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Шановні воїни-миротворці!

Сьогодні міжнародний день миро-
творця, тобто ваше професійне свя-
то. Ви завжди і для всіх є прикладом 
мужності і відваги, зразком Людини 

з великої літери. Ваші надзвичайно високі моральні 
якості дозволили вам обрати цю благородну, але, на 
жаль, дуже небезпечну професію. Захищаючи мирний 
спосіб існування у найвіддаленіших куточках світу, 
саме ви забезпечуєте існуючий у світі рівень розвитку 
та стабільності.
Низький уклін вам за вашу благородну справу і на 

знак нашої поваги та вдячності прийміть від нас щирі          
побажання здоров’я та довголіття, хай вам щастить!

Голова районної              Голова районної 
держадміністрації            ради
тетяна нОВИКОВа.           ВІКтОР МаКОГОн.

День працівників видавництв, 
поліграфії і книгорозповсюдження

Від імені районної державної 
адміністрації та районної ради    
прийміть найщиріші вітання з 

професійним святом працівників видавництв, поліграфії 
та всіх, хто причетний до важливої, суспільно необхідної 
справи — видання та розповсюдження книг, газет, 
журналів та найрізноманітнішої друкованої продукції.
На всіх етапах свого розвитку друкарська справа завж-

ди служила інтересам людини. Відтворена думка, сло-
во на папері, як засіб спілкування з читачем, набуває 
небувалої ваги в нинішніх умовах.
Праця поліграфіста, видавця, книгорозповсюджува-

ча дозволяє реалізувати творчий потенціал вчених, 
письменників, журналістів, задовольнити духовні по-
треби читача. В час розвитку інформаційних технологій 
книга залишається одним із найвірніших супутників 
людини.
Бажаємо працівникам галузі успіхів у реалізації всіх 

задумів, міцного здоров’я, творчого завзяття, миру та 
злагоди!

Голова районної              Голова районної 
держадміністрації            ради
тетяна нОВИКОВа.           ВІКтОР МаКОГОн.

  

Дорогі діти! Шановні батьки!
Щиро вітаємо вас 

із світлим та прекрасним святом – 
Міжнародним днем захисту дітей!

Дитинство – найпрекрасніша мить на-
шого життя, це – пора сподівань та здійснення мрій. 
Немає більшого щастя у світі, аніж посмішки дитини. 
Піклування про підростаюче покоління, його майбутнє 
– головний обов’язок батьків, суспільства та держави. 
Зігріваючи теплом і любов’ю кожне дитяче сер-

це, об’єднуючи зусилля заради майбутнього, ми 
виховуємо достойних українців, які неодмінно стануть            
гордістю України. 
Тому наше основне завдання – виховати дітей розум-

ними, порядними, добрими, з щедрою та гармонійною 
душею, впевненими в собі. А ще – прищепити їм палку 
любов до знань, рідної Батьківщини, мови та культури.
Любі діти! Нехай роки дитинства будуть яскравими 

та незабутніми, а в житті кожного обов’язково засяє 
зірка, що вкаже шлях до щасливого прийдешнього. Ви 
– наше майбутнє, майбутнє нашої держави, нашої Пла-
нети. Тому зичимо вам якомога більше щирих усмішок, 
приємних несподіванок долі, веселих та надійних 
друзів.
Щастя вам, чистого і мирного неба, сонячних ранків, 

світлих і неповторних вражень, здоров’я та удачі на 
життєвих дорогах!

Голова районної              Голова районної 
держадміністрації            ради
тетяна нОВИКОВа.           ВІКтОР МаКОГОн.

 
Шановні 

жителі Новоайдарщини!
 

Від імені Новоайдарської районної 
державної адміністрації та 
Новоайдарської районної ради сер-

дечно вітаємо всіх жителів району та області з уро-
чистою датою – 82-ю річницею від дня утворення                       
Луганської області!
Наша земля – східний край держави, і тут раніше за 

всіх на Україні встає сонце, освітлюючи своїми про-
менями поля, наші шахти і заводи. Ми віримо в те, 
що багатство і гідність нашої держави починається на                                
її сході – на нашій Луганщині.
Луганщина завжди була краєм людей розумних і му-

дрих, талановитих і працьовитих, які віддають всі свої 
зусилля на благо рідного краю!
Багато що вже зроблено, але ще більше нам з вами тре-

ба буде зробити. Для самих себе, для своїх дітей – для 
тих, хто буде жити і працювати на луганській землі в 
майбутньому. Тільки об’єднавши наші сили і прагнен-
ня, ми зможемо домогтися того, щоб Луганщина стала 
по-справжньому квітучим краєм!
Бажаємо вам, дорогі земляки, завзятості і терпіння в 

роботі, удачі і благополуччя в житті. Здоров’я і щастя 
вам і вашим близьким. Хай у кожному домі завжди па-
нують мир, любов, тепло і затишок, а у ваших серцях – 
оптимізм і впевненість в завтрашньому дні.

