.грн.  
За рахунок коштів міжнародної 

технічної допомоги було реалізова-
но 19 проектів на суму 6 млн.грн. 
Зокрема, були реалізовані такі про-
екти:

- 2 проекти «Створення Центру 
надання адміністративних послуг 
смт.Новоайдар Луганської області. 
Реконструкція адміністративного 
будинку під центр надання адміні-
стративних послуг за адресою: р-н 
Новоайдарський, смт.Новоайдар, 
вул.Центральна, 28», вартістю 3 
млн 272,7 тис грн та «Розширення 
центру надання адміністративних 
послуг в Новоайдарському районі 
та реконструкція громадського бу-
динку під Центр надання адміні-
стративних послуг» вартістю 597,4 
тис. грн в рамках Програми віднов-
лення та розбудова миру ПРООН;

- мікропроект «Капітальний 
ремонт з термомодернізаційним 
ефектом будівлі Новоайдарського 
територіального центру соціаль-
ного обслуговування (надання со-
ціальних послуг) смт.Новоайдар 
Луганської області» вартістю 714,1 
тис. грн. рамках проекту «Еконо-
мічне відновлення та розбудова 
життєво важливих об’єктів інф-
раструктури в Східних регіонах 
України» Програми відновлення 
та розбудови миру ПРООН при фі-
нансуванні Уряду Японії та впро-
вадженні програми Розвитку ООН;

- мікропроект «Капітальний ре-
монт вуличного освітлення за про-
ектом «Зміцнення особистої та гро-
мадської безпеки на території села 
Олексіївка шляхом встановлення 
вуличних автономних ліхтарів на 
сонячних батареях» на суму 332,0 
тис. грн в рамках Проекту ПРООН 
«Верховенство права та безпека 
для на рівні громад у постраждалих 
від конфлікту районах України»;

- проект «Створення Денеж-
никівського оздоровчого центру 
"Акація" вартістю 220,1 тис. грн в 
рамках реалізації компоненту «Мо-
білізація громад задля розширення 
можливостей» спільного проекту 
ПРООН-ООН Жінки «Відновлення 
управління та сприяння примирен-
ню в постраждалих від кризи гро-
мадах України», що фінансується 
Європейським Союзом;

- проекти по встановленню ві-
деокамер на території селища Но-
воайдар вартістю 942,1 тис. грн та 
м. Щастя вартістю 58,3 тис. грн в 
рамках Програми відновлення та 
розбудови миру ПРООН компонен-
ту «Громадська безпека та соціаль-
на єдність».

- проект «Центр медіа-освіти 
«Жінк@i.ua» вартістю 150,0 тис. 
грн в рамках реалізації компонен-
ту «Мобілізація громад задля роз-
ширення можливостей» спільного 
проекту ПРООН-ООН Жінки «Від-
новлення управління та сприяння 
примиренню в постраждалих від 
кризи громадах України», що фі-
нансується Європейським Союзом.

- проект «Живий календар ко-
стюмів населення Новоайдарщи-
ни» на суму 69,9 тис. грн за під-
тримки Новоайдарської районної 
ради та сприяння Новоайдарської 
районної державної адміністра-
ції в рамках співпраці з проектом 

«Відновлення врядування та при-
мирення в охоплених конфліктом 
громадах України», який реалізу-
ється ПРООН в Україні за підтрим-
ки Уряду Швеції та Швейцарської 
Конфедерації за організаційної 
підтримки ГО «Суспільна думка», 
ГО Луганський прес-клуб», ГО 
«Агентство стійкого розвитку Лу-
ганського регіону» та Луганської 
облдержадміністрації;

- «Будівництво багатофункціо-
нального спортивного майданчи-
ка зі штучним покриттям в пар-
ку "Сосновий" смт. Новоайдар, 
Луганської області» на суму 1 
млн 500 тис. грн, що реалізується 
ПРООН за фінансової підтримки 
урядів Швеції та Швейцарської 
Конфедерації в межах Програми 
відновлення та розбудови миру при 
адмініструванні ІСАР "Єднання" та 
коштів Новоайдарського селищно-
го бюджету 

- «Громадська безпека понад 
усе» на суму 72,5 тис. грн компо-
ненту «Розбудова та посилення 
взаємодії громади й поліції» при 
фінансуванні Королівства Нідер-
ландів через «Програму віднов-
лення та розбудови миру» ПРООН 
в Україні та адмініструванні ІСАР 
Єднання.

- мікропроект «Гідність і пра-
во» вартістю 54,0 тис. грн в рамках 
Програми відновлення та розбудо-
ви миру ПРООН при фінансовій 
підтримці Уряду Швеції та Швей-
царської конфедерації, (організо-
вано творчу майстерню, придбано 
матеріали (бісер, муліне, канва і 
т.і.);

- 6 міні ініціатив, а саме: сні-
гоприбиральна машина для очи-
щення тротуарів на території 
селища (43,5 тис грн); відео спо-
стереження на території селища 
Новоайдар (50,0 тис. грн); аварій-
но-рятувальні засоби для порятун-
ку людей на воді для ДСНС (52,3 
тис. грн); засоби зв’язку (рація) 
(70,0 тис. грн); біотуалет для осіб 
з обмеженими можливостями (49,5 
тис. грн) та ініціатива з придбання 
шанцевих ранців (49,4 тис. грн) в 
рамках Програми відновлення та 
розбудови миру ПРООН компонен-
ту «Громадська безпека та соціаль-
на єдність».

Також в рамках проекту «Про-
грама екологічних громадських 
ініціатив для Сходу та Заходу Укра-
їни» Фондом розвитку ГО «Захід-
ноукраїнський ресурсний центр» 
спільно з Міністерством екології 
та природних ресурсів України, за 
фінансової підтримки міністерства 
закордонних справ Чеської Респу-
бліки, ГО «Кризовий медіа-центр 
«Сіверський Донець» реалізова-
но проект «Благоустрій геологіч-
ної пам’ятки природи «Баранячі 
лоби», як дієвий приклад соціально 
відповідального туризму» на суму 
90,0 тис.грн.

В 2018 році проекти за раху-
нок коштів Державного Фонду 
Регіонального розвитку не реалі-
зовувалися. Але відділом освіти 
розроблений інвестиційний проект 
«Створення сприятливих умов для 
надання рівного доступу до якіс-
ної освіти в навчально-виховному 
комплексі Новоайдарська шко-
ла-гімназія Новоайдарського рай-
ону Луганської області» на суму 

30 млн. 840,4 тис. грн. В Проекті 
передбачено співфінансування у 
розмірі 10% з районного бюджету.

Зазначений інвестиційний про-
ект поданий на попередній конкур-
сний відбір інвестиційних програм 
і проектів регіонального розвитку, 
що можуть реалізовуватись за ра-
хунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку у 2019 
році, та зареєстрований на он-лайн 
платформі Мінрегіону за №020834-
ЛГ.

Сподіваємося, що вищевказа-
ний проект буде реалізований у 
2019 році та надасть можливість 
покращення рівня освіти.

Енергоефективність
Енергоефективність - один із 

пріоритетів роботи райдержадміні-
страції. В Новоайдарському районі 
прийнята Програма відшкодування 
частини кредиту на енергозберіга-
ючі заходи на 2016-2018 роки.

Протягом 2018 року Програмою 
скористалися 72 сім’ї, які отримали  
«теплі кредити» в АТ «Ощадбанк» 
на 1,5 млн. грн. З районного бю-
джету 10-відсоткове відшкодуван-
ня склало 136,5 тис.грн. 

Новоайдарською райдержад-
міністрацією у 2018 році було іні-
ційовано долучення до Урядової 
програми «теплих кредитів» чет-
вертого рівня бюджетів – сільсько-
го. В результаті проведеної кон-
сультативної роботи 8 сільських 
рад прийняли на сесіях рад про-
грами енергозбереження, якими 
передбачено 10 % відшкодування 
за «теплими кредитами» для сіль-
ського населення цих рад. За 2018 
рік за Програмами «Село» видано 
10 кредитів на суму 175,4 тис. грн.

Крім цього у 2018 році заходи 
по енергозбереженню були прове-
дені в галузі медицини - 3 об’єк-
ти, освіти – 3 об’єкти, культури - 4 
об’єкти. 

Соціальний захист
Кількість людей району, що ко-

ристується соціальною підтрим-
кою держави, значно зменшилась.

За призначенням субсидії в 2018 
році звернулося 11 тисяч 140 осіб, 
що на 9% менше, ніж в минулому 
році. Призначено субсидій на суму 
46,7 млн. грн. (в 2017 році – 74,2 
млн.грн.). Майже вдвічі зменшила-
ся кількість домогосподарств – от-
римувачів допомоги на придбання 
твердого пічного палива - з 8 до 4,7 
тисяч. 

Різні види допомог в районі от-
римують 4,5 тисячі осіб на загаль-
ну суму 45,4 млн. грн. 

Серед 19 тисяч пенсіонерів, які 
обслуговуються в районі, 10 ти-
сяч - внутрішньо переміщені осо-
би, або 54% від загальної кілько-
сті одержувачів пенсій. Протягом 
2018 року призначено 403 пенсії, 
що на 72 призначення менше ніж 
за 2017 рік. Середній розмір пенсії 
зріс на 77,51 грн. і складає 2677,10 
грн. З метою наближення послуг 
до населення в Трьохізбенській 
сільській раді створено віддалене 
робоче місце Пенсійного фонду, 
також планується створення тако-
го віддаленого робочого місця в                                            
с. Кримське.

  

До вашої уваги надається звіт про підсумки роботи Новоайдарської райдержадміністрації за 2018 рік.
Райдержадміністрація разом з депутатським корпусом районної ради, міською, селищною та сільськими радами постійно 

спрямовувала свою діяльність на стабілізацію ситуації в усіх сферах суспільного життя району, забезпечення наповнення 
бюджетів усіх рівнів, розв'язання соціальних проблем мешканців району та внутрішньо переміщених осіб.
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За ініціативою Новоайдарської 
р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї 
гуманітарною організацією АДРА 
запроваджено рейси соціального 
автобусу до районного цен-
тру з сіл Лобачеве, Лопаскине, 
Кряківка, Оріхове-Донецьке, 
Трьохізбенка та Кримське, за-
вдяки чому люди безперешкодно 
та поза чергою вирішують всі 
особисті проблеми в державних, 
фінансових та соціальних уста-
новах. 

Також у 2018 році за раху-
нок коштів районного та селищ-
ного бюджету було придбано 
соціальний автобус для жителів 
смт. Новоайдар вартістю 2,4 млн.
грн.

Згідно Порядку виплати 
грошової компенсації за належні 
для отримання жилі приміщення 
для внутрішньо переміщених 
осіб, які захищали суверенітет та 
територіальну цілісність України, 
в 2018 році 1 особі виплачені 
кошти у сумі 748,0 тис.грн., 20 
особам нарахована компенсація у 
сумі 12,96 млн. грн.

За рахунок субвенції з держав-
ного бюджету (358,1 тис. грн.) 
придбано житло для 1 особи з 
числа дітей-сиріт. 

В районі мешкають 83 дити-
ни-сироти та дитини, позбавлені 
батьківського піклування, із них в 
сімейних формах виховання пере-
бувають 75 дітей даної категорії, 
що складає 90,3%.  

Протягом 2018 року 270 дітей 
району отримали статус дити-
ни, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних 
конфліктів.

Охорона здоров’я
Велика увага приділяється оз-

доровленню населення. Протягом 
звітного періоду в санаторно-ку-
рортних закладах пройшли курс 
лікування 13 осіб з інвалідністю, 
11 ветеранів війни, 5 учасників 
АТО та 14 громадян, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи.
За підсумками оздоровлення 

дітей та підлітків в 2018 році рай-
он посів 3 місце.

 В районі завершено рефор-
мування первинної ланки меди-
цини. На сьогодні комунальним 
некомерційним підприємством 
«Новоайдарський ЦПМСД» 
укладено 23 439 договорів з на-
селенням, що становить 57,2% 
від загальної чисельності на-
селення. В установах ЦПМСД 
функціонують 14 денних 
стаціонарів на 92 ліжка соматич-
ного профілю. Це значно зменши-
ло навантаження на вторинний 
рівень медичних закладів рай-
ону, де в відділеннях наявні 240 
стаціонарних ліжок, з них 130 в 
Новоайдарському РТМО та 110 в 
Щастинській міській лікарні. 

В Новоайдарському РТМО 
запроваджено особливий облік 
ветеранів війни та учасників 
АТО, а також визначено медич-
ного працівника, відповідального 
за обслуговування даної категорії 
громадян.

Видатки на галузь охорони 
здоров’я в 2018 році склали 63,2 
млн. грн., і в порівнянні з мину-
лим роком збільшились на 5,9 
млн. грн.

Освіта
Освічені громадяни – це осно-

ва розвитку України. Тому розви-
ток сфери освіти є пріоритетним 
напрямком в районі. 

В 18 загальноосвітніх закла-
дах (2358 учнів) створено всі 
умови для здобуття якісної освіти 
за програмою «Нова українська 
школа», на що з усіх рівнів бюд-
жету витрачено 3,84 млн.грн. 
З метою покращення надання 
освітніх послуг в 2018 році НВК 
Новоайдарська школа-гімназія 
реорганізовано в опорний на-
вчальний заклад, для якого Де-
партаментом освіти і нау-ки 
Луганської ОДА було придба-
но шкільний автобус ЕТАЛОН 
вартістю 1,94 млн.грн. (1,36 млн.

грн. – державний бюджет, 580 
тис.грн. - місцевий бюджет).

В рамках реалізації проектів 
освітнього обміну «Схід і Захід 
разом» за рахунок коштів об-
ласного та районного бюджету 8 
учнів та 4 педагоги Олексіївської 
школи-гімназії в жовтні 2018 
року відвідали опорний за-
клад Судововишнянський НВК  
Судововишнянської міської ради 
Львівської області.

Видатки на галузь освіти в 
2018 році склали 97,55 млн.грн., 
і в порівнянні з минулим роком 
збільшились на 18,69 млн.грн.

Культура
Так само і в галузі культури 

було підтримано проект культур-
ного обміну «Схід і Захід разом», 
за яким творчі колективи району 
взяли участь в фестивалях «Зеле-
не купало в літо упало» в Корець-
кому районі та «Красносільскі 
вітряки» в Гощанському районі 
Рівненської області, у фестивалі 
«Пісенна козаччина» в Мостись-
кому районі Львівської області. 

Два солісти району увійшли 
до фінального відбору 
Всеукраїнського фестивалю 
сучасної пісні «Червона рута».

Районним краєзнавчим музеєм 
спільно з ПРООН реалізовано 
проект «Живий костюм Новоай-
дарщини».

Протягом 2018 року на 
території району було проведено 
2 обласних заходи: урочистості 
до Дня Перемоги та фестиваль 
«Байбак-фест», в якому наш рай-
он отримав Гран-прі.

Такі досягнення є наслідком 
зміцнення та покращення 
матеріально-технічної бази 
закладів культури, на що з район-
ного бюджету було виділено 6,7 
млн.грн.