Голова районної              Голова районної 
держадміністрації            ради
тетяна нОВИКОВа.           ВІКтОР МаКОГОн.

  

Шановні гості та мешканці Луганщини!
 

З 25 травня автостанції Луганської області відновили 
свою роботу та радо чекають на вас!

На додаткові питання щодо конкретного рейсу чи 
графіку руху, а також щодо бронювання та купівлі квитків 
радо дадуть відповідь за наступними номерами:

095-035-91-33 - Сєвєродонецька АС, Лисичансь-
ка АС-2, Сватівська АС, Троїцька АС, Кремінська АС, 
Рубіжанська АС.

066-914-30-33 - Старобільська АС, Новоайдарська АС, 
Білокуракинська АС, Новопсковська АС

095-009-44-78 - Біловодська АС, Міловська АС, 
Марківська АС, Станично-Луганська АС, Щастинська АС

 Нагадуємо: квитки  на автобусні рейси можна  придба-
ти в касах автостанцій Луганської області або  сайті http://
bus.com.ua/

Також звертаємо увагу, що зважаючи на запроваджений  

на території України карантин, а також з метою захисту 
здоров’я громадян, пам'ятайте про використання засобів 
індивідуального захисту, призначених для протидії 
COVID-19.

Шановні земляки!
Багато років 1 червня в нашій країні відзначають 

День захисту дітей. 
Існує маркер оцінки будь-якої країни з точки 

зору рівня її правої демократичної розвиненості – 
захищеність інтересів та безпека дитини.  

У цивілізованих країнах, де права людини понад 
усе, такого соціального явища, як дитячі будинки, 
вже давно не існує. Україна теж обрала цей шлях ви-
ховання дітей. Бо ніколи навіть найкращий дитячий 
будинок або інтернат не замінять дитині люблячих 
батьків. 

Я залюбки відвідую луганські будинки сімейного 
типу, прийомних батьків, вихователів. Приємно 
бачити радісні очі малечі, з якою завжди поруч      
турботливі батько та мати. 

Низький уклін усім батькам, які роблять усе мож-
ливе, щоб життя дитини будо щасливим. Бережіть їх, 
не жалійте для них душевної щирості, батьківського 
любові та ніжності. Мине час, і наші вже дорослі    
діти нам скажуть: «Дякуємо».

А що може бути гірше, ніж сльози дитини? 
Останнім часом я нерідко бачив їх. Відвідуючи 
родини, що мешкають біля лінії розмежування, 
спілкуючись з маленькими луганчанами, які втратили 
батьків, що встали на захист нашої країни. 

Сумно, що діти Луганщини знають, що таке війна. 
І це гірко. Тому ми, дорослі, повинні докласти мак-
симум зусиль, щоб нарешті і в нашій країні запану-
вав мир. Такий довгоочікуваний. Але не будь-якою 
ціною, щоб потім нам не було соромно перед нашим             
наступним поколінням. 

Нехай в наших оселях постійно звучить радісний 
сміх дітей, нехай їх доля буде ласкавою та щирою, а 
дороговказом – мудрість та любов батьків!
Голова ЛОДа – 

керівник ЛОВЦа               Сергій ГаЙДаЙ.

Дорогі наші читачі!
 
Ми з радістю повідомляємо вам, що над цим номе-

ром ми вже працюємо в повному складі, зібравшись 
разом нашим дружним редакційним колективом.

Як і вся країна, ми навчилися працювати в умо-
вах карантину. Не будемо казати, що це було легко. 
Ми звикали до нових умов, вчилися планувати та 
випускати чергові номери, знаходячись на відстані 
одне від одного, спілкуючись лише електронною по-
штою та телефоном. До речі, практично так  само 
ми спілкувалися і з героями наших публікацій. 
Неодноразово ми переживали і складнощі: то і 
Інтернетом виникали проблеми,  то планово вимика-
ли електроенергію, і випуск чергового номеру опи-
нявся під загрозою… Та ми це пережили, складнощі 
здолали, не пропустивши жодного випуску.

 Ми зробили все залежне від кожного з нас, аби 
ви, наші любі читачі, щотижня отримували но-
вий свіженький випуск «ВН».  Ми направили всі 
наші зусилля аби кожний номер був насичений 
різноманітними матеріалами, щоб ви не відчували 
інформаційного голоду та завжди мали гарні             
новини. 

Щиро сподіваємось, що це в нас вийшло, і ми 
вас не розчарували. Тож і надалі ми будемо працю-
вати заради вас, заради ваших посмішок та доброго                                                            
настрою!

Не забувайте і ви про нас також. Заходьте до нас, 
діліться своїми новинами та оформлюйте передпла-
ту на друге півріччя (вона вже розпочалась). Ми і 
надалі, завзято та енергійно, натхненно та з величез-
ним бажанням, будемо працювати над «Вісником», 
щоб він так само залишався бажаним гостем                  
у ваших затишних домівках!

Тож будьте здорові, передплачуйте та читайте 
«Вісник Новоайдарщини»!