Спорт
З метою залучення широких 

верств населення до занять спор-
том реалізується Програма роз-

витку фізичної культури та спор-
ту в Новоайдарському районі на 
2017-2021 роки, за якою протягом 
року понад 6,5 тисяч осіб у віці 
від 18 до 70 років були залучені 
до спортивної діяльності, що 
складає 18,5% від загальної 
кількості дорослого населення. 
79 переможців районних, облас-
них та всеукраїнських змагань 
отримали з районного бюджету  
грошову винагороду на загальну 
суму 20,4 тис.грн.

У 2018 році на районному 
стадіоні «Колос» побудова-
но футбольний майданчик зі 
штучним покриттям, загальною 
вартістю 1,46 млн.грн., в тому 
числі з районного бюджету 707,0 
тис. грн. з державного бюджету - 
749,0 тис. грн. 

Робота РДА
Декілька слів про робо-

ту Новоайдарської районної 
державної адміністрації.

Штатна чисельність 
працівників Новоайдарської 
райдержадміністрації та її струк-
турних підрозділів складає 178 
одиниць.

Станом на 01.01.2019 фактич-
но працюють 132 працівника.

Загалом документообіг 
райдержадміністрації склав: 
вхідних – 5046 документів, 
вихідних – 4259 документів.

Видано 778 розпоряджень, з 
них  - з основної діяльності 647 
та 131 розпорядження з кадрових 
питань.

До Урядового контактно-
го центру від громадян району  
надійшло 514 звернень, що на 
341 звернення менше, ніж у 2017 
році (855 звернень).

За 2018 рік в порівнянні з 2017 
роком  кількість звернень гро-
мадян до органів влади по райо-
ну (з урахуванням Щастинської 
міськради) зменшилась на 190 
звернень і складає 2136 (2017 рік 
– 2326).

Вважаємо, що зменшення 

звернень громадян відбулося за-
вдяки тому, що більш якісно ста-
ли надаватися адміністративні 
послуги мешканцям Новоай-
дарського району, тому що у 
2018 році відбулося відкриття 
сучасного Центру надан-
ня адміністративних послуг у 
відокремленій  будівлі (загальна 
сума Проекту – 3,9 млн. грн.). 

Підсумки
В цілому, за підсумками 

рейтингової оцінки соціально-
економічного розвитку міст і 
районів Луганської області за 
2017 рік Новоайдарський район 
посів 2 місце серед 12 районів 
області, а за 9 місяців 2018 року - 
3 місце.  Проте перед нами стоїть 
ще багато завдань, є до чого праг-
нути. І за підтримки обласної 
влади, злагодженої роботи 
місцевих органів і самовряду-
вання, громадськості ми зможемо 
реалізувати всі намічені завдання 
і досягнути нашої спільної мети 
- поліпшення рівня життя насе-
лення.

Плани
Робота райдержадміністрації в 

2019 році буде спрямована на:
1. Залучення коштів з різних 

джерел для реалізації  проектів, 
які були затверджені районною 
Радою регіонального розвитку та 
включені до Стратегії розвитку 
Новоайдарського району.

2. Створення привабли-
вих умов для інвестиційних 
проектів в переробній галузі 
сільськогосподарського вироб-
ництва.

3. Залучення кваліфікованих 
фахівців до різних сфер 
діяльності району та створення 
нових робочих місць.

4. Забезпечення підтримки та 
розвитку соціальної сфери райо-
ну та підвищення стандартів жит-
тя населення.

В. СЕРГІЄНКО, голова РДА.

Завершився третій рік 
діяльності Новоайдарської 
районної ради сьомого скликан-
ня та перший рік моєї роботи на 
посаді голови районної ради. 

Даючи згоду балотуватися на 
цю посаду, я бачив і бачу саме 
відповідальність за подальше збе-
реження та розвиток нашого рай-
ону. 

Цей звітний період був не про-
стим і по-особливому напруже-
ним. Країна зараз перебуває в 
стані кардинальних змін, рефор-
мування різних галузей господа-
рювання, нових європейських, 
світових підходів до управління 
державою, розвитку економіки та 
суспільства. Не менш важливим на 
сьогодні є питання добровільного 
об’єднання громад.  

Економічна і політична 
ситуація вимагають від органів 
місцевого самоврядування  при-
ймати рішення з широкого кола 
питань, кожне з яких потребує 
глибокого і якісного аналізу. Тому 
велике значення має спільна праця 
та практичний досвід роботи кож-
ного депутата.

Звісно, на сьогодні є багато 
проблем, над вирішенням яких 

потрібно працювати, проте час 
вимагає, щоб ми активізували 
свою роботу. Адже життя на місці 
не стоїть, а разом з ним корегу-
ються і підходи до розв’язання тих 
чи інших проблем. 

Протягом звітного періоду в 
діловій атмосфері  проводились 
засідання постійних комісій та 
сесій, де відповідно приймались 
важливі для життєдіяльності 
району рішення,  до кожного пи-
тання підходили виважено та з 
розумінням. Нашим спільним за-
вданням є зберегти та примножи-
ти те, що було зроблено за минулі 
роки. 

Діяльність районної  ради у 
звітному періоді охоплювала різні 
сфери економічного, соціального 
та культурного життя району. 
Ми завжди намагаємось тісно 
співпрацювати з районною дер-
жавною адміністрацією,  міською, 
селищною, сільськими радами, 
підприємствами, установами, гро-
мадськими організаціями і завжди 
прагнемо до  порозуміння, з ме-
тою спільного вирішення актуаль-
них питань.

Пріоритетними напрямами 
нашої роботи у 2018 році були:

- прийняття низки район-
них програм, спрямованих 
на підвищення соціально-
економічного та культурного роз-
витку Новоайдарського району та 
їх вчасне фінансування;

- впровадження нових форм 
співпраці із громадами, ви-
користовуючи   можливість 
співфінансування;

- забезпечення належно-
го контролю за ефективним 
управлінням  майном, що зна-
ходиться у спільній власності 
територіальних громад району та 
інше.

Основною організаційно-
правовою формою роботи 
районної ради була і залишається 
сесійна робота, яка складається 
з пленарних засідань, засідань 
постійних комісій. Вважаю, що 
маємо позитивні напрацювання 
в організаційному забезпеченні 
роботи сесій районної ради. 
Депутати мають можливість 
завчасно отримати необхідні 
матеріали в повному обсязі, що 
забезпечує прозорість дій ради. 
Відповідно до вимог Закону 
України «Про доступ до публічної 
інформації» проекти рішень 

заздалегідь розміщуються 
на офіційному веб-сайті 
районної ради та поперед-
ньо вивчаються і обгово-
рюються на засіданнях 
постійних комісій. На 
веб-сайті районної ради 
розміщуються проекти 
рішень та прийняті рішення  
районної ради. На пленарні 
засідання запрошують-
ся керівники організацій 
та підприємств району, 
начальники відділів та 
управлінь райдержадміністрації.

Для забезпечення виконання 
вищезазначених напрямів роботи 
упродовж звітного періоду було 
проведено 7 сесій районної ради.

Розглянуто 184 питання, з яких 
ухвалені відповідні рішення, у 
тому числі щодо:

- внесення змін до районного 
бюджету –  15;

- агропромислового комплексу 
та земельних відносин –   16;

- управління комунальною 
власністю – 28;

- соціального захисту населен-
ня – 13;

- медицини – 15;
- освіти – 17;

- розвитку фізкультури та спор-
ту – 13;

- культури і туризму – 13;
- підприємництва, інвестицій, 

промисловості, транспорту – 9;
- інші – 45.
Прийнято 6 нових Програм, до 

22-х раніше прийнятих внесені 
зміни, 20 разів заслуховувались 
звіти про виконання діючих Про-
грам.

Звичайно, немає можливості 
і потреби аналізувати кожне з 
прийнятих рішень, але, попри 
різноманітність питань, пере-
важна більшість їх стосувала-
ся економічного зростання та 
соціального захисту населення 
району.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено щорічний звіт голови районної ради про свою діяльність. 
До вашої уваги пропоную звіт за проведену роботу за 2018 рік.

Сподіваюсь, що пропонований звіт надасть нам можливість проаналізувати, що  вдалося зробити і над вирішенням яких 
проблем необхідно працювати далі. 
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Спільні дії представницьких 
і виконавчих гілок влади мають 
велике значення у вирішенні пи-
тань, які хвилюють населення 
нашого району.

В з а є м о с т о с у н к и , 
співпрацю районної ради і 
райдержадміністрації ми праг-
немо вибудовувати у форматі до-
тримання інтересів громад Ново-
айдарщини та їх жителів, чіткого 
виконання кожною стороною 
своїх обов’язків і повноважень. 
Об’єктивним критерієм оцінки 
нашої співпраці є виконання 
районного бюджету, розв’язання 
першочергових соціальних про-
блем, що  дасть змогу значно 
поліпшити добробут людей, які 
довірили нам керівництво райо-
ном. 

Хочу запевнити: у цьому 
плані районна рада постійно 
відшуковує оптимальні варіанти 
співпраці усіх гілок влади, 
політичних сил та громадськості 
не тільки на місцевому, але й на 
загальнодержавному рівні.

Разом з райдержадміні-
страцією, міською,  селищною, 
сільськими радами  нам вда-
лося забезпечити  реалізацію  
цілого ряду пріоритетних за-
вдань,  передбачених Програ-
мою економічного і соціального 
розвитку району на 2018 рік та 
іншими районними галузевими 
програмами.

Фінансування
Невід’ємною умовою 

реалізації будь-яких програм-
них заходів  є фінансування, 
тобто успішна реалізація бюд-
жетного процесу, що є чи не 
найголовнішим у діяльності 
районної  ради. Питання  фор-
мування бюджету, наповнення 
дохідної частини, ефективний 
розподіл та перерозподіл бюд-
жетних коштів  розглядалися 
на всіх без винятку пленарних 
засіданнях районної ради.

Бюджетні питання займали 
чільне місце в порядку денно-
му пленарних засідань районної 
ради. На кожній черговій сесії 
розглядались питання виконання 
та коригування районного бюд-
жету. 

Спільно з фінансовим 
управлінням райдержадмі-
ністрації та профільною 
постійною комісією районної 
ради своєчасно і оперативно 
здійснювався перерозподіл бюд-
жетних призначень видаткової 
частини районного бюджету з 
тим, щоб головні розпорядни-
ки коштів змогли використати 
всі наявні фінансові ресурси 
для забезпечення стабільного 
функціонування бюджетних 
установ, забезпечували видатки 
по захищених статтях. Протягом 
звітного періоду бюджет району 
був на постійному контролі.

Хочу зупинитись на деяких 
цифрах. 

Джерелами надходжень рай-
онного бюджету є власні надход-
ження загального та спеціального 
фондів, міжбюджетні трансфер-
ти. 

За звітний період до районно-
го бюджету фактично надійшло 
348 476,4 тис. грн, при планово-
му показнику 344 814,7 тис. грн, 
або бюджет виконано на 101,1%. 

Питома вага власних надход-
жень районного бюджету складає 
26,0% в загальному обсязі 
доходів, офіційних трансфертів 
(дотації, субвенції) – 74,0%.

Власних надходжень (податків 
та зборів) надійшло 90 505,5 тис. 

грн, з них до: 
загального фонду – 76 559,0 

тис. грн, при плановому показни-
ку 71 740,9 тис. грн.. Плановий 
показник виконано на 106,7%.

спеціального фонду – 13 946,5 
тис. грн., при плановому показ-
нику 13 912,0 тис. грн., або вико-
нано плановий показник доходів 
спеціального фонду на 100,2%.

Власні податки, збори 
та неподаткові 

надходження
Надходження податку на дохо-

ди з фізичних осіб, питома вага 
якого в загальному обсягу влас-
них надходжень складає 99,3%, 
склали 76 036,4 тис. грн., що при 
плані 71 543,8 тис. грн становить 
106,3% виконання. Додатково от-
римано до районного бюджету 
4 492,6 тис. грн. В порівнянні з 
показником минулого року над-
ходження податку на доходи 
фізичних осіб збільшились на 13 
180,9 тис. грн., або на 21,0%.

Податок на прибуток 
підприємств та фінансових уста-
нов комунальної власності отри-
мано в сумі 5,3 тис. грн.

При плановому показнику 
192,1 тис. грн. доходів від непо-
даткових платежів отримано в 
сумі 325,2 тис. грн., у тому числі: 

- доходи від частини чистого 
прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств – 2,4 тис. 
грн.; 

- адміністративний збір за 
проведення державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських фор-
мувань – 25,9 тис. грн.;

- адміністративний збір за 
державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень – 196,2 тис. грн.;

- доходи від інших неподатко-
вих надходжень – 97,9 тис. грн. 
(повернення видатків минулих 
років).

Плановий показник виконано 
на 169,3%.

До спеціального фонду рай-
онного бюджету (з урахуванням 
міжбюджетних трансфертів) за 
період, що аналізуємо, надійшло 
14 722,9 тис. грн., у тому числі 
власні надходження бюджетних 
установ  - 13 946,5 тис. грн. В 
порівнянні з надходженнями ми-
нулого року власні надходження 
бюджетних установ збільшились 
на суму 6 640,1 тис. грн. 

В загальному обсязі доходів 
спеціального фонду 83,4% на-
лежить надходженням від 
благодійних внесків, грантів та 
дарунків, яких отримано на суму 
12 279,5 тис. грн., у тому числі. 

• по відділу освіти – 5 429,1 
тис. грн., у т. ч.: предмети, 
матеріали, обладнання, інвентар 
(меблі, вогнегасники, посуд, 
водонагрівачі та ін.) – 1 329,5 
тис. грн., продукти харчування 
– 101,5 тис. грн., тверде пали-
во – 288,3 тис. грн., генератори 
обігріву і конвектори – 410,0 тис. 
грн., холодильники – 75,9 тис.
грн., автобус – 1 933,0 тис. грн., 
комп’ютерна техніка - 248,5 тис. 
грн., система зворотного осмо-
су – 156,8 тис. грн., будівництво 
модульної котельної – 833,3 тис. 
грн. та інше – 52,3 тис. грн.

• по відділу охорони здоров`я 
– 5 692,2 тис. грн., у т.ч.: медика-
менти та вироби медичного при-
значення – 3 389,3 тис. грн., прид-
бання обладнання та інвентарю  
– 268,2 тис. грн., продукти хар-
чування – 2,7 тис. грн., придбан-
ня котлів, фільтрів, комп`ютерної 
техніки, генераторів, конвекторів 

– 2032,0 тис. грн. та  ін.

Офіційні трансферти
З початку року надійшли в 

обсязі 257 194,5 тис. грн., що при 
уточненому плані 258 365,2 тис. 
грн. становить 99,6% виконання.

За період, що аналізується, із 
загальної суми міжбюджетних 
трансфертів в повному обсязі 
була профінансована субвенція 
з державного бюджету місцевим 
бюджетам на: 

• надання пільг та житлових 
субсидій населенню на оплату 
електроенергії, природного газу, 
послуг тепло-, водопостачання 
і водовідведення в сумі 67 326,3 
тис. грн.;

• Освітня субвенція – в сумі  
43 345,2 тис. грн.;

• Медична субвенція  - в сумі 
37 628,7 тис. грн.;

• відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань – 793,0 
тис. грн.;

• за рахунок залишку коштів 
медичної субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам, 
що утворився на початок бюд-
жетного періоду – 362,0 тис. грн.; 

• здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвит-
ку окремих територій – 8 549,0 
тис. грн.;

• будівництво/капітальний 
ремонт/реконструкцію малих 
групових будинків, будинків 
підтриманого проживання, 
будівництво/придбання житла 
для дитячих будинків сімейного 
типу, соціального житла для 
дітей-сиріт – 358,2 тис. грн.

За період, що аналізується, 
дотацій отримано на загальну 
суму – 21 833,7 тис. грн., з них: 

• базова дотація – 22 863,3 тис. 
грн.;

• на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків 
з утримання закладів освіти та 
охорони здоров`я – 12 883,4 тис. 
грн.;

• стабілізаційна дотація – 
334,0 тис. грн.;

• інші додаткові дотації в сумі 
3 200,9 тис. грн., а саме: на ви-
конання повноважень військово-
цивільної адміністрації сіл 
Трьохізбенка, Кряківка, Лобаче-
ве, Лопаскине, Оріхове-Донецьке 
в сумі – 1 371,5 тис. грн.; на  ви-
конання повноважень військово-
цивільної адміністрації села 
Кримське Новоайдарського рай-
ону в сумі – 1 829,4 тис. грн.

Видаткова  частина 
районного бюджету

Касові видатки районного 
бюджету за 2018 рік по установах 
районного бюджету з урахуван-
ням міжбюджетних трансфертів 
склали 341 071,824 тис. грн. 
при плановому показнику 370 
588,048 тис. грн.

Касові видатки в розрізі 
фондів наступні: 

• по загальному фонду – 297 
727,028 тис. грн., при плані 
на рік з урахуванням змін 315 
137,255 тис. грн., або виконання 
склало 94,48%;

• по спеціальному фонду – 
43 344,795 тис. грн., при плані 
на рік з урахуванням змін – 55 
450,793 тис. грн., або виконання 
склало 78,17%.

Найбільш питома вага за тим-
часовою класифікацією видатків 
загального фонду, як і завжди, 
належіть галузі Соціальний за-
хист та соціальне забезпечення 
– 42,93% (касові видатки склали 

127 828,7 тис. грн.); друге місце 
за видатками належить галузі 
Освіта – 27,28% (касові видат-
ки склали 81 215,08 тис. грн.); 
третє місце за обсягом видатків 
займає галузь Охорона здоров’я 
– 18,99% (касові видатки склали 
56 529,7 тис. грн.), галузі «Куль-
тура та мистецтво» належить 
1,9%, або касові видатки склали 
– 6 123,8 тис. грн.

В структурі видатків за 
економічною класифікацією 
найбільш питому вагу займають 
видатки на оплату праці з на-
рахуваннями 124 524,4 тис. грн. 
(41,8%), що на 21,5% більше 
видатків минулого року; дру-
ге місце належить видаткам на 
соціальні виплати населенню 
41,6%, або касові видатки склали 
123 846,3 тис. грн., в порівнянні 
з показником минулого року ви-
датки зменшились на 12,2%.

Видатки на оплату кому-
нальних послуг займають в за-
гальному обсязі видатків 4,2% і 
становлять 12 456,5 тис. грн., в 
порівнянні з показником минуло-
го року видатки збільшились на 1 
493,7 тис. грн.

Питома вага видатків на 
придбання медикаментів та 
перев’язувальних засобів та 
продуктів харчування складає 
1,7% (5 166,8 тис. грн.), що 
більше показника минулого року 
на 10,4%, або на 488,5 тис. грн.

Видатки спеціального 
фонду

Видатки бюджету роз-
витку районного бюджету 
профінансовано в сумі 29 560,784 
тис .грн. 

На придбання обладнання і 
предметів довгострокового ко-
ристування з районного бюдже-
ту профінансовано комунальні 
установи та заклади в сумі 6 
765,706 тис. грн., з них: прид-
бано медичного обладнання на 
суму 4 831,1 тис. грн. (мамограф 
для діагностики раку молочної 
залози на суму 1,3 млн. грн.; 
два санітарні автомобілі для Но-
воайдарського РТМО та один 
Щастинській міській лікарні 
на суму 1,6 млн. грн.; інше ме-
дичне обладнання: цифровий 
ендоскоп з відеокамерою та 
освітлювачем, коагулятор ла-
зерний універсальний «Ліка-
хірург», стерилізатори парові, 
гематологічний  та біохімічний 
аналізатор з вмонтованим тер-
мостатом, апарат високочастот-
ний електрохірургічний ЕХВЧ-
200 «Надія-4», ендоскопічний 
набор для провендення 
отолорингологічних досліджень 
та інші предмети довгостроко-
вого користування: лабораторні 
столи, медичні шафи, котли та 
інше). 

Завдяки субвенції, яка була 
надана сільськими радами для 
Новоайдарського РТМО, прид-
бано холодильники, телевізори.

На виконання інвестиційних 
проектів в районному бюджеті 
передбачено видатки в сумі 7 
105,303 тис. грн., з них в рам-
ках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвит-
ку окремих територій, освоєно 
4 550,247 тис. грн., у тому числі: 

- співфінансування інвести-
ційного проекту «Реконструкція 
громадського будинку під центр 
надання адміністративних по-
слуг за адресою: район Ново-
айдарський смт. Новоайдар вул.
Центральна 28а»  - 1017,411 тис. 
грн.;

- «Капітальний ремонт 

Смолянинівської амбулаторії 
сімейного лікаря Новоайдарсько-
го ЦПМСД, с. Смоляниново, вул. 
Шевченко 1а» - 978,378 тис. грн. 
(затверджено на рік 1440,914 тис. 
грн.);

- «Реконструкція Райгород-
ської амбулаторії сімейного 
лікаря Новоайдарського 
ЦПМСД, с. Райгородка, вул. 
Нова, 24а» - 1008,598 тис. грн. 
(затверджено на рік 1224,141 тис. 
грн.);

- «Капітальний ремонт 
НВК Муратівської ЗОШ-ДНЗ, 
розташованої за адресою с. Му-
ратове Новоайдарського району 
Луганської області» - 480,585 
тис. грн. (затверджено на рік 
1396,616 тис .грн.);

- «Реконструкція покрівлі КЗ 
Дмитрівський сільський Будинок 
культури с. Дмитрівка, пл. Миру, 
2» - 821,905 тис. грн. при плані    
1 468,732 тис. грн.

За кодом програмної 
класифікації видатків та креди-
тування «Будівництво об’єктів 
соціально - культурного призна-
чення» касові видатки склали 
798,969 тис. грн, у тому числі:

- «Реконструкція колишньо-
го стоматологічного корпусу під 
розміщення рентгенологічної 
служби Новоайдарського РТМО 
по вул. Незалежності, смт. Ново-
айдар Луганської області» в сумі 
92,475 тис. грн.;

- Співфінансування проекту 
по «Спортивний майданчик зі 
штучним покриттям по вул. Цен-
тральна 19а» в сумі 706,494 тис. 
грн.

Зі спеціального фонду рай-
онного бюджету за кодом 
програмної класифікації видатків 
9770 «Інші субвенції місцевим 
бюджетам» касові видатки  скла-
ли 4 988,675 тис. грн., з них в 
частині фінансування заходів:

- співфінансування на 
закупівлю шкільного автобусу в 
розмірі 30% на виконання роз-
порядження Кабінету Міністрів 
України від 18.12.2017 № 929-р 
«Про розподіл нерозподілених 
видатків освітньої субвенції 
для територій Донецької та 
Луганської областей, на яких ор-
гани державної влади тимчасово 
не здійснюють або здійснюють 
не в повному обсязі свої по-
вноваження, у 2017 році» в сумі   
579,9 тис. грн.;

- співфінансування з 
місцевого бюджету  по про-
екту «Колядівська сільська 
амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини по вул. Миру 
в с. Колядівка Новоайдарсько-
го району - будівництво» (на-
каз Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
України» № 187 від 26.07.2018 
року в сумі  431,830 тис. грн.

З районного бюджету у 2018 
році виділено кошти бюджету 
селища Новоайдар на загальну 
суму 3 393,819 тис. грн., у тому 
числі:

- співфінансування щодо 
проведення капітального ре-
монту по вул. Вишнева, вул. 
Незалежності, вул. Централь-
на, вул. Підгорна  с. Айдар-
Миколаївка в сумі 2 000,0 тис. 
грн.;

- співфінансування з районно-
го бюджету на придбання авто-
бусу «Атаман» - 972,5 тис. грн.;

- на придбання житла лікарю-
отоларингологу в сумі 421,319 
тис.грн. Кошти субвенції не були 
використані Новоайдарською 
селищною радою (повернення 
фінансування).
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На співфінансування поточного 
ремонту доріг з районного бюдже-
ту у 2018 році було виділено:
- Новоохтирській  сільській раді  

200 тис. грн.;
- Колядівській сільській раді 400 

тис. грн.;
- Олексіївській сільській раді 100 

тис. грн.;
- Дмитрвській сільській раді 200 

тис. грн.
У 2018 році відповідно до заходів 

Програми в АТ «Ощадбанк»  «те-
плі кредити» з районного бюджету 
було відшкодовано 136,453 тис.
грн. 68 громадянам та 5,398 тис. 
грн. двом ОСББ  смт. Новоайдар 
(«Наша  оселя», «Новоайдарський 
дім»).

Робота виконавчого 
апарату

Ефективність діяльності район-
ної ради багато в чому залежить 
від злагодженості та професійної  
роботи її виконавчого апарату, 
який   будує свою роботу на прин-
ципах законності і гласності, коле-
гіальності і плановості, поєднанні 
державних і місцевих інтересів, 
відповідно до регламенту роботи 
районної ради.

Виконавчий апарат районної 
ради тісно співпрацює з апаратом 
райдержадміністрації, з органами 
місцевого самоврядування району, 
військово-цивільними адміністра-
ціями,  районною радою ветеранів, 
громадськими організаціями, на-
дає допомогу постійним комісіям 
районної ради у підготовці засі-
дань та проектів рішень, оформ-
ленні протоколів.

Протягом 2018 року виконав-
чим апаратом Новоайдарської рай-
онної ради проводилась  робота 
щодо забезпечення виконання ви-
мог Закону України «Про звернен-
ня громадян» та Указу Президента 
України «Про першочергові заходи 
щодо забезпечення реалізації та га-
рантування конституційного права 
на звернення до органів державної 
влади та органів місцевого само-
врядування» від 07.02.2008 р.

За 2018 рік до Новоайдарської 
районної ради надійшло 172 звер-
нення. На особистому прийомі у 
голови та заступника голови рай-
онної ради побувало 164 мешканці 
району. 8 звернень надійшло через 
засоби поштового зв’язку.

Результати аналізу та узагаль-
нення звернень дають змогу визна-
чити найактуальніші соціально-е-
кономічні проблеми, що хвилюють 
громадян Новоайдарського району.

У зверненнях були порушені 
питання: аграрної політики і зе-
мельних відносин – 13; соціально-
го захисту – 141; праці і заробітної 
плати – 1; охорони здоров’я – 7; 
житлової політики – 4; культури та 
культурної спадщини, туризму – 1; 
інші питання – 5.

Згідно статті 20 Закону Украї-
ни «Про звернення  громадян» на 

всі розглянуті звернення надано 
відповіді, з них : 113 – вирішено 
позитивно, 28 – відмовлено у задо-
воленні, 14 – дано роз’яснення, 15 
– переслано за належністю і, від-
повідно до статті 7 Закону України 
«Про звернення громадян», 2 – че-
кають остаточної відповіді.

Всі звернення були розглянуті у 
встановлені законодавством термі-
ни, факти ненадання відповідей на 
звернення не зафіксовано.

Серед позитивно вирішених 
питань варто зазначити звернення 
щодо надання одноразової  мате-
ріальної допомоги мешканцям Но-
воайдарського району. Комісією з 
надання одноразової матеріальної 
допомоги гостро потребуючим 
громадянам Новоайдарського рай-
ону у 2018 році було проведено 11 
засідань, розглянуто 121 заяву про 
надання матеріальної допомоги 
на лікування, в результаті чого 83 
громадянам району надано матері-
альної допомоги в загальній сумі 
171700,00 грн. Також 4 особи отри-
мали матеріальну допомогу у 2018 
році за рішеннями сесій районної 
ради у загальній сумі 45000,00 грн. 
Усього протягом року за наданням 
матеріальної допомоги на лікуван-
ня звернулося 125 осіб, з них ма-
теріальну допомогу отримало – 87 
осіб.

Протягом 2018 року зареєстро-
вано 3 звернення щодо отримання 
матеріальної допомоги як учасни-
ку АТО або члена сім’ї учасника 
АТО з них : 1 учасник бойових дій 
АТО отримав матеріальну допо-
могу у сумі 5000,00 грн. та 1 член 
сім’ї загиблого учасника АТО, що 
отримав матеріальну допомогу у 
сумі 20000,00 грн.

29 грудня 2018 року затвердже-
но графік прийому громадян ке-
рівництвом районної ради на 2019 
рік, графік розміщено у приміщен-
ні районної ради у доступному для 
вільного огляду місці та на офі-
ційному веб-сайті Новоайдарської 
районної ради.

Прийом  громадян   посадовими   
особами    районної   ради ведеться 
на першому поверсі, вхід доступ-
ний для людей з обмеженими мож-
ливостями.

Комунальна власність
З питань управління майном 

спільної комунальної власності 
територіальних громад Новоай-
дарського району слід зазначити, 
що діяльність виконавчого апара-
ту районної ради була спрямована 
на забезпечення найбільш ефек-
тивного використання об’єктів 
комунальної власності на користь 
територіальної громади, досягнен-
ня максимально можливого рівня 
задоволення потреб населення, ви-
рішення його соціальних проблем, 
турботу про тих, що потрапили в 
тяжке становище.

З огляду на це, у звітному році 
відділом комунальної власності 

районної ради проведено моніто-
ринг, облік та аналіз використання 
об’єктів спільної власності терито-
ріальних громад району, зібрано та 
систематизовано інформацію про 
наявність правовстановлюючих  
документів на будівлі, земельні 
ділянки, відповідної технічної до-
кументації на все нерухоме майно 
спільної власності територіальних 
громад Новоайдарського району.

На даний час відділом кому-
нальної власності районної ради 
активно ведеться робота з виготов-
лення суб’єктами господарювання 
правовстановлюючих документів 
(на будівлі, земельні ділянки) та 
відповідної технічної документа-
ції на все нерухоме майно спільної 
власності територіальних громад 
Новоайдарського району, яке зна-
ходиться на їх балансі.

З метою створення єдиної бази 
даних комунальної власності, 
уточнення даних про склад об’єк-
тів спільної власності, враховуючи 
зміни, які відбулися у 2017-2018 
роках, затверджено розширений 
Перелік об’єктів спільної власно-
сті територіальних громад сіл, се-
лищ, міст Новоайдарського району 
Луганської області, що включає в 
себе назву суб’єктів господарю-
вання, об’єктів нерухомого майна 
та його місцезнаходження, найме-
нування балансоутримувачів.