З повагою – колектив 
тОВ «Вісник новоайдарщини».
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Встановлено, що у квітні 2019 року земля, що 
відноситься до Новоайдарської селищної ради Ново-
айдарського району та розташована за межами населе-
ного пункту, на підставі наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Луганській області передана в 
строкове користування фізичній особі для сінокосіння 
та випасання худоби.

При цьому землекористувач порушує умови дого-
вору оренди, оскільки фактично використовує земель-
ну ділянку для вирощування сільськогоподарських     
культур – вона розорана та засіяна пшеницею.

Прокуратура наполягає на розірванні договору та 
поверненні землі у розпорядження  держави.

Наразі за позовом місцевої прокуратури Новоай-
дарський  районний суд Луганської області відкрив 
провадження у справі.

В. МАХОРТОВА, прокурор 
Новоайдарського відділу

Сєвєродонецької місцевої прокуратури.

Сєвєродонецька місцева прокуратура Луганської 
області направила до суду позовну заяву про 
розірвання договору оренди земельної ділянки 
площею 12,3 га вартістю понад 1 млн грн, яка 
використовується не за цільовим призначенням.

Громадяни, які вирощують нарковмісні росли-
ни та сподіваються залишитися безкарними за не-
законне культивування маку чи конопель (в тому 
числі збереження самосійних рослин), підпадають 
під статті Кримінального та Адміністративного 
кодексів, залежно від кількості виявлених рослин, –                                              
попереджають правоохоронці.

Згідно з статтею 106-2 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, незаконний посів або 
вирощування снодійного маку в кількості до 100 рос-
лин чи конопель у кількості до десяти рослин – тягнуть 
за собою накладення штрафу від 18 до 100 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 
незаконно вирощуваних нарковмісних рослин. Якщо 
ж кількість таких рослин більша, то особі, яка їх                                                                                  
вирощувала, загрожує кримінальна відповідальність.

Згідно зі статтею 310 ККУ, за незаконний посів 
або вирощування снодійного маку в кількості від 100 
до 500 рослин, конопель у кількості від 10 до 50 рос-
лин передбачена відповідальність у вигляді штрафу 
до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян 
або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі         
на строк до 3 років.

А вже за незаконний посів або вирощування 
снодійного маку в кількості 500 і більше рослин 
або конопель у кількості понад 50 рослин перед-
бачено позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. 
Посіви маку на території нашої держави дозволені 
лише спеціалізованим підприємствам, які отри-
мали ліцензії на здійснення відповідних видів 
діяльності. Поліція звертається до усіх  небайду-
жих громадян дотримуватися чинного законодав-
ства та у разі виявлення посівів нарковмісних рослин                                                                    
повідомляти на лінію «102».

Ю. ТЕРЕЩЕНКО, 
т. в.о. заступника начальника Новоайдарського 
ВП ГУНП в Луганській області, майор поліції.

 
 

Комплексні оперативно-профілактичні захо-
ди під умовною назвою «Мак» проводитимуть-
ся на території області відповідно до наказу 
Національної поліції України. 

Мета цієї операції — виявлення та знищення 
нелегальних посівів нарковмісних рослин маку та 
конопель, а також перекриття каналів надход-
ження цих рослин до споживачів наркотиків.

 
 

 
 

Ми готові вас підтримати у цей складний час! Без-
коштовна лінія для звернень працює щодня з 10:00 до 
19:00 для людей, що мають психологічні складнощі 
(тривожність, агресія, спалахи гніву, страхи чи апатія, 
безсоння і таке інше). Підтримку телефоном та онлайн 
надає Центр психосоціального супроводу м. Щастя. 
Звертайтеся, разом ми впораємось!

З нами ви зможете:
- підвищити рівень стресостійкості;
- розібратися із проблемами безсоння та інших       

розладів сну;
- знизити рівень агресивності, тривожності;
- отримати емоційну підтримку;
- дізнатися навички відновлення та як зберегти       

здоров’я;
- набути впевненості та наповнитись внутрішнім    

ресурсом;
- відновити здорові соціальні зв’язки: налагодити 

взаємини з оточуючими і близькими;
- дізнатися, як підтримувати дітей;
- підвищити психологічні знання.
Гаряча лінія та інші послуги Центру психосоціаль-

ного супроводу м. Щастя, що нині надаються онлайн 
та телефоном, є безкоштовними для клієнтів у рамках 
проєкту «Псіхосоціальна підтримка осіб, які постраж-
дало внаслідок конфлікту в Україні» за підтримки 
Міністерства закордоних справ Німеччини, Malteser 
International та мальтійської служби допомоги Україна,                       
який реалізує ГО Mental Healt Service.

А. ЯРОШЕНКО, координатор ЦПСС м. Щастя.

20 травня представники групи Нафтогаз переда-
ли медичним працівникам Новоайдарської багатопро-
фільної лікарні благодійну допомогу. Це 1240 захисних 
костюмів для медпрацівників закладу, а також 2 системи 
моніторингу фізіологічних показників. Як запевнили га-
зовики, це лише перша хвиля допомоги медичним закла-

дам України, в тому числі й Новоайдарщини. Наступним 
кроком планується передати лікарням медичні маски,    
рукавички, антисептики.

Зустріли представників компанії перші керівники 
району Тетяна Новикова, голова райдержадміністрації, 
Віктор Макогон, голова районної ради, а також медичні 
працівники на чолі з в. о. головного лікаря Дмитром 
Гречишкіним. «Це дійсно важлива та потрібна підтримка 
та допомога нашим медикам, - подякували вони. – Все це 
допоможе нам й надалі впевнено боротися з вірусом та 
проводити профілактичні заходи».

Новоайдарська лікарня – одна з тих, які потрапили в план 
благодійної допомоги групи «Нафтогаз», що допомагає 
закладам охорони здоров’я боротися з коронавірусом, за-
пустивши масштабну програму з благодійної допомоги у 
регіонах. Для цього група Нафтогаз придбала в Китаї та 
організувала доставку в Україну літаками Ан-225 «Мрія» 
та Ан-22 «Антей» 200 тонн гуманітарної допомоги 
українським лікарям на 500 млн грн. Це — медичне облад-
нання та засоби індивідуального захисту для працівників 

лікарень. Зокрема, 500 тис. захисних 
костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 
мобільних цифрових рентгенапаратів 
та 50 портативних УЗД-пристроїв. 2 
червня очікується прибуття ще 60 тонн 
гуманітарного вантажу з Китаю.

Новоайдарські медики щиро подя-
кували благодійникам за надану до-
помогу. «Колектив Новоайдарської 
БЛ щиро дякує компанії «Нафто-
газ України» за надану благодійну 
допомогу. В період боротьби з 
Covid-19 ваша допомога вкрай важ-
лива для нас. Нехай ваше добро вер-
неться вам сторицею! Будьте всі                                                  
здорові та не хворійте».

«Ми сподіваємося, що це допоможе 
нашим лікарям залишатися здоровими 
та неушкодженими лікувати пацієнтів, 
і врешті-решт подолати цю загрозу», - 
додали благодійники.

М. ТИХОНОВА.

 

В розпал коронавірусної інфекції, коли всі ми маємо 
дотримуватись певних норм та правил, найбільш 
вразливими залишаються медичні працівники. 
Адже саме вони знаходяться на «передовій» бо-
ротьби з коронавірусом, аби врятувати наші                                                                               
життя, зберегти здоров'я.

Тож в цей час неабияк потрібні підтримка та 
згуртованість всього суспільства.

Починаючи з минулого тижня,  Новоайдарський 
центр первинної медико-санітарної допомоги приймає 
пацієнтів у новому форматі, аби знизити ризики 
інфікування COVID-19. Тепер відвідувачі амбулаторії 
проходять  скринінг у спеціальному наметі. Його на 
прохання медиків купили представники Міжнародного 
Комітету Червоного Хреста.

Новоайдарський ЦПМСД обслуговує понад 40 тис. 
населення району, і, самі можете уявити, який об-
сяг роботи лежить на медиках. Тож те, що біля входу 
до центральної амбулаторії встановлено спеціальний 
намет, до речі, єдиний в Луганській області,                                  
дуже важливо.

Як зауважила головний лікар Центру Ольга Корж, за 
допомогою цього намету можна чітко диференціювати 
потік пацієнтів, проводячи скринінг та опитування, 
аби відділити здорових від тих, хто захворів. Це на-
дасть медичним працівникам можливість розподіляти 
пацієнтів залежно від симптомів, ступеня тяжкості 

та госпіталізувати лише тих хворих, які потребу-
ють цілодобового медичного спостереження. Така 
схема сприятиме зниженню ризиків інфікування 
на території лікарні для медичних працівників                                                            
та інших пацієнтів.

У цих пунктах медпрацівники проводять первинний 
огляд людей та приймають рішення щодо подальшого                      
направлення людей до лікарні.

Намет розділено на дві зони: одна – для медиків, 
друга – для відвідувачів. Ці зони розділені спеціальним 
захисним склом. Таким чином, захищені від вірусу як 
пацієнти, так і медичні працівники. Термометрія про-
водиться як раз через це спеціальне віконечко безкон-
тактним термометром. Після миттєвого отримання 
результатів пацієнти розподіляються.

Намет працює вже більше тижня і отримує тільки 
позитивні відгуки. Завдяки такій мірі більш захище-
ними почувають себе всі, хто знаходиться на території 
лікарні.

Та це ще не всі добрі новини. Найближчим часом на 
намет очікує нове устаткування та меблювання.

М. ТИХОНОВА.
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Неодноразово зверталась до комбата з 
проханням дозволити написати про нього  
нарис. Відмовлявся. Казав, що йому це не 
потрібно. Що ж, пане полковнику, тепер 
ніхто мені не заборонить. «Пане полков-
нику». Мені дуже подобалось до нього так 
звертатися. Бо він був гідний цього звання.