Станом на 01.01.2019 у спіль-
ній власності району знаходиться 
66 суб’єктів господарювання та 
68 об’єктів комунальної власності, 
управління якими здійснює Ново-
айдарська районна рада, з них: 26 
закладів освіти; 32 заклади культу-
ри; 2 заклади охорони здоров’я; 1 
заклад соціальної сфери; 3 підпри-
ємства; 2 установи.

З метою визначення правово-
го режиму майна та забезпечення 
ефективних майнових відносин 
відділом комунальної власності 
районної ради проводиться робота 
по закріпленню за суб’єктами го-
сподарювання нерухомого майна 
спільної власності територіальних 
громад Новоайдарського району 
на праві оперативного управління 
та господарського відання шляхом 
підписання відповідних договорів 
та здійснення державної реєстрації 
права оперативного управління та 
господарського відання.

Районна рада приділяє особли-
ву увагу удосконаленню регулю-
вання орендних відносин у сфері 
господарювання, зокрема нормам, 
які регулюють відносини оренди 
майна спільної власності терито-
ріальних громад Новоайдарського 
району.

Станом на 01.01.2019 зареє-
стровано відділом комунальної 
власності 29 договорів оренди не-
рухомого майна, з яких 20 догово-
рів укладено з бюджетними органі-
заціями, 5 – з підприємствами, 3 – з 
громадськими організаціями, 1 – з 
суб’єктом підприємницької діяль-
ності.

Фінансування 
районної ради

Новоайдарська районна рада 
утримується за рахунок коштів 
місцевого бюджету. За 2018 рік  
на утримання виконавчого  апа-
рату  надійшло 2996953,27 грн. 
касові видатки склали 2996953,27 
грн., у т. ч. по заробітної плати – 
2113356,00 грн. нарахування на 
заробітну плату – 469797,22 грн., 
придбання предметів та матеріа-
лів – 157520,00 грн., оплату послуг 
(крім комунальних) – 85338,03 
грн.,  оплату комунальних послуг 
123562,52 грн., в т. ч:  

- природний газ – 85716,42 грн.,
- електроенергія – 24107,00 

грн.,
- тверде паливо (дрова) – 

13739,10 грн.
Залишків на кінець звітного 

року та  заборгованості з заробіт-
ної плати немає.

У Новоайдарській райраді в 
ДКСУ у Луганській області від-
криті реєстраційні  рахунки по спе-
ціальному та загальному фондах, 
на яких здійснюється фінансуван-
ня установи по поточним видат-
кам. Для проведення операцій за 
розрахунками з виплати допомоги 
у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності, що здійснюють-
ся за рахунок коштів Фонду соці-
ального страхування на випадок 
втрати працездатності відкритий 
небюджетний рахунок, на який 
протягом 2018 року надійшло 8,5 
тис. грн.

У 2018 році Новоайдарська 
районна рада здійснювала спів-
фінансування відповідно до ст.59 
Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» на ви-
конання бюджетної програми по 
будівництву футбольних полів зі 
штучним покриттям в регіонах 
України між Міністерством регіо-
нального розвитку будівництва та 
житлово-комунального господар-
ства України у розмірі 800,0 тис. 
грн., та на реконструкцію громад-
ського будинку під центр надання 
адміністративних послуг у сумі 
1100,0 тис. грн. Згідно Деклара-
цій  про готовність до експлуатації 
об’єкти були завершені та введені 
в експлуатацію.

Згідно з програмою формуван-
ня позитивного іміджу Новоай-
дарського району на 2016-2018 рр. 
було проведено роботу із захисту 
та просування його інтересів, під-
вищення свідомості мешканців 
району та їх упевненості у тому, 
що Україна - єдина, створено мож-
ливості направлення делегацій 
району до інших регіонів України 
та за кордон, можливості  при-
ймати делегації із інших регіонів 
України та з-за кордону, районній 
раді на 2018 рік було заплановано 
кошторисом 172800 грн. з них ви-
користано – 36100 грн.

Згідно постанови КМУ від 17 

березня 2017 р. № 152 – Ново- 
айдарська райрада у четвертому 
кварталі 2018 року почала  здійс-
нювати видатки по КПК 0112146 
«Відшкодування вартості лікар-
ських засобів для лікування ок-
ремих захворювань» у сумі 66070 
грн.

Згідно Положення про порядок 
забезпечення роботи депутатів 
районної ради та відшкодування 
витрат, пов’язаних з їх депутат-
ською діяльністю, керуючись Зако-
ном України «Про статус депутатів 
місцевих рад», депутатам райради, 
згідно їх заяв, було відшкодовано 
за депутатську діяльність суму у 
розмірі 29,0 тис. грн.

Дебиторської/кредиторської за-
боргованості станом на 01.01.2019 
рік установа не має. Попереджен-
ня та протоколи про порушення 
бюджетного законодавства Дер-
жавною казначейською службою 
України не складалися.

       
Підсумок

Основна мета звіту – не тільки 
проаналізувати діяльність ради за 
рік, а й разом   визначитись щодо 
основних напрямків та пріоритетів  
в нашій подальшій роботі, адже у 
різних сферах  соціально-еконо-
мічного  розвитку району ще зали-
шаються проблеми, які  потребу-
ють особливої уваги всіх  владних 
структур, в тому числі й  депутатів  
районної ради. Їх вирішення вима-
гає від народних обранців  ще біль-
шої  наполегливості, принципово-
сті  і професіоналізму, відданості 
справі,  за  яку  вони відповідальні 
перед громадами  і партіями, що  
дали їм мандат до представницько-
го органу Новоайдарського району.

На мою думку, необхідно до-
класти максимум зусиль, щоб пер-
шочергово вирішувати такі питан-
ня:

– збільшення власних  надхо-
джень до районного бюджету;

– координація дій органів місце-
вого самоврядування з питань бла-
гоустрою території району;

–  забезпечення сприятливого 
інвестиційного клімату в районі;

– розвиток туристично-рекреа-
ційної галузі.

Сьогодні Новоайдарщина, як і 
вся держава, стоїть на порозі сут-
тєвих змін, і завдання кожного з 
нас – працювати злагоджено, вива-
жено, сповідуючи, у першу чергу, 
інтереси територіальної громади, 
яку ми представляємо. Сила рад 
усіх рівнів - у їх єдності та взаємо-
підтримці.

Я звертаюся до депутатів рай-
онної ради, депутатів селищної, 
сільських рад, їх голів  зі словами 
вдячності за роботу, за ті позитив-
ні зрушення, яких вони досягли 
у вирішенні багатьох соціаль-
но-економічних питань з часу їх                           
обрання.

В. МАКОГОН, 
голова районної ради.

В период с 1 апреля до 15 
июня в лесах и на объектах бла-
гоустройства запрещаются любые 
мероприятия, что являются источ-
ником повышенного шума и бес-
покойства.

С 1 апреля в лесах стартовал 
«сезон тишины» с целью сохра-
нения популяции диких живот-
ных. В период с 1 апреля до 15 
июня в лесах и на объектах бла-
гоустройства запрещаются любые 

мероприятия, что являются источ-
ником повышенного шума и бес-
покойства.

К запрещенным мероприяти-
ям относятся санитарная вырубка 
леса, стрельбы, взрывные работы, 
фейерверки, проведения ралли и 
других соревнований на транс-
портных средствах, использова-
ние моторных маломерных судов. 

«Сезон тишины» – это при-
родоохранное мероприятие, вне-

дренное к выполнению в Укра-
ине на законодательном уровне 
(статья 39 Закона Украины "О 
животном мире"). Целью та-
кого мероприятия является 
охрана ареала обитания, путей 
миграции диких животных во 
время их размножения. Такой 
проект способствует воспроиз-
водству популяции лесных зве-
рей и птиц, обеспечивая рост и 
многообразие, спокойное раз-
витие фауны в наших лесах. 

Люди, которые нарушили 
требования «сезона тишины»,  
будут привлекаться к ответ-
ственности в соответствии со 
статьей 87 КУоАП - админи-

стративное взыскание в виде 
штрафа от 510 грн до 850 грн, 
а на должностных лиц – от 
850 грн до 1 тыс. 190 грн.

Впервые в Украине прове-
ли "сезон тишины" 1 апреля 
2016 года. Согласно закону "О 
внесении изменений в неко-
торые законодательные акты 
Украины относительно охра-
ны животного мира",  который 
был утвержден 5 мая 2015 
года, природоохранная кампа-
ния действует ежегодно.

Ю. ЧЕРКАСОВ, 
лесничий Новоайдарского 

лесничества.
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Споживча кооперація – це до-
бровільне об’єднання громадян, 
що ставлять за мету задоволення 
своїх потреб як споживачів. Ос-
новна сфера діяльності споживчої 
кооперації – торгівля продуктами 
споживання та предметами гос-
подарського вжитку, організація 
громадського харчування, а та-
кож заготівля й переробка сіль-
ськогосподарської продукції, 
заготівля вторсировини, промис-
лове виробництво товарів масово-
го вжитку. Споживча кооперація 
обслуговує сільське населення, 
мешканців робітничих селищ, ра-
йонних центрів і невеликих міст. 
Вона сприяє економічному, соці-
альному й культурному розвитку 
села, підтримує народні промис-
ли і ремесла.

Вже протягом багатьох років 
успішно працює система спожив- 
чої кооперації в нашому районі. 
Вона має довгу та багату історію, 
пройшла випробування часом.

Про те, якою є кооперація в 
районі сьогодні, які важливі пи-
тання були порушені на конфе-
ренціях, редакції розповів голова 
райспоживспілки Укркоопспілки 
в Новоайдарському районі Во-
лодимир Віталійович Корнєєв 
(до речі, В.В. Корнєєву довіре-
но й надалі очолювати районну                       
коопспілку). 

- Чи змінилась система коо-
перації району за останній час?

- Система кооперації на Но-
воайдарщині склалася давно й 
працює стабільно. До неї вхо-

дять 4 сільпо: Новоайдарське, 
Новоохтирське, Штормівське та 
Олексіївське, а також ДП «Кооп-
заготпром» райспоживспілки. Не 
дивлячись на численні негативні 
фактори, протягом тривало часу 
нам вдається зберігати цілісність 
системи й основні напрями нашої 
діяльності – рентабельність ро-
боти, зростання об’ємів товаро-                             
обігу та удосконалення матері-
ально-технічної бази.

- Наскільки прибутково пра-
цює районна споживча коопе-
рація?

- За звітний період система 
споживчої кооперації району 
спрацювала рентабельно: отри-
мано 332 тисячі чистого прибутку. 
Товарів реалізовано на суму 3347 
тис. грн.  Всі кооперативні обєкти 
ведення господарства працюють 
з позитивним фінансовим резуль-
татом. Найбільшого приросту 
роздрібного  товарообігу досяг-
нуто колективом Новоайдарської 
споживспілки – 49,6% всього то-
варообігу по району. Трохи мен-
ший показник – 40,1% – має ко-
лектив Олексіївського сільського 
споживчого товариства. В системі 
споживчої кооперації функціонує 
21 магазин, а також 21 об’єкт пе-
редано в оренду.  

 - Які ж товари користуються 
найбільшим попитом серед клі-
єнтів? 

- Це – продовольчі товари 
(69,8%). Найбільша частина про-
дажу стосується кондитерських, 
ковбасних, хлібобулочних виро-

бів. Велика частка припадає й на 
безалкогольні напої та тютюнові 
вироби.

- Які проблеми найбільше 
турбують кооперацію?

- Звичайно, стикається коопе-
рація і з низкою проблем. По-пер-
ше, хотілось би, щоб система 
розширювалась, до нас прихо-
дили нові люди. Ми відчуваємо 
нестачу молодих кадрів, молодої 
енергії. Для того, щоб змінити 
ситуацію, треба заохочувати мо-
лодь, проводити агітаційну ро-
боту серед старшокласників… 
По-друге, потребує розширення 
й сама сфера послуг, наприклад, 
було б прибутково організувати 
торгівлю побутовою технікою (з 
можливістю кредитування). Як 
один з резервів збільшення това-

рообігу можна було б розвивати 
комісійну торгівлю непродоволь-
чою групою товарів. Тим більше, 
нам є у кого повчитися: наші ко-
леги з інших областей демонстру-

ють успішні результати розвитку 
цих сфер. 

Іноді виникають проблеми з 
постачальниками: чи то товари 
неналежної якості, або збільшен-
ня асортименту і кількості товару, 
який не користується попитом 
серед населення, з односторон-
ньому боці постачальником. Тому 
важливо не допускати таких по-
хибок в роботі. 

 - Не дивлячись на низку 
проблем, все ж в результатах 
бачимо більше позитиву…

- Так, якщо підсумувати, мож-
на сказати, що за цей п’ятирічний 

період населенню надано послуг 
на суму 489, 4  тис гривень. Що 
стосується 2018 року, то ця сума 
складає 120,3 тис.грн, і це на 
43,9% більше показника минуло-

го року.
Споживча кооперація має 

прозорий баланс та завжди 
вчасно сплачує податки. За пять 
років до бюджету сплачено 1525 
тис. гривень різного роду подат-
ків та зборів. 

- Звичайно, кожна успішна 
справа – це справа колективу, 
людей, які вболівають за улю-
блену справу… 

- Цілком погоджуюсь. Не  
можу  не відзначити справжніх 
професіоналів своєї справи: 
голову Олексіївського сільпо      
В.М. Лебідь,  голову Новоай-
дарського СПТ Л.В. Дейкун, 
членів ради Л.П. Безуглова та                                                             
О.Д. Прядкіна, головного бух-

галтера Л.М. Колодій, працівни-
ків Н.М. Шопіну, В.В. Говтян, 
Г.Ф. Ляшенко, І.М. Горбатих, 
Н.П. Помазан та ін.

Розуміння важливості  завдань, 
впевненість у професіоналізмі, 
взаємна підтримка допоможуть 
вирішити проблеми в сфері коо-
перації, успішно пройти шляхи 
реформування. І від цього у ви-
граші буде і населення, і всі члени 
споживчої кооперації.

- Дякуємо за змістовне ін-
терв’ю. Подальших успіхів в 
роботі.

М. ТИХОНОВА.

Тарифи  на газ
Тариф на газ з 1 квітня 2019 

року буде знижено для побутових 
споживачів на 2%. Про це інфор-
мує прес-служба НАК «Нафтогаз 
України».

При цьому в «Нафтогазі» ро-
блять важливе уточнення, що ком-
панія не встановлює максимально 
можливу націнку постачальника, 
яка дозволена законодавством. До 
речі, обіцяного підвищення цін 
на газ в Україні для населення з 1 
травня може не відбутися. У «На-
фтогазі» заявили, що підвищува-
ти тарифи зовсім не обов'язково. 
Виявляється, імпортний газ вже 
настільки дешевий, що населення 
платить ринкову ціну.

Виходячи з нових тарифів, по-
бутовий споживач буде платити за 
газ, спожитий з 1 квітня, 8,38 грн 
за кубометр замість 8,55, як було 
раніше.

У той же час для бізнесу один 
кубометр газу коштуватиме 5,9 грн 
за кубометр.

rbc.ua

Армія
1 квітня стартує весняний при-

зов 2019, який триватиме до 30 
червня. З 1 квітня в Україні підви-
щать доплату військовослужбов-
цям, які перебувають у зоні ООС. 
З 1 квітня снайпери, десантники, 
військові гірничо-штурмових бри-
гад отримають по 24 тис. грн, якщо 
вони знаходяться на передовій

fakty.com.ua

Оновлена програма
 «Доступні ліки»

З 1 квітня пацієнти, які корис-
туються урядовою програмою 
«Доступні ліки», почнуть отри-

мувати ліки від серцево-судин-
них захворювань, діабету друго-
го типу та бронхіальної астми за 
електронним рецептом. Отримати 
електронний рецепт можна лише 
у сімейного лікаря, терапевта або 
педіатра, з яким у пацієнта під-
писана декларація. У разі, якщо 
ви ще не обрали свого 
лікаря, декларацію 
можна підписати під 
час найближчого візи-
ту до лікаря і одразу ж 
отримати електронний 
рецепт за програмою 
«Доступні ліки».

Запуск електронно-
го рецепта став можли-
вий завдяки переходу 
програми «Доступні 
ліки» до Національної 
служби здоров’я Украї-
ни. Це дозволить паці-
єнтам отримувати ліки 
за рецептом у будь-якій 
аптеці в Україні, яка 
має договір з НСЗУ, 
без прив'язки до місцевості, де цей 
рецепт був виданий. Відтак, про-
грама стане ще доступнішою для 
пацієнтів.

Наприклад, якщо ви обрали 
сімейного лікаря, терапевта або 
педіатра не поряд з домом, а у су-
сідньому селі чи місті, тепер отри-
мати ліки за рецептом  ви можете в 
зручній для вас аптеці. Не обов’яз-
ково отримувати ліки в аптеці, що 
знаходиться поряд з вашим ліка-
рем.

Як отримати ліки за 
електронним рецептом
Крок 1. Пацієнт записується та 

приходить на прийом до сімейного 
лікаря,         терапевта або педіатра, 
з яким у нього підписана деклара-
ція.

Важливо! Пацієнт має зверну-
тися саме до свого лікаря. Якщо 
ви ще не підписали декларацію, це 
варто зробити. Без декларації ско-
ристатися програмою «Доступні 
ліки» буде неможливо.

Крок 2. Лікар проводить при-
йом і виписує рецепт.

Крок 3. Під час виписування 
електронного рецепту лікар разом 
з пацієнтом мають перевірити, чи 
номер мобільного телефону, зазна-
чений в декларації, є актуальним і 
належить пацієнту. Лікар повинен 
назвати вам код мобільного опера-
тора та останні цифри номера.

Крок 4. Після перевірки номера 
телефону лікар виписує рецепт в 
електронній системі охорони здо-
ров’я.

Крок 5. На мобільний телефон 
пацієнта приходить смс з унікаль-
ним номером рецепта та кодом під-
твердження для отримання ліків в 
аптеці. Зміст СМС: «Ваш рецепт: 
ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код 
підтвердження: ХХХХ».

Крок 6. За необхідності або на 
прохання пацієнта лікар може роз-
друкувати консультаційний висно-

вок, який містить розділ з призна-
ченнями, зокрема призначенням 
ліків. В цьому розділі зазначається 
інформація про виписані ліки та 
номер електронного рецепта.

Крок 7. Пацієнт йде у будь-яку 
зручну для нього аптеку, що бере 
участь у програмі «Доступні ліки». 

Називає працівнику ап-
теки номер рецепта.

Крок 8. Працівник 
пропонує пацієнту лі-
карські засоби, які є в 
цій аптеці і входять в 
програму «Доступні 
ліки».

Крок 9. Пацієнт 
обирає один із лікар-
ських засобів і називає 
чотиризначний код під-
твердження та отримує 
свої ліки. Якщо необ-
хідного препарату не-
має, пацієнт може піти 
в іншу аптеку і отрима-
ти ліки там.

moz.gov.ua

Медичні послуги на пер-
винці: з декларацією і без

У квітні в медичних закладах, 
де працюють сімейні лікарі, те-
рапевти та педіатри, планується 
завершується перехідний період 
на нову модель фінансування за 
принципом «гроші йдуть за паці-
єнтом». Найближчим часом Ка-
бінет Міністрів України розгляне 
відповідний проект постанови. Це 
означає, що з 1 квітня Національ-
на служба здоров’я буде оплачува-
ти медичним закладам, що нада-
ють медичні послуги пацієнтам, 
які підписали декларації з лікаря-
ми цього медзакладу.   

Що це змінює для пацієнтів?
Усі, хто звернувся до сімейного 

лікаря, терапевта або педіатра, от-

римають медичну допомогу.    
Якщо пацієнтові потрібен пла-

новий огляд, електронний рецепт 
на «Доступні ліки» або інші по-
слуги з переліку первинної медич-
ної допомоги, лікар зможе його 
прийняти та укласти з ним де-
кларацію одразу на прийомі. Або 
якщо у нього вже достатня кіль-
кість пацієнтів — порадити укла-
сти декларацію з іншим лікарем 
його Центру первинної медико-са-
нітарної допомоги (ЦПМСД). 

У випадку невідкладного ста-
ну пацієнтам, які не обрали свого 
лікаря або знаходяться у відпустці 
чи відрядженні, сімейний лікар, 
терапевт або педіатр надасть безо-
платно медичну допомогу. Це рег-
ламентується Наказом МОЗ №503 
«Про затвердження Порядку ви-
бору лікаря, який надає первинну 
медичну допомогу, та форми де-
кларації про вибір лікаря, який на-
дає первинну медичну допомогу».

Щоб отримати повний перелік 
послуг у вашого сімейного лікаря, 
терапевта або педіатра, гаранто-
вано оплачений Національною 
службою здоров’я, потрібно обра-
ти свого лікаря та підписати з ним 
декларацію.

Кінцевого терміну підписання 
декларації не існує. Декларацію з 
обраним сімейним лікарем, тера-
певтом або педіатром можна під-
писати під час планового візиту у 
будь-який час.

Чи приїжджає екстрена ме-
дична допомога, якщо у паці-
єнта немає декларації з лікарем 
первинки?

Екстрена медична допомога 
приїжджатиме на виклики до всіх 
пацієнтів, яким потрібна медич-
на допомога, незалежно від того, 
підписана декларація з сімейним 
лікарем, терапевтом, педіатром  
чи ні.

 Кожні 5 років відбуваються важливі для споживчої кооперації події – звітно-виборчі конференції 
районного та обласного масштабів, на яких підбиваються підсумки п’ятирічної роботи та буду-
ються реальні плани на майбутню перспективу. На обласному з’їзді споживчої кооперації Луганської 
області, що відбувся у Сєвєродонецьку, Новоайдарська райспоживспілка була відзначена серед небага-
тьох в області як споживспілка, яка досягла позитивної прибуткової динаміки.
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Наше спілкування було дуже 
приємним, відкритим та емоцій-
ним. Наталя не спонтанно вирі-
шила зупинитися саме на журна-
лістиці. Справа в тому, що вона з 
4 класу пише власні казки. Також 
дівчинка організувала власну усну 
газету «Вісник шкільного життя», 
в якій розповідає про цікаві шкіль-
ні події, своїх друзів, однокласни-
ків. Вона сама є й редактором, й 
журналістом, й видавцем.  Пише 
юна журналістка це з гумором,  
креативно, тому має багато при-
хильників своєї творчості.

- Ідей для казок, для замальовок 
я маю багато, - розповідає Наталія. 
– Як не дивно, вони до мене прак-
тично завжди приходять уві сні. 
Коли після шкільного дня я ана-
лізую події, що сталися, як пове-
лася в них, хоп, і приходить якась 
ідея, яка й стає основою. Якщо не 
вдається додумати все до кінця, я 
знаю, що наступної ночі або під 
ранок мені насниться продовжен-
ня або закінчення історії. Писати 
– для мене це не важко. Я це обож-
нюю. Загалом, те, що я написала з 
самого початку, й стає моїм витво-
ром. Дякую матусі за те, що під-
кидає мені ідеї та слідкує за тим, 
щоб все було написано грамотно, 
без помилок. Взагалі, батьки мене 
підтримують з моїм захопленням, і 
я цьому дуже рада. 

Наталя зі своїми творчими до-
робками залюбки бере участь у 
різноманітних творчих конкурсах. 
Нещодавно талановита дівчинка 
стала переможницею конкурсу, що 
організувало радіо «Пульс».

В школі дівчинка намагається 
навчатися добре по всіх предме-
тах. Цікавими для неї є точні науки 
алгебра та геометрія. Натхнення 
часто знаходить на уроках історії. 
Не залишає поза увагою й мови – 
українську, російську, англійську. 
Впевнена, все це допоможе їй до-
сягти своєї мети й стати гарним 
журналістом. Цього ми, звичайно, 
й побажаємо нашій активній, ко-
мунікабельній  та безпосередній 
майбутній колезі.

І сьогодні, шановні читачі, ми 
познаймо ми вас з творчістю юної 
талановитої дівчинки.

Птах, що приносить 
надію

Настала весна. Вже  почали від-
літати з теплих країв до рідної до-
мівки перелітні птахи. Ось і  леле-
ка вирушив у далеку подорож, щоб 
дістатися свого дому. Довго він ле-
тів і вирішив сісти відпочити. Та 
не встиг ще  й торкнутися  землі, 
як до нього підійшла маленька ек-
зотична пташка, пір’я якої перели-
валося всіма барвами веселки, (то 
була колібрі) й спитала:

- Хто ти такий і куди летиш?
- Я лелека, – відповів він, - і 

лечу до себе додому, до України.
- Навіщо? Це ж, мабуть, так да-

леко? Залишайся краще в нас. Ди-
вись, як тут гарно: всюди квітнуть 
барвисті, дивовижні квіти, багато 
різних смачних соковитих фруктів 
і в нас завжди тепло.

- Ні, красно дякую за ваше за-
прошення, але я полечу додому. Бо 
там на мене чекає біля річки моя 
подруга красуня-калина.

Попрощався він з дивною 
пташкою й полетів далі. Летів наш 
лелека довго–довго, втомився і ви-
рішив знову сісти відпочити. Як 
тут з кущів виходить дивний звір: 
великий, незграбний, замість носа 
в нього стирчить ріг, (то був носо-
ріг) й питає звір у лелеки:

- Хто ти такий і куди летиш?
- Я лелека, - відповів наш ман-

дрівник, - й лечу до себе додому, 
до рідної України.

- Навіщо? Це ж, мабуть так да-
леко... Залишайся краще в нас. По-
дивись, скільки тут живе всіляких 
комах та жабок. В нас вічне літо, 
не потрібно нікуди летіти.

- Ні. Дякую за ваше щире запро-
шення, але я полечу додому,бо там 
на мене чекає біленька хатинонька 
з вишневим садочком.

Попрощався він з новим знайо-
мим і вирушив далі.

Летів наш птах довго–довго, 

крила його втомились. Вирішив 
лелека сісти та перепочити. І зу-
стрілись йому люди, та такі дивні 
й незвичайні: обличчя в них були 
рясно розмальовані, на їхніх голо-
вах погойдувалось пір’я, а замість 
одежі їхні тіла були вкриті паль-
мовим листям, (то були індіанці 
– аборигени) і звернулися вони до 
птаха: 

- Ми чули, що ти приносиш в 
оселю щастя, залишайся жити з 
нами. Ми завжди будемо пригоща-
ти тебе смачною  їжею і збудуємо 
для тебе затишну хатку . 

- Ні, любі мої, дякую за 
вашу пропозицію, але я все 
ж  таки полечу додому, бо там 
на мене чекає старенька само-
тня бабуся, до якої я прилітаю 
кожної весни і приношу на 
своїх крилах надію.

І птах вирушив далі. Подо-
лавши важкий шлях, лелека 
прилетів, нарешті, додому. 
І побачив він біля річки со-
ром’язливу, уквітчану кали-
ну, маленьку чепурненьку 
хатинку, про яку розповідав 
він своїм новим знайомим. А 
найголовніше - він узрів ста-
реньку, привітну бабусю, яка 
сиділа на ґанку та з нетерпін-
ням чекала на нього. Бо з його 
поверненням вона набираєть-
ся  сил та наснаги, а головне -  
отримує віру в добро та надію 
в світле майбутнє.

Лелека - це добрий знак. 
Не дивлячись ні на які заман-
ливі пропозиції та щирі за-
прошення, він завжди повертаєть-
ся до рідного краю та залишається 
вірним птахом своєї Батьківщини.

Дівчинка Олеся
В одному маленькому селі меш-

кала дівчинка на ім’я Олеся. Вона 
жила з бабусею та дідусем. Батьки 
працювали за кордоном, тому Оле-
ся їх дуже рідко бачила. Дівчинка 
любила усіляких тварин: їжачків, 
павуків, мишей та інших. Прийде 
зі школи, пообідає й побіжить до 
них.

- Привіт, Степане, привіт, Му-
рочко, - привіталася вона.

- Привіт, Лесю, як справи ? - за-
питують Степан з Мурою у неї.

- Мені на сніданок бабуся дала 
велику рибу, – хвалиться Мура.

- А я сьогодні працював з діду-
сем у полі. Втомився, – говорить 
кінь Степан.

- Так, бачу у вас був дуже ціка-

вий день,  - каже Олеся.
Річ у тім, що Леся не мала дру-

зів. Ще Леся розповіла про те, що 
вміла розмовляти з тваринами, 
а однокласники глузували з неї. 
Насправді Олеся вміла говорити 
з тваринами, тому що цей дар ді-
стався їй ще від прабабусі.

У Лесі було дуже тяжке дитин-
ство. Змалку батьки залишили її 
у бабусі та дідуся, а самі поїхали 
за кордон. Згодом Леся зростала і 
майже не пам’ятає, як виглядають 
її батьки. Їй навіть здається, що 

вони про неї зовсім забули. Леся 
дуже любить бабусю та дідуся, 
тому що розуміє:  якби не вони, то 
вона залишилася б сама. Її бабусю 
звали Олена, а дідуся Василь.  Ді-
вчинка допомагає бабусі по госпо-
дарству: то курей погодувати, то 
будинок поприбирати. З дідусем 
вона полюбляє вигулювати коня 
Степана.

Інколи Олесі бувало так самот-
ньо, що вночі вона виходила на ву-
лицю, підходила до коня, обіймала 
його і плакала. Якось Леся запи-
тала у свого коня: «Степанчику, 
скажи мені, будь ласка, чому мене 
ніхто не любить? Батько з мамою 
кинули, однокласники глузують з 
мене, тільки бабусі та дідусю я не 
байдужа».

- Скажу тобі по секрету: ще до 
того, як ви мене купили, в мене був 
інший господар. Теж того самого 
віку, як ти, звали його Микита. Він 
був схожий на тебе. Сором’язли-

вий, добрий і теж любив тварин. 
Але розуміти їх він не міг. Так ось 
приходив він зі школи і розпові-
дав мені, як день пройшов. Я його 
дуже уважно слухав, намагався 
відповісти, але він нічого не розу-
мів. Коли мене продали, то я дуже 
злякався, як мені без нього. А коли  
зустрів тебе, то мій страх зник. Все 
ж таки любов до Микити в мене 
лишилась, я навіть пам’ятаю, де 
він живе, - розповів Степан  Лесі.