До  війни чула не раз про Сергія Губа-
нова - заступника начальника Лугансько-
го УВД.  І тільки як про людину порядну, 
чесну, відверту. «Губанов - ЧЕЛОВЕК», -                 
казали всі, хто з ним був знайомий. 

Звела нас доля в гарячу пору  2014 
року в м. Щастя. Щоденні обстріли, по-
жежі, загибель місцевих, нерозуміння, що 
буде далі. І ось він: «Не бійтеся, дівчата. 
Ми вас не покинемо. Щастя відстоїмо».                     
І ми вірили. ЙОМУ вірили! 

Важко навіть уявити, яка титанічна 
робота була проведена ним, що створити 
батальйон «Луганськ-1». А потім впро-
довж 5 років бути його незмінним ко-
мандиром.  Для підлеглих він був просто 
БАТЯ.  Завжди йому було ніколи. Колись 
показав мені  свій план роботи на день. 
Однієї сторінки блокноту на всі пункти не 
вистачило. І завжди з посмішкою. На пи-
тання, чому позивний «Сєдой», жартував:                    
«Тому що лисий».

Богатир. З легкістю віджимав пудову 
гирю більше 70 разів. Завжди у всьому 
перший. В той трагічний вечір він також 
йшов першим. Практично прикрив собою          
своїх бійців. 

З батьківською ніжністю ставився  до 
дітей. Багатьох вихованців Щастинської 
санаторної школи вважав своїми по-
хресниками. Не треба було якогось уро-
чистого приводу, щоб він заскочив хоч 
на хвилинку до школи з солодощами, 
або фруктами. Готовий був допомогти                                               
в будь-яку хвилину. 

Любив фотографувати. Ні, не вій-
ну. Природу. Бутон  весняної квітки, 
лебедів на озері, перший сніг. Остан-
ня наша зустріч відбулась за два дні до 
його загибелі. Сергій купував розсаду 
петунії, щоб посадити біля штабу. Жит-
тєлюб! Як же йому хотілось, щоб було                                                    
навкруги красиво і затишно!

Під час панахиди на його адресу було 
сказано немало добрих слів. Він на них за-
слуговував. Не могли стримати сльози всі:            
від міністра до рядового. 

26 червня Сергію Губанову виповни-
лось би 45 років. Як він мріяв побувати 
в українському Луганську! Не судилось. 
Він перший в Україні поліцейський, який 
отримав звання Героя України. На жаль, 
посмертно.

29 травня - 9 днів світлої пам’яті        
комбата Губанова Сергія Леонідовича.

З його загибеллю пішла віха історії. 
Прощавай, пане полковнику. Ще не один 
раз у скрутну хвилину з печаллю будемо 
думати: «Ех, якби був живий Губанов…»

І. КРАСНОЩОКОВА.

▪ Схиляємо голови перед загиблим Ге-
роєм України командиром батальйону 
«Луганськ-1» Сергієм Губановим. На вій-
ні з перших днів, його проклинали вороги 
України, а він залишився вірним прися-
зі. Сміливий, часом до безтями, офіцер. 
Добрий, надійний друг. Горе у нас. Вій-
на нікуди не поділася.. ЧЕСТЬ - нашим 
хлопцам-воїнам! Шануємо та пам’ятаємо 
героїв! Україна переможе!

А. АВАКОВ, Міністр МВСУ.
▪ Ми познайомилися на сході Украї-

ни. Більше п’яти років ніс службу без 
ротацій. Це дуже тяжко.  Він гідно ніс 
службу та завжди був поруч із людьми, зі 
своїми бійцями, бойовими побратимами. 
Навіть тоді, коли загинув, – він йшов до 
своїх хлопців.  Його загибель - це вели-
ка втрата не тільки для поліції. Це вели-
ка втрата для всієї України. Ми втратили 
товариша, патріота, комбата.  Справжній,                                      
щирий, гідний. Завжди. Болить. 

О. ФАЦЕВИЧ, заступник Голови 
НПУ.

▪ Сергій, незважаючи на сурові будні 
війни, з його сонячною усмішкою, був 
уособленням Святого Миколая. Його 
обожнювали діти. Коли він бував у них 
на гостині, то цукерки – пакетами, а мо-
розиво – ящиками. Побачивши його, діти 
летіли до нього в обійми та обліплювали  
його, як новорічну ялинку.

Український захисник дядя Серьожа. 
Таким він залишиться в ніжних серцях. 

Впевнений, що й на небесах Сергій 
буде захисником дітей-янголят.

В.СЕРГІЄНКО, голова Новоайдар-
ської РДА (2016-2019 рр.).

▪ Смерть самих кращих вибирає. За 
час служби в АТО в батальйоні «Лу-
ганськ-1» доля мене познайомила з ба-
гатьма людьми, гідними поваги. Серед 
них і Сергій Леонідович Губанов, на той 
час - заступник начальника ГУ УМВС 
України у Луганській області, полковник 
міліції, з яким по службі доводилося ча-
сто співпрацювати. Перше, що мене в 
ньому вразило, це простота та щирість                                                               
у відношенні до підлеглих.