- От мені б з ним зустрітися,- 
невеселим голосом говорить Леся.

- Послухай, Лесю я, зда-
ється, щось придумав. В  
тебе ж  нема ніяких друзів, 
окрім нас. А якщо  я тебе  до 
нього відвезу і з ним позна-
йомлю? Як тобі така пропо-
зиція?- запитав кінь.

Олеся погодилася. Тож 
вранці сказала бабусі, що 
піде гуляти  з конем. Пого-
дувавши  Мурку і наказав-
ши їй слухатись бабусю, 
Леся сіла на коня і поїхала 
шукати дім Микити. Степан 
розповів Лесі, що  в  Мики-
ти  теж не було друзів. І ось 
Степан з Лесею  доїхали до 
села Соняшникове і знайш-
ли будинок Микити. Не 
встигла Леся злізти з коня, 
як скрипнули двері: «Хто 
там?» - почувся голос з-за 
воріт.

- Ви до нас?- запитав 
хлопчик.

- Д-до тебе, - тремтячим 
голосом відповіла Леся.

- А ти хто?- знову запитав він.
- Я Олеся, а ти, мабуть, Мики-

та? 
- Так, а як ти вгадала? - здивова-

но спитав Микита.                                                                                                   
 І Леся розповіла, що вміє розу-

міти тварин. Як Олеся закінчила 
розмову, то злякалась, що раптом  
Микита  теж скаже, що вона з глу-
зду з’їхала і почне сміятися. Але 
усе сталося інакше. Микиті було 
дуже цікаво, і він почав розпиту-
вати, як вона це робить. Він завів 
дівчинку у свій дім і познайомив зі 
своїми батьками. Потім вони удвох 
пішли на вулицю до Степана. Леся 
приїхала додому  та розповіла ба-
бусі про свого нового друга. Ми-
нали дні, Леся добре потоваришу-
вала  з Микитою, а ще по секрету 
розповіла своїй киці Мурці, що 
вона закохалася в Микиту, навза-
єм до того ж! Ось і знайшла Леся 
собі друга, в цьому їй допоміг її 
незвичний дар!

За традицією захід розпочав-
ся виконанням Гімну України. 
Зі словами вітань до військових 
звернулись заступник голови 
РДА Т.В. Новикова, Штормів-
ський сільський голова С.М. Ан-
типова, командир батальйонної 
групи №3 бригади оперативного 
призначення Національної Гвар-
дії України, підполковник С.Ю. 
Василенко.

Найкращі воїни були відзна-
чені грамотами Новоайдарської 
райдержадміністрації та район-
ної ради.

В єдиному пориві піднялася 
зала під час хвилини мовчання за 
загиблими воїнами.

По закінченню урочистої ча-

стини розпочався святковий кон-
церт, який відкрила солістка СБК 
В.К. Будник з піснею «На нашій 
Україні». Усім полеглим на полях 
битв був присвячений «Реквієм»,  
який неперевершено виконала 
Анастасія Остапенко. У багатьох 
присутніх на очах блищали сльо-
зи під час виконання цієї компо-
зиції.

Учасниці жіночого ансамбля 
«Паняночки» - Л. Коробка,                      
Т. Романів, Л. Михайленко,                   
О. Тютюнник, О. Сотнікова – зу-
міли підняти настрій українськи-
ми народними піснями «Дядьку 
Яша» та «Бузок». Естафету чарів-
них «Паняночок» підхопив дует у 
складі В. Остапенко та В. Будник. 

Дуже душевно і проникливо вони 
виконали пісню «Любов».

Молоде покоління наших міс-
цевих артистів представляла та-
лановита дівчина Ірина Партика. 
В її виконанні пролунала сучасна 
музична англомовна композиція, 
яка всім прийшлася до вподоби. 

Дуже чуттєвим був виступ 
жіночого ансамблю «Калина» 
у складі В. Кобцевої, В. Пили-
пенко, В. Остапенко, В. Гедра,           
В. Будник. Талановиті учасниці 
ансамблю заспівали дві пісні – 
«Перелаз» і «Плакуча гітара». 
Гарно пролунала пісня «Мами-

на сорочка» у виконанні сестер                            
Л. Михайленко і Т. Романів.

Розчулила до сліз глядачів піс-
ня «Ой, чого ж ти, мамо». Вико-
нала її солістка В. Будник. Далі 
на всіх чекала чудова  пісня «Со-
лодка ягода» у виконанні Т. Рома-
нів.  Гарний виступ, весела пісня 
– це додало настрою всім присут-
нім на концерті.

Фінальною крапкою стало ви-
конання композиції «Захисники» 
всіма учасниками концерту.

Концертна програма, на дум-
ку глядачів, вийшла насиченою, 
душевною, яскравою. Кожен 
учасник художньої самодіяльнос-
ті вклав душу у підготовку свят-
кового концерту, за що отримав 
щирі оплески від глядачів та го-
лосне дружне «Дякуємо» від вої-
нів Національної Гвардії.

О. СОТНІКОВА, 
художній керівник.

 

На весняних канікулах до нас в редакцію завітала мила ве-
села дівчинка – Наталія Ліщенко. Наталя навчається в 7-му 
класі Денежниківської ЗОШ та в майбутньому мріє стати 
журналістом. Тому й вирішила завітати до нас, щоб поближче 
роздивитися роботу, поспілкуватися, вислухати поради. 

В календарі українських пам’ятних та святкових днів не 
так давно з’явився День Національної Гвардії України, який 
відзначають 26 березня. Національна Гвардія – це елітні війська, 
приклад відваги, вміння, майстерності. П’ятій річниці створен-
ня Нацгвардії України й був присвячений святковий концерт, що 
відбувся  в Штормівському сільському Будинку культури. Завітали 
на свято не тільки бійці Нацгвардії, а й мешканці села Штормове.
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На сьогодні членами НАТО є 
29 країн: Бельгія, Велика Брита-
нія, Греція, Данія, Ісландія, Іспа-
нія, Італія, Канада, Люксембург, 
Нідерланди, Німеччина, Норве-
гія, Польща, Португалія, Спо-
лучені Штати Америки, Туреч-
чина, Угорщина, Франція, Чехія, 
Литва, Латвія, Естонія, Румунія, 
Болгарія, Словаччина, Словенія, 
Албанія, Хорватія і Чорногорія.

Історія відносин України і 
Північноатлантичного альянсу 
розпочалася майже одразу з здо-
буттям незалежності. У березні 
1992 року Україна вступила до 
Ради північноатлантичного спів-
робітництва. А реальна участь 
України у діях НАТО розпоча-
лася з 1994 року, коли Украї-
на приєдналася до програми 

«Партнерство заради миру». 
Тоді для участі у програмі ми 
надали майже 1300 військово- 
службовців, 10 літаків, 6 верто-
льотів, 2 кораблі та воєнізовані 
підрозділи цивільної оборони і 
два полігони.

Перша індивідуальна програ-
ма партнерства була укладена 
влітку 1995 року.

Миротворчі місії 
за участі України

Україна є єдиною краї-
ною-партнером НАТО, що бере 
участь у всіх основних поточних 
миротворчих місіях. Наші миро-
творці були задіяні у Косово, Іра-
ку, Афганістані. Україна є учасни-
цею антитерористичної операції 
«Активні зусилля».

Розпочалася миротворча діяль-
ність України у 1992 році. Тоді вже 
незалежна Україна направила ми-
ротворців до Югославії. Україна 
протягом усіх років незалежності 
була партнером НАТО і плавно 
наближалася до членства. У квіт-
ні 2010 року Янукович застопо-
рив увесь процес. Він ліквідував 
міжвідомчу комісію з питань під-

готовки вступу нашої держави в 
альянс. Тоді ж був ліквідований 
національний центр з питань єв-
роатлантичної інтеграції.

Курс на членство 
у НАТО

Однак після перемоги Рево-
люції гідності, з початком війни 

на Донбасі, а також окупацією 
Криму, Україна повернула курс 
на вступ у Північноатлантичний 
альянс.

У грудні 2014 року генсек 
НАТО Єнс Столтенберг зробив 
дуже важливу заяву: якщо Украї- 
на подасть заявку на членство в 
альянсі, НАТО її розгляне (що-
правда, це не означає автоматич-
ного прийому до лав Альянсу). 
При цьому він наголосив, що ми 
мусимо підтягнутися до стандар-
тів організації.

За кілька днів нардепи підтри-
мали законопроект про відмову 
від позаблокового статусу.

У листопаді 2017 року Столтен-
берг підтвердив, що двері НАТО 
для України досі відкриті. За його 
словами, Північноатлантичний 
альянс залишається разом із Укра-
їною і «наше партнерство є надій-
ним та міцним».

Останні роки Україна послі-
довно реформує сектор безпеки і 
оборони, наближаючи їх до норм 
альянсу.

Україна ставить перед собою 
амбітну мету – зробити якомога 
більше, аби таки стати членом 
НАТО. Для цього представни-
ки України розпочали діалог із 
державами-членами НАТО про 
надання Києву Плану дій щодо 
членства.

defpol.org.ua

7 лютого 2019 року Верховна 
Рада ухвалила президентський 
Закон про внесення змін до Кон-
ституції України щодо стра-
тегічного курсу держави на на-
буття повноправного членства 
України в Європейському Союзі 
та в Організації Північноатлан-
тичного договору.

До реальності через 
міфи

НАТО - агресивний блок
Завданням НАТО є колективна 

безпека та оборона, а не напад чи 
агресія, про що записано в осново-
положному документі Організації 
– Вашингтонському договорі 1949 
року. НАТО у своїх принципах 

і діяльності дотримується норм 
ООН і діє за її мандатом.

Членство в НАТО дорого 
коштує

В НАТО існує рекомендація, 
що національні витрати на оборо-
ну країни-члена Альянсу повинні 
складати близько 2% ВВП. Вій-

ськовий компонент НАТО вима-
гає суттєвих капіталовкладень у 
рамках національного бюджету. 
Однак основні гроші витрачають-
ся не на нарощування кількості оз-
броєнь, а на їх якісне поліпшення 
та на створення нормальних умов 
служби і життя для військовос-
лужбовців та їх сімей.

Зі вступом до НАТО країни 
втрачають суверенітет

Такий сценарій є неможливим 
і нелогічним для членів НАТО. 
Усі без виключення рішення з 
будь-якого питання, що стосу-
ється діяльності Альянсу чи його 
членів в рамках Альянсу, вирішу-
ються на основі консенсусу, тобто 
спільної згоди. Це означає, що за 
існування заперечень з боку хоча 
б однієї країни, рішення не може 
бути прийняте. За цим принципом 
працює Рада Безпеки ООН, куди 
на постійній основі з правом вето 
входять не усі члени організації, а 
лише п’ять. У цьому сенсі НАТО 
є більш демократичною організа-
цією.

Членство в НАТО призво-
дить до перетворення країн на 
військові табори, заповнені ба-
зами НАТО

Стаття 17 Конституції Україн-

ської держави забороняє розмі-
щення іноземних військових баз 
на території України і, відповідно, 
прийняття такого рішення без ура-
хування ставлення до нього наро-
ду України може розцінюватися 
лише як спроба узурпації влади.

Водночас, слід зазначити, що 

розміщення військових гарнізонів 
створює нові можливості для пра-
цевлаштування населення в міс-
цях дислокації. 

Українські миротворці - «гар-
матне м'ясо» в миротворчих 
операціях Альянсу

До участі у міжнародних ми-
ротворчих операціях вже сьогодні 
залучаються та залучатимуться у 
майбутньому виключно професій-
ні військові на добровільній осно-
ві. Майже всі країни-члени НАТО 
мають професійні армії, в яких не-
має строкової служби. Крім того, 
рішення щодо направлення укра-
їнських військових контингентів 
до складу міжнародних миротво-
рчих операцій приймаються Вер-
ховною Радою України.

Україна зобов’язана брати 
участь в усіх військових опера-
ціях НАТО

Кожна країна-член НАТО само-
стійно вирішує, чи брати їй участь 
у певній військовій операції 
НАТО. Важливо також, що всі рі-
шення в НАТО приймаються кон-
сенсусом. Тобто жодне рішення в 
НАТО не може бути ухвалене за 
незгоди хоча б однієї країни-члена 
Альянсу.

ukraine-nato.mfa.gov.ua

Ежегодно Благовещение отме-
чается в один и тот же день – 7 
апреля.

В толкованиях богословов 
принято считать, что известие о 
рождении Сына Божьего стало 
первой Благой вестью, услышан-
ной человечеством с момента 
грехопадения. Благовещение та-
ким образом символизирует гря-
дущее прощение и искупление 
первородного греха.

Символ Благовещения – жа-
воронок. Эта маленькая птичка 
первой возвещает приход весны, 
а потому и внимание ей уделя-
лось особое. К празднику хозяй-
ки пекли жаворонков – печенье 
из пресного теста в форме пти-
чек. Таким печеньем щедро уго-
щали родственников и соседей, 
давали детям, чтобы те делились 
птичками с друзьями. Печеных 
жаворонков подбрасывали в 
руках со словами «жаворонки, 
летите, весну с собой ведите!», 
выносили в хлев и сарай, где 
содержалась скотина и лежало 
зерно, чтобы весенние птички 
привели тепло и сюда. «Кликать» 

весну, то есть призывать тепло с 
помощью печеных птичек, сле-
довало с песнями и хороводами. 
Однако слишком яркое, слишком 
шумное веселье все же было под                
запретом.

Самая, пожалуй, известная 
на сегодня примета, связанная 
с праздником. В этот день не-
замужним женщинам – деви-

цам – запрещено было заплетать 
волосы в традиционную косу. 
Чтобы выглядеть в соответствии 
с обычаями, плести косы сле-
довало заранее, перед сном ве-
чером накануне праздника. Под 

запретом на косы имелся ввиду 
любой запрет на укладку волос, 
включая и расчесывание. Сегод-
ня эта примета трактуется иначе 

– нежелательно посещать парик-
махерскую в этот день, стричь и 
окрашивать волосы. 

Одной из самых интересных 
традиций в этот день является 
заготовка Благовещенской соли. 
Это делалось для того, чтобы 
в случае какой-либо болезни 
воспользоваться ею. Все члены 
семьи брали щепотку соли и по-
мещали её в мешочек, который 
хозяйка впоследствии прокалива-
ла на огне. Если же в течение все-
го года эта соль была не нужна, 
то на Благовещение её сжигали, 
веруя в то, что с ней исчезают все 
беды и несчастья. Так же и посту-
пали с освященной водой и про-
сфорой, которые хозяйка хранила 
весь год.

Приметы 
на Благовещение

Ясная погода на Благовещение 
предвещает богатый урожай и 
теплое лето. Если же в этот день 
еще лежит снег - хороших всхо-
дов не жди. А дождь сулил хоро-
шую рыбалку и грибную осень.

* * *
Нельзя на Благовещение наде-

вать новую одежду - носиться не 
будет, быстро порвется.

* * *
Чтобы было здоровье, нужно 

на Благовещение умыться талой 
водой.