Після призначення його на посаду ко-
мандира батальйону «Луганськ-1» він 
став справжнім батьком для бійців. Це 
була не тільки людина слова та справжній 
патріот України, а й той, хто в найнебез-
печніших ситуаціях йшов попереду своїх 
підлеглих. Так було й 20 травня.

Земля тобі пухом, батя, та вічна 
пам’ять!

Ю. КОНСТАНТІНОВ, керівник ВЦА 
села Кримське. 

▪ Важко говорити. Він усі бойові виходи 
був разом із нами. Абсолютно всі. Завж-
ди йшов  попереду та прикривав групу...    
Або ж позаду, аби прикрити наші спини.

З ним було надійно. Позаочі ми               
називали його ПАПА.

Н. БОГУСЛАВСЬКА, боєць                    
батальйону «Луганськ-1».

▪ Серце і мозок розриваються від болю: 
чому саме він? Мабуть, тому що він 
справжній комбат - найкращий... Тому що 
він із тих командирів, хто каже «За мною», 
а не «Вперед». Він був і загинув справж-
нім українцем. Воїном, патріотом, коман-
диром, чоловіком. Брат і друг. Спочивай    з 
миром, тримай там небо над нами...

С. КОЗАК, заступник начальника 
ГУНП у Волинській області. 

▪ Він був тим, на кому тримаються па-
тріотизм і сила волі. У нього був справжній 
козацький дух. Пам’ять про Сергія зали-
шиться на все життя, з невимовним болем 
у грудях та завжди зі сльозами на очах. 
Спочивай з миром, брате. Ти наш Герой!!!.

Є. ТЄРЄХОВ, радник Міністра        
внутрішніх справ України.

▪ Ті, хто пішов, залишають пам'ять і 
приклад для нас, живих.

Чому «Сєдой» залишився вірним 
присязі того дня, в 2014 році? Чому від-
правив сім'ю «на материк», а сам повер-
нувся туди, де війна? Після всіх кату-
вань? Після всього кошмару? Чому всі ці 
роки був кращим командиром, надійним                                            

другом і справжнім патріотом?
Тому що не міг по-іншому. Адже суть    

людини проявляється саме в бою.
Коли ми переможемо... Коли ми повер-

немо всю нашу землю до останнього ме-
тра... Коли в повну силу підемо вперед... 
Ми будемо пам'ятати, з якої залізної волі 
і справжньої чоловічої вірності зроблена 
наша країна. Герої не вмирають!

Є. ДЕЙДЕЙ, координатор батальйо-
ну «Київ-1».

▪ Офицер. Патриот. Не ряженый. Не 
бородатый. Каждый день выбритый. В 
казарме сверх чистота и пунктуальность.      
Все его любили как Батю. 

Светлый человек. Воин. Много раз 
попадал в передряги, но везло. Но не в 
этот раз. Его семья была - его батальон.         
«Луганск-1».  

С виду грозный и большой, с краси-
вой и тонкой душой. За ним охотились 
лучшие спецы за большую награду. Спи, 
брат, спокойно... Мы скоро приедем...                           
Сочувствую, парни!

В. ПОЦЕЛУЙКО, радник Мiнiстра 
внутрішніх справ України.

           Указ Президента України № 193/2020
Про присвоєння С. Губанову звання Герой України

Зa особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету 
та територіальної цілісності України, самовіддане служіння 
Українському народові постановляю: 

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золо-
та Зірка» ГУБАНОВУ Сергію Леонідовичу – полковнику поліції         
(посмертно).
                                                    Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

                                                21 травня 2020 року

 

З глибоким сумом Луганщина сприйняла звістку про трагічну загибель коман-
дира батальону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» 
полковника поліції Сергія Леонідовича Губанова. Герої не вмирають!

Сергій Губанов отримав смертельні поранення під час виконання службо-
вих обов’язків поблизу села Трьохізбенка Новоайдарського району. Разом з ним                      
постраждали троє його підлеглих.  

З початку російської збройної агресії проти України Сергій Леонідович боро-
нив суверенітет і цілісність нашої держави в лавах поліцейських підрозділів. Брав 
участь у звільненні Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного від незаконних 
збройних формувань. Під його керівництвом БПСПОП «Луганськ-1» успішно ви-
конував завдання щодо патрулювання території, прилеглої до лінії розмежування, 
антидиверсійної діяльності. Вимогливим, але мудрим і справедливим керівництвом, 
бездоганною службою Сергій Губанов заслужив щиру повагу підлеглих та побратимів. 
Його заслуги перед Батьківщиною неодноразово відзначалися Міністерством 
внутрішніх справ та Національною поліцією України. За визначні особисті за-
слуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності, у зміцненні 
обороноздатності та безпеки України Сергій Леонідович Губанов був нагороджений                                                          
Орденом Богдана Хмельницького.

Підступно і підло ворог забирає життя кращих синів України, які без-
страшно боронять її незалежність. Нам залишається щоденними зусиллями 
зміцнювати суверенітет і обороноздатність нашої держави, заради пам’яті наших                          
Героїв розвивати вільну, сильну європейську Україну.