* * *
Не стоит давать в этот день ко-

му-то взаймы и вообще отдавать 
что-то из дома, считалось, что это 
отзовется потерями и в будущем.

* * *
Если загадать в Благовеще-

ние желание, оно обязательно                   
сбудется.

* * *
Для того чтобы узнать каким 

будет урожай, хозяйки на ночь 
на улице вывешивали мокрую 
тряпку. Если она за ночь высохла 
полностью, то ждать обильного 
урожая и теплого лета. Однако 
когда тряпка поутру была за-
мерзшей, то, согласно поверью, 
хорошего урожая не будет, а лето               
будет очень холодное.

* * *
В этот день в семьях старались 

не ссориться и жить в мире и 
спокойствии, так как верили, что 
год пройдет так, как проведешь              
Благовещение.

4 квітня 1949 року у Вашингтоні представниками 12-х країн - 
США, Великобританії, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів, Люк-
сембурга, Канади, Данії, Ісландії, Норвегії та Португалії - підписано 
Північно-атлантичний пакт (НАТО) про воєнно-політичний 
союз, що ставив за мету колективний захист демократичних сво-
бод і протидію комуністичній експансії.

 Один из двенадцати самых значимых – двунадесятых – и важных праздников в православии. От-
мечаемый в память о благой вести, полученной Девой Марией от архангела Гавриила – грядущем 
рождении Спасителя, этот праздник имеет огромное значение и в христианском, и в народном 
календарях.
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1. Если у тебя затекла рука...
... помотай головой из стороны 

в сторону. "Жизнь" вернется в 
руку менее чем за минуту. Часто 
подобные ощущения в руке — 
результат защемления нервов в 
мышцах шеи.

2. Если щекочет в горле...
... потереби и поцарапай свое 

ухо. Когда стимулируются уш-
ные нервы, в горле рефлективно 
возникает мышечный спазм. Он 
облегчит неприятную щекотку.

3. Если боишься укола...
... кашляй во время введения 

иголки. Кашель вызывает вне-
запный кратковременный по-
дъем давления в грудной клетке 
и спинномозговом канале. При 
этом подавляются болевые ре-
цепторы.

4. Если заложен нос...
... упрись языком в небо, а за-

тем нажми пальцем между бровя-
ми. В результате сошник — тра-
пециевидная кость, образующая 
заднюю часть перегородки носа, 
— пошевелится и облегчит на-
пряженность. Через 20 секунд 
нос начнет "откладывать".

5. Если по ночам мучает 
изжога...

... спи на левом боку. Иссле-
дования показали, что при та-
ком положении человек меньше 
страдает от выбросов кислоты 
в пищевод. Пищевод и желудок 

расположены под определенным 
углом: когда ты лежишь на пра-
вом боку, желудок оказывается 
выше, а когда на левом — ниже, 
и "затекание" кислоты из него ме-
нее вероятно.

6. Если болит зуб...
... облегчи свои страдания, не 

открывая рта. Разотри кубик льда 
на тыльной стороне ладони — в 
V-образной перепонке между 
большим и указательным паль-
цем. Зубная боль уменьшится 
наполовину: стимуляция нервов 
на этом участке руки блокирует 

болевые сигналы мозга.
7. Если тебе плохо слышно, 

что бормочет собеседник...
... к нему нужно повернуть-

ся правым ухом. Правое лучше 
улавливает быстрые речевые рит-

мы. А если хочется расслышать, 
что за мелодия играет тихо-ти-
хо, повернись к источнику звука 
левым ухом. Оно лучше правого 
различает музыкальные тона.

8. Если ты перепил до голо-
вокружения...

... положи руку на что-нибудь 
устойчивое. Часть внутреннего 

уха, которая отвечает за равно-
весие, — купула — плавает в 
жидкости, которая имеет ту же 
плотность, что и кровь. Алко-
голь разбавляет кровь в купуле, 
она становится менее плотной и 
поднимается, "одурачивая" мозг. 
Тактильные ощущения дают ему 
другое впечатление, и мир встает 
на свое место. Причем ощущения 
именно от чувствительной руки: 
впечатления от того, что ногами 
ты стоишь на земле, недостаточ-
но.

9. Если после бега колет в 
боку...

... выдыхай, когда наступаешь 
на левую ногу. Большинство лю-
дей делает выдох, когда правая 
нога касается земли. Это созда-
ет давление на печень, которая 
находится справа, а она давит 
на диафрагму и вызывает боль в 
боку.

10. Если из носа течет 
кровь...

... положи кусочек ваты на 
верхнюю десну — сразу за ма-
ленькую "уздечку" как раз под 
носом — и как следует зажми 
ее. В большинстве случаев кровь 
течет из передней части носовой 
перегородки, и ее можно остано-
вить, зажав именно этот участок.

11. Если сильно бьется                 
сердце...

... подуй на большой палец. 

На частоту сокращений сердца 
оказывают влияние фазы дыха-
ния: вдох вызывает угнетение 
блуждающего нерва и ускорение 
ритма, а выдох — раздражение 
блуждающего нерва и замедле-
ние сердечной деятельности.

12. Если ты обжег палец...
... прижми к ожогу чистую 

подушечку пальца другой руки. 
Хотя лед быстрее снимет боль, 
при его прикладывании более 
вероятно появление волдырей. А 
при прикладывании пальца обож-
женная кожа просто вернется к 
нормальной температуре, и, мо-
жет, дело обойдется без волдыря.

13. Если ты никак не мо-
жешь донырнуть до дна бассей-
на...

... перед этим сделай несколько 
коротких вдохов. Тогда твой мозг 
будет думать, что у тебя в запасе 
больше кислорода (хотя на самом 
деле это не так, просто снизится 
кислотность крови), и подарит 
тебе дополнительные 10 секунд.

14. Если тебе нужно выучить 
что-нибудь наизусть...

... повтори этот текст перед 
сном. Поскольку твоя голова в 
основном упорядочивает воспо-
минания именно во сне, все, что 
ты пытался запомнить на ночь, с 
большей вероятностью запишет-
ся в долговременную память.

news.day.az

 

САХАР. Употребление такого 
вредного, казалось бы, продукта, как 
сахар, вполне вписывается в формат 
здорового питания. Употребление са-
хара до 26 граммов (6 чайных ложек) 
в день полезно для организма. Сахар 
- источник глюкозы, которая помога-
ет работе печени и необходима для 
выработки серотонина -  гормона, 
влияющего на хорошее настроение и 
качественный сон.

ХЛЕБ. Врачи не советуют есть 
хлеб и булки из рафинированной бе-
лой муки. Но выпечка из цельнозер-
новой муки – не вредная, в особенно-
сти из дробленой муки второго сорта. 
Такая мука снабжает организм расти-
тельным белком, кальцием, железом, 
хромом, витаминами группы В, Е.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО. Полез-
ное сливочное масло должно быть 
82,5 процента и больше: в нем при-
сутствуют витамины А, РР, Е, D. Глав-

ное условие – употреблять сливочное 
масло умеренно, не более 10 граммов 
в день.

МАЙОНЕЗ. Еще один вредный 
продукт, который не так уж и вреден, 
если приготовлен правильно, то есть, 
без добавления искусственных доба-
вок. Классический рецепт майонеза 
подразумевает использование расти-
тельного масла, горчицы, лимонного 
сока, яичного желтка, уксуса, специй 
и пряностей – разве это вредный на-
бор? С ним организм получает вита-
мины группы В и антиоксидант леци-
тин.

КОНСЕРВЫ И КЕТЧУП. Кон-
сервы из морской рыбы жирных сор-
тов – это продукт, содержащий много 
кальция, а также жирные кислоты, 
магний, фосфор, калий. Консервы из 
овощей и фруктов красной и оранже-
вой окраски также скорее полезные, 
чем вредные. В этих плодах содержат-

ся антиоксиданты бета-каротин и ли-
копин, защищающие организм от рака 
и старения, - в результате термиче-
ской обработки они только усиливают 
полезные свойства. По этой же причи-
не не является вредным кетчуп, при-
готовленный по всем правилам: в нем 
наличествует большое количество 
ценных для здоровья микроэлемен-
тов. В консервированных продуктах 
прекрасно сохраняются жирораство-
римые витамины А, К, Е, D.

СОСИСКИ. Качественно изго-
товленные сосиски, употребляемые 
умеренно, диетолог тоже одобрил. 
Этот продукт быстро утоляет голод 
и восполняет запасы энергии. В со-
сисках домашнего приготовления 
содержатся калий, магний, витамины 
группы В, E, йод, фосфор и каль-
ций, железо, и вреда они точно не                                 
принесут.

limon.postimees.ee

 Вредных продуктов не существует, так же, как и одно-
значно полезных.  Главное, в каком количестве употребля-
ется пища, а также то, из каких ингредиентов она при-
готовлена.

Згідно з останніми рекомендаціями ВООЗ, цифри артеріально-
го тиску більше 120/80 – це знак того, що на своє здоров’я і спосіб 
життя потрібно звернути підвищену увагу. Медики радять в та-
кому випадку включати в свій раціон прості і корисні продукти.

Зокрема, тим, кому загрожує підвищений тиск, слід вжива-
ти картоплю в мундирі. Цей продукт, за словами експертів, 
містить велику кількість калію і магнію, які добре зарекомен-
дували себе в якості стабілізаторів тиску. Крім того, не можна 
відмовлятися від молока. Фахівці констатували, що щоденне 
вживання однієї порції молочних продуктів знижує ризик роз-
витку гіпертонії на 11%.

Також для профілактики гіпертонії ефективне какао. Дослі-
дження, яке проводилося в Австралії, завершилося вердиктом 
вчених про те, що продукти, які містять натуральний порошок 
какао, покращують стан судин за рахунок флавоноїдів, які 
містяться в них, і тим самим сприяють зниженню тиску. Дані 
гарвардських фахівців свідчать, що вживати гіркий шоколад 
корисно навіть тим, у кого вже точно є підвищений тиск.

Тим, кому може загрожувати гіпертензія, потрібно їсти ба-
нани. Їх вживання нівелює шкідливий вплив солі, яка з’їдаєть-
ся – головного харчового ворога при підвищеному тиску. Крім 
того, в раціон при гіпертонії необхідно включати бобові.

ukrhealth.net

 Ученые советуют обратить внима-
ние на другие стимулирующие напит-
ки. Если есть реальная зависимость 
от кофе, следует попробовать цико-
рий. Он содержит кофеин, но бога-
тый витамином В, который укрепляет 
нервную систему.

Имбирный чай можно считать по-
лноценным энергетиком. В отличие от кофе, он оказывает тонизирующий 
эффект дольше. Одновременно с этим он укрепляет иммунитет и усиливает 
кровообращение. Все это положительно сказывается на работоспособности 
в течение дня и делает имбирный чай идеальным утренним напитком.

Аналогичные свойства у чая с жасмином. Если ни имбирь, ни чай вам не 
по душе, подойдет обычная теплая вода с медом и лимоном. Такая вода уско-
ряет обмен веществ и усиливает иммунную защиту. Повышает работоспо-
собность свежий гранатовый сок, говорят ученые. По их словам, он полезен 
за счет содержания магния, калия, кальция и фосфора.

 

 
Кофе производит бодрящий 

эффект, но при чрезмерном по-
треблении кофеина возможно по-
явление неприятных симптомов, 
включая учащенное сердцебиение 
и скачки давления.Немедленно обратись за помощью в ближай-

ший медпункт.
Там тебе смогут оказать квалифицированную 

помощь: удалят клеща, обработают место укуса 
и дадут рекомендации по дальнейшему уходу за 
раной.

Если же такой возможности нет, попытайся 
справиться самостоятельно:

• Медленно вытяни клещ вместе с хоботком, 
аккуратно пошатывая его из стороны в сторону 
пальцем, обмотанным салфеткой или пинцетом;

• После удаления клеща, смажь место укуса ан-
тисептическим раствором;

• Остатки насекомого вытяни стерильной иг-
лой, затем помести его останки в чистый сте-
клянный сосуд (флакон, пробирку и т.д.), плотно 
закрой крышкой и, при первой возможности, до-
ставь его в ближайшую лабораторию для изуче-
ния клеща на наличие борелиоза.

• Тщательно вымой руки;
• Следующие две недели регулярно измеряй 

температуру тела. При повышении — обязатель-
но обратись к врачу.

clutch.ua

 
 

 

Начало весны сопровождается первым сезо-
ном активности клещей. Они могут подсте-
регать тебя в парке во время прогулки или в 
лесу на пикнике, поэтому очень важно знать, 
как предоставить первую помощь пострадав-
шим от их укуса.
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Їх розшукують  Збройні Сили України
Військовослужбовці, які самовільно залишили військові                            

частини: 
солдат ПЕРЕПЕЛИЦЯ Б.В., 1995 р.н.; солдат ДОНЦОВ Д.С., 

1994 р.н.; молодший сержант ВІЛКОВ О.С., 1997 р.н.; солдат 
САВЧУК С.С., 1984 р.н.; солдат БИКОВ П.В., 1997 р.н. 

ТВО військового комісара Новоайдарського районного 
військового комісаріату, майор М. ЛИСЕНКО.

считать недействительным

ДОМ, 066-052-77-07.
ДОМ, 095-147-88-13.
газифицированный ДОМ, Но-

воайдар, ул. Лесная, хозпострой-
ки, гараж, огород, 099-080-28-68.

ДОМ, в центре пгт. Новоайдар, 
возле Центра занятости, со всеми 
удобствами, 066-597-17-74.

СРОЧНО благоустроен-
ную УСАДЬБУ, 095-225-83-52,                 
099-581-77-15.

жилой ДОМ, с. Айдар-Ни-
колаевка, берег реки, недорого,                
050-243-28-80.

ДОМ, с. Михайлюки,                            
050-622-29-39.

ДОМ, с. Денежниково,                       
050-108-36-33, 099-017-33-24.

КВАРТИРУ, 2 комнаты, центр 
поселка, 066-567-71-74.

трехкомнатную КВАРТИ-
РУ, пер. Комсомольский, 2/1 
(напротив паспортного стола),                        
099-026-92-35.

ВАЗ-2102, МЕБЕЛЬ б/у,                
066-864-37-99.

ТРАКТОР МТЗ-80,                                   
066-639-74-13.

ТРАКТОР ЮМЗ, ГАЗ-53                
самосвал, 050-043-95-79.

МОТОБЛОК бензиновый, 
мощность – 6,5 л.с., с комплек-
том навесного оборудования,                      
066-039-00-02.

корейских ПОРОСЯТ, покры-
тую СВИНОМАТКУ, с. Царевка, 
050-626-52-71.

ТЕЛЕНКА, 050-754-58-46.
КОЗЛЯТ, 066-159-90-27.
КУКУРУЗУ, 4 грн/кг,                            

050-297-00-97.
СЕНО луговое, в тюках, 1,80 

грн./кг, самовывоз, 066-137-79-93.
СЕНО ЛЮЦЕРНЫ в тюках, 

СОЛОМУ, 099-976-64-10. 
ПЧЕЛОМАТКИ, украинская, 

степная, итальянка, цена - 250 
грн., 066-298-50-85.

ПЧЕЛОСЕМЬИ, 095-452-72-29.