Громадянин, патріот, воїн, професіонал, людина честі із золотим серцем, ле-
гендарний комбат – таким Сергій Губанов назавжди залишиться в наших серцях. 
Висловлюю щирі співчуття його родині і побратимам. Схиляю голову у скорботі і 
оголошую 22 травня 2020 року днем жалоби за загиблим при виконанні службових 
обов’язків полковником поліції Сергієм Губановим.

С. ГАЙДАЙ, голови ЛОДА - керівник ЛОВЦА.
loga.gov.ua
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Аби відзначити своє свято по-
особливому, в музеї підготували змістовну 
та цікаву виставку під назвою «Наші          
досягнення».

Вона присвячена найяскравішим, 
найцікавішим музейним подіям 2019-2020 
років і занурює нас знову в неповтор-
ну атмосферу, яку ми відчуваємо під час 
незабутніх музейних заходів.

Тож, на що слід звернути увагу на 
цій виставці? Про це нам із задоволен-
ням розповіла директор музею Анна 
Костянтинівна Божкова. Одне з основ-
них місць в експозиції – це «Ляльковий 
дивосвіт» Наталії Антонової, переможниці 
в своїй номінації щорічного обласного фе-
стивалю народної творчості «Байбак-фест», 
учасниці та лауреату багатьох конкурсів. Ця 
виставка є досить унікальною, адже вона 
була представлена всього один день,  на 
«Байбак-фесті». А тут можна у дрібницях 
роздивитися кожну неповторну ляльку 
талановитої майстрині. Дуже цікава пода-
ча ляльок: на каруселі, на чайнику, таке їх 
розмаїття: і з серветок, і з сіна, і з кукуруд-
зи. Кожна лялька дійсно унікальна, в кожної 
своє призначення., кожна має ім'я. Навіть 
Кінь. Його звати Вогонь.

Рік дійсно був насичений. Втілено в жит-
тя великий проект, оформлено три зали, 
де  народні костюми, українське вбрання,  
подані по-новому. Вдруге на Новоайдарщині 
проведено знаковий фестиваль «Стежками 
Лемківщини». Музей заслужено отримав 

диплом за неймовірну виставку, від якої 
дух захопило (тут були представлені до-
кументи, речі, костюми). Запам’ятались 
участь в фестивалі  «Слобожанський 
Спас», найрізноманітніші майстер-класи 
(наприклад, з випікання жайворонків, зі 
створення іграшок з пластикового посуду 
та  ін.), екскурсії, проведені для учасників 
військово-патріотичної гри «Джура» на 
Баранячих Лобах (Анна Костянтинівна без 
упину знайомила підлітків з унікальною Но-
воайдарщиною протягом шести годин, без 
перерви (!), знайомство з нематеріальною 
культурною спадщиною, Уроки мужності 
(Новоайдар, Райгородка), творчі зустрічі з 
місцевими письменниками Володимиром 
Мартиновим та Андрієм Подройком, цікаві 
перевтілення до професійних світ (напри-
клад, на зустрічі з ветеранами педагогічної 
праці з роллю вчительки прекрасно впора-
лась Ольга Клочкова)  та багато іншого.

Також завдяки цій виставці ми змогли 
ще раз «Стрибнути в бабусине дитинство» 
(за флешмобом до 1 вересня) та дізнатися 
«Таємниці Снігової Королеви» (за кве-
стом до новорічних свят).  Так, музейники 
крокують в ногу із часом і активно запро-
ваджують в свою діяльність нові форми 
роботи, які привертають увагу величезної 
різновікової аудиторії. Традиційними вже 
стали квести, флеш-моби, в яких беруть 
участь сотні новоайдарців та гостей сели-
ща. До речі, цей досвід  музейники офор-
мили у відповідні альбоми з сценаріями та 

фотоілюстраціями. Такі само яскраві аль-
боми  відображають кожний захід, що був 
проведений в музеї.

Дуже милим вийшов куточок дитячих  
малюнків під назвою «Мій пухнастий улю-
бленець», які маленькі  відвідувачі музею 
залишили тут під час свого перебування. 
Висновок: всі малюнки – пречудові. 

Ще невід’ємною частиною виставки 
досягнень стала пара манекенів-молодят 
у  традиційному весільному вбранні XIX 
сторіччя. Що радує, комплекти повні, 
аутентичні. Передали їх музею дві жіночки 
з села Бахмутівка, яким вдалося турботливо 
зберегти кожний елемент цього унікального 
вбрання. 

Так, період 2019-2020 дійсно вийшов 
насиченим та багатим на досягнення. Є на 
що дивитися та про що розповідати. І за 
всім цим  -  праця невеличкого, але друж-
нього колективу, де з пів слова розуміють 

один одного, підтримують і звикли робити 
свою справу творчо, якісно та з любов’ю. 
Це директор Анна Костянтинівна Божкова, 
наукові співробітники Наталія Миколаївна 
Антонова та Алла Анатоліївна Сорокіна, 
зберігач фондів Ольга В’ячеславівна 
Клочкова та технічна працівниця Тамара 
Михайлівна Верейкіна.

Ви своєю щоденною працею не даєте 
зачерствіти суспільству, втратити зв'язок 
між поколіннями, вкотре доводячи, що 
Новоайдарщина – унікальний край з 
багатовіковими традиціями та надбан-
нями, неповторними за своєю суттю та 
змістовним наповненням. Дякуємо вам за 
вашу працю! Нехай ніколи вас не покидають 
творче натхнення та цей «вогник», яким ви                                                                   
по-доброму запалюєте своїх відвідувачів.

М. ТИХОНОВА.
На фото: О. І. Косов вітає музейників.

18 травня світова спільнота відсвяткувала Міжнародний день музеїв. З наго-
ди його відзначення в усіх музеях світу відбуваються найрізноманітніші заходи. 
Навіть в умовах карантину, з дотриманням всіх санітарних вимог.

Не став винятком і наш Новоайдарський районний краєзнавчий музей, де 
до відзначення професійного свята, втім, як до проведення кожного заходу,             
музейники поставились творчо та з притаманною їм любов’ю до справи.

Сім’ї повинні були виконати 4 завдан-
ня: оформлення плакату, кросворд, за-
гадки та відеоролик «Один день з життя      
моєї сім’ї». 

Наприклад, конкурс плакатів полягав в 
тому, щоб створити власний оригінальний 

плакат, де було б зазначене наступне: 
«Девіз нашої сім’ї. Сім’я - яка вона? 
Моя родина живе в Україні. Моя сім’я                      
за здоровий спосіб життя».

У відеоконкурсі родини представили  
«Один день із життя сім’ї», який складав-
ся з наступних етапів:  1. По порядку на 
зарядку.  2. Подіум.  3. Ми готуємо разом.

За результатами робіт визначені 
переможці, котрі виконали всі завдання: 

І місце – багатодітна родина            
Ліщенко Є. В., смт. Новоайдар;

ІІ місце – багатодітна родина 
Гречишкіних , смт. Новоайдар;

ІІІ місце – сім’я опікунів Літовченко,   
с. Колядівка.

Також в заході взяли участь сім’ї з різ-                                                                                                  
них населених пунктів району (пред-
ставлені відповідно до черговості на-
брання балів): багатодітна родина Жук, 
с. Смолянинове; багатодітна роди-
на Болдінових, с. Айдар-Миколаївка; 
багатодітна родина Калиничевих, с. Де-
нежникове; багатодітна родина Поклонсь-
ких О. М.,   с. Олексіївка, багатодітна ро-
дина Галушки, смт. Новоайдар; родина 
Хмеляр, с. Айдар-Миколаївка; багатодітна 
родина Кирпич, с. Вовкодаєве; родина 
Продченко, с. Новоохтирка; багатодітна 
родина Кладко, с. Муратове.

Всі родини отримали подяки за 
участь в заході та подарункові на-
бори від Новоайдарського районно-
го центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді та мобільної бригади 
соціально-психологічної допомоги МБФ 
«Українська фундація громадського 
здоров’я».

Дуже приємно, коли сім’ї зацікавлені 
вихованням та розвитком своїх дітей.  
Приємно спостерігати за дружніми 
відносинами, за тим, як вся родина 
спільно із задоволенням займається 
улюбленою справою. Але, на жаль,  не 
всі доросли члени родин  достатньо 
часу та уваги приділяють своїм дітям, 
відповідально ставляться до виконання 
своїх батьківських обов’язків. Дуже хо-
четься, щоб вони замислились і зрозуміли, 
що насправді важливе та найцінніше у 
їхньому житті – це діти, які заслуговують 
на любов, повагу та щасливе дитинство.

Н. МАГДИЧ, директор 
Новоайдарського РЦСССДМ.

P. S. За детальною інформацією звер-
тайтеся: Новоайдарський районний 
центр соціальних служб для сім`ї, дітей 
та молоді за адресою:  смт. Новоайдар, 
вул. Банківська, 31, ІІ поверх, тел. (06445) 
9-23-77.

 

Щорічно в рамках районної цільової програми «Молодь Новоайдарщини»  
Новоайдарський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
проводить захід, присвячений Міжнародному дню сім’ї. Цього року, у зв’язку з 
введенням карантину, захід мав назву «Родина на карантині» та відбувався в 
онлайн–режимі. 

19 травня 2020 року відбулось оцінювання робіт членами журі у складі: ди-
ректора Новоайдарського РЦСССДМ Магдич Н. Ю., голови ГО «Рада жінок 
Новоайдарщини» Косової І. Д., керівника МБ УФГЗ Некрасова І. В., дирек-
тора терцентру Адоніної М. В., інспектора поліції Новоайдарського ВП 
ГУНП Баранцової Є. В., завідувачки сектору опіки, піклування та усиновлен-
ня служби у справах дітей