продам

ЗАВОД КУПИТ МЕД, ВОСК ПОСТОЯННО, 099-371-00-31.
КУПЛЮ ВОСК, МЕД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН ВОЩИ-

НЫ, 050-704-33-18.
ЗАКУПАЕМ КСР, ДОРЕЗ. 099-011-98-55.
КУПЛЮ КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.

куплю

Изготовление, 
перетяжка, ремонт 
мягкой мебелИ
095-410-86-01, 067-640-64-14.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт.    
Обслуживание. 099-336-87-79.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Установка, ремонт. 066-718-79-40.

услуги

работа

Внимание! Продолжается подписка 
на районную газету на 2019 год.

Если хотите получать газету с 1 мая, успейте под-
писаться до 18 апреля.

Цена подписки на полугодие в редакции – 150 грн.               
Месячная подписка - 30 грн.

Каждую пятницу в редакции вы также можете                  
купить свежий номер газеты. Цена - 5 грн.

ТЕПЛЫЙ КРЕДИТ:
КоТЛЫ 
оКНА

утепление фасадов 
050-591-86-25

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад поліцей-
ських батальйону патрульної служби поліції особливого призначення 
«Луганськ-1» ГУНП в Луганській області.

Вимоги до кандидатів: громадянство України; вік від 18 років; 
вільне володіння українською мовою; повна загальна середня освіта; 
високий рівень фізичної підготовки; знання Конституції України, ЗУ 
«Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції».

Звертатися за телефоном: (050) 942-90-46.

До уваги абітурієнтів. Юридична освіта!
Новоайдарський відділ поліції запрошує на навчання до закладів 

вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють під-
готовку поліцейських, у 2019 році.

На навчання приймаються громадяни України, яким станом на 31 
грудня року вступу виповниться 17 років та які здобули повну загаль-
ну середню або професійно-технічну освіту.

Випускники вищевказаних закладів вищої освіти отримують ди-
плом державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 
гарантоване працевлаштування та грошове забезпечення від 10 000 
гривень.

Для оформлення особової справи кандидата на навчання необхід-
но особисто звернутися до сектору кадрового забезпечення Новоай-
дарського відділу поліції, за адресою: смт. Новоайдар, вул. Банків-
ська 19, м.т. (050) 942-90-46, (099)051-59-76.

 
А. ЗАРІЧНИЙ, начальник Новоайдарського ВП ГУНП 

в Луганській області, підполковник поліції.

Новоайдарський відділ поліції 
запрошує на навчання!

СЕМЕНА КОРМОВЫХ 
ТРАВ:

люцерна, эспарцет, 
суданка, клевер, кострец 

и т.д.; 
сидераты, медоносы.

Гибриды подсолнечника, 
кукурузы и др. культур. 

Тел. 099-503-69-17
        067-689-27-26

www.semenatrav.com

На работу в ТОВ «Айдар-МилаМ» требуются ВОДИТЕЛЬ 
(категории С, Е), оплата от 10 000; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
по охране труда, 099-054-81-17.

На постоянную работу требуются МОНТАЖНИКИ 
телекоммуникационных сетей ПП «Мережа Плюс», 098-893-23-88.

В продуктовый магазин требуется ПРОДАВЕЦ, 050-970-78-47.

СЕМЕНА
подсолнечника, 

кукурузы
(отечественной и 

импортной селекции), 
а также эспарцет, 

люцерна, костер, суданка.

Тел. 066-494-46-15
        097-641-89-63

Магазин «Урожай»
г. Старобельск, ул. Кирова, 43/а, 

в районе монастыря (бывшая ВЧ)
ВоЗмоЖНА ДоСТАВкА

Втрачені ДИПЛОМ серії АН № 31548547 від 30.06.2007, вида-
ний Щастинським професійним ліцеєм на ім’я ЧЕРНЕЦЬКОЇ Юлії 
Вікторівни, та ДИПЛОМ ЛНУ ім. Т.Г. Шевченка, виданий на ім’я 
ГРИГОРОВОЇ Юлії Вікторівни, вважати недійсними.

Закупка МЕДА, ВОСКА, 
МЕРВЫ. Обмен ВОЩИНЫ. 

Продажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и 
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ

099-097-91-78, 097-782-69-86.

ОКНА, ЖАЛЮЗИ, 
ДВЕРИ входные и 
межкомнатные.

099-976-94-33

куплю коРоВ,  
бЫкоВ, Телок, 

лоШАДей.
095-512-38-39,            
098-389-73-47 Поправка

В номере «ВН» от 22 марта на 11 стр. было опубликовано собо-
лезнование коллектива Айдар-Николаевского клуба. В нем допуще-
на ошибка: следует читать: Коллектив Айдар-Николаевского клуба 
выражает искренние соболезнования по поводу смерти БОНДАРЬ 
МАРИИ ИВАНОВНЫ.
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□ Родиной моркови считается 
Афганистан. Там она произраста-
ла в диком виде и была ярко-фи-
олетового цвета, реже – белого 
и желтого. Оранжевую морковь 
подарили всем Нидерланды. Она 
была выведена для Оранской ди-
настии королевской семьи, чьим 
династическим цветом являлся 
оранжевый.

□ Морковь полезна, даже если 
она протерта, приготовлена на 
пару или сварена. Термически 
обработанная морковь лучше 
усваивается организмом, но те-
ряет часть витаминов.

□ Постоянное употребление 
большого количества моркови 
может изменить цвет кожи чело-
века на желтовато-оранжевый. 

□ Мировая столица моркови 
– это небольшой город Холтвиль 
(Калифорния, США). Именно там 
ежегодно, в феврале, проходит 
Фестиваль моркови. Праздник 
начинается с избрания «морков-
ной королевы» и продолжается 
целую неделю. В его программе 
парады платформ, украшенных 
морковью, кулинарные состяза-
ния лучших поваров и простых 
граждан на приготовление луч-
шего блюда из моркови, соревно-

вания с использованием вместо 
спортивных снарядов моркови и 
многое другое.

□  Ботва моркови съедобна. Ее 
можно добавлять в супы, вторые 
блюда и салаты, а так же завари-
вать как чай.

□  Корнеплод моркови почти 
на 90% состоит из воды. В этом 
легко убедиться, воспользовав-
шись блендером.

□ Самая длинная морковь 
выращена британским фермером 
Джо Атертоном из Ноттингемши-
ра. Ее длина 5,84 м, что превы-
шает длину автомобиля среднего 
класса. Однако большая часть ре-
кордной морковки – это ее тонкий 
хвостик.

□ Самая тяжелая морковь не 
такая длинная, зато имеет вес 
8,61 кг. Ее вырастили на Аляске. 

□ В XVII веке англичанки 
украшали поля своих шляпок не 
только цветами и перьями, но 
листьями. Часто – листьями мор-
кови, которые долго сохраняли.

□ В странах Европы морковь – 
это фрукт с 1991 года. Все просто: 
португальцы делают из моркови 
вкуснейшее варенье и экспорти-
руют его в Европу. По европей-
скому законодательству варенье 
можно варить только из фруктов. 
Поэтому морковь – фрукт! 

□ Морковь – практически ана-
лог зубной щетки. Если грызть 
корень моркови, он прекрасно 

очищает зубную эмаль и массиру-
ет десны, предотвращая развитие 
кариеса и пародонтоза.

□ В Германии из поджаренной 
моркови изготавливали «сол-
датский» кофе, рецепт которого 
до сих пор сохранился в неко-
торых деревнях. Это кофе имеет 
прекрасный аромат, вкус и даже 
бодрит.

□  Корейская морковь не толь-
ко не была изобретена в Корее: 
там ее нечасто можно встретить. 
Придумали это блюдо в СССР. 
Можно сказать, что любимый 

многими салат – дитя дефицита. 
За основу было взято традицион-
ное корейское блюдо кимчи – ка-
пуста с пряностями. Однако, так 
как в СССР необходимую по ре-
цепту пекинскую капусту достать 
было сложно, в блюдо стали до-
бавлять морковь. Со временем 
морковь полностью вытеснила 
капусту, и осталась только мор-
ковка с пряностями и чесноком.

□ Древние греки называли 
морковь philtron или «волшебство 
любви». Они верили, что морковь 
помогает быстрее влюбиться.

Кашицу из свежей моркови 
прикладывают к ранам и ожогам, 
а для того, чтобы обветренная 
кожа не шелушилась, можно сде-
лать маску из тертой моркови и 
яичного желтка.

При гипертонической болезни 
желательно пить коктейль, при-

готовленный по такому рецепту. 
Натертый хрен залить водой, на-
стоять в течение 36 часов, после 
чего процедить и отжать. 1 стакан 
отжатого сока хрена смешать де-
ревянной лопаточкой в эмалиро-
ванной посуде с 1 стаканом мор-
ковного сока и соком 1 лимона. 
Полученную смесь слить в сте-
клянную посуду и принимать по 1 
ст. ложке 3 раза в день за 1 час до 

еды или через 2–3 часа после еды.
При бронхиальной астме мож-

но использовать семена моркови: 
1 ст. ложку семян заварить как 
чай в стакане кипятка, настоять, 
укутав, в течение 12 часов и при-
нимать по 100 г 5–6 раз в день.

При насморке полезно зака-
пывать в нос 3–4 раза в день мор-
ковный сок.

Не стоит налегать на морковь 
лишь тем, кто страдает воспале-
нием тонкого кишечника, и при 
обострении язвенной болезни 
желудка и двенадцати-перстной 
кишки – в этих случаях морковка 
может навредить.

Морковь богата В-каротином, 
являющимся предшественником 
витамина А. Впервые сам каро-
тин был выделен из моркови, от 
нее и получил свое название (лат. 
carota — морковь).

Помимо каротина, морковь 
содержит и другие ценные ве-
щества: в ней много витаминов 
группы В (отвечают за хорошее 
состояние нервной системы, 
кожи и волос), витамина РР (бо-
рется с бессонницей, усталостью 
и депрессией), витамина Е (пре-
дотвращает сердечные заболева-
ния и раннее старение), витамина 
С (помогает справиться с инфек-
циями), йода, калия, фосфора, 
меди и других микроэлементов. 

Благодаря большому коли-
честву растительной клетчатки, 
свежая морковка выводит из ор-
ганизма токсины и шлаки, воз-
вращая вам бодрость и хороший 
цвет лица. Именно благодаря 
всем этим полезным веществам, 
сочная морковка вполне может 
заменить мини-аптеку.

 

Морковь является в Европе вторым по популярности овощем 
после картофеля.

 

Посев с песком
Для посадки необходимо взять 

морковные семена в пропор-
ции 1-2 ст. ложки и смешать их 
с песком 0,5 ведра. Полученную 
смесь смочить водой, оставить 
на 10-15 минут. За это время сде-
лать бороздки. Высыпать в них 
равномерно заготовленную массу, 
прикрыть грунтом, увлажнить. 
Конечно, способ не даст 100% 
результата, но зато позволит удер-
жать в земле тепло, влагу и пита-
тельные элементы.

С помощью ленты
Туалетная бумага, специальная 

лента, неплотная бумага шириной 
до 2 см и длиной во всю грядку 
– это те подручные материалы, 
которые можно использовать для 
посадки моркови в данном слу-
чае. Семена наносятся на них с 
помощью клейстера, изготовлен-
ного из воды и крахмала. Сажать 
морковь на ленте нужно так: на 
полосы точечно нанести клейстер 

(промежуток должен быть более 
2 см). Затем на них положить се-
мена моркови. Сделать на грядке 
борозды и поместить ленты в них, 
засыпать землей и увлажнить. 
Всходы в этом случае появятся 
где-то через 7-10 дней.

В мешочке
Это один из самых оригиналь-

ных способов посадки овощной 
культуры. Выполнять его нужно 
так: зимой поместить семена в 
холщовый или полотняный ме-
шочек, весной перенести их, не 
вынимая, в небольшую яму. Уже 
через 2-3 недели появятся ростки, 
которые можно, смешав с песком, 
переместить в открытый грунт.

Накрыть грядку пленкой, 
чтобы морковь не погибла из-
за ночных заморозков и хорошо 
взошла. Клубнеплод, выращен-
ный по этому методу, бывает 
достаточно крупным, сочным, 
ранним (урожай будет в середи-
не или начале лета). Он насыщен 
большим количеством полезных 
элементов и способен долго хра-
ниться.

С помощью ситечка

Для засевания необходимо 
взять ситечко, предназначенное 
для заваривания чая, насыпать 
в него семена и, пройдясь вдоль 
грядки, высыпать их в борозд-
ки. Вместо ситечка можно взять 
дуршлаг, специальную солон-
ку или пластиковую бутылку. 
Главное следить, чтобы размеры 
дырочек в них соответствовали 
габаритам семян, иначе посеять 
их не получится.

profermu.com

 
 

Древесная зола
Молодая морковь, свекла и 

иные овощи будут рады мине-
ральным подкормкам в виде су-
хой золы или зольного настоя.  
Рассыпаем   по грядам, используя 
не более стакана на квадратный 
метр. Заливаем 100 г золы де-
сятилитровым ведром воды, на-
стаиваем полдня и поливаем ра-
стения под корень. Зола снабжает 
корнеплоды натрием, магнием, 
калием и другими микроэлемен-

тами, необходимыми для актив-
ного наращивания зеленой мас-
сы, и предупреждает появление 
вредителей.

Птичий помет
Соединяем 10 частей воды и 

1 часть помета. После растворе-
ния поливаем не сами посадки, 
а междурядья. В помете содер-
жится много азота, необходимого 
для развития растений, а также 
калия, фосфора, цинка и других 
ценных компонентов.

Крапивный настой
Любая овощная культура «об-

радуется» подкормке настоем из 
крапивы – травы с ценнейшим 
составом. Забиваем» десятили-
тровое ведро измельченной кра-
пивой на две трети. Подсыпаем 
стакан золы и заливаем водой. 
Накрываем крышкой и ставим 
в тепло. Регулярно помешиваем 
содержимое: оно должно забро-
дить, на что уйдет от 5 до 14 су-
ток. Если смесь забродит, появят-
ся пузырьки газа, пена, болотный 
оттенок жидкости, неприятный 
запах. Разводим 100 мл состава 
10 л воды и поливаем посевы под 

корень. Крапивный настой снаб-
жает морковку и свеклу железом, 
калием, магнием и иными по-
лезными микроэлементами.

Свежие дрожжи
Размешиваем 0,5 кг дрожжей в 

2,5 литрах воды. Добавляем пол- 
стакана золы – она не позволяет 
вымываться калию. Разбавляем 
раствор в пропорции 1:10. Про-
изводим корневую подкормку в 
погожий день.

Дрожжевое удобрение снабжа-
ет морковку азотом, фосфором и 
иными необходимыми для роста 
веществами, улучшает качество 
будущего продукта и поддер-
живает здоровую микрофлору            
грунта.

Йод
После появления всходов не 

помешает обогатить почву йо-
дистым раствором: разводим 20 
капелек йода в 10 л воды и по-
ливаем междурядья. Данное ве-
щество ускоряет рост моркови 
и свеклы, улучшает вкус и соч-
ность плодов и защищает их от 
болезней и вредителей.

agro-flora.com


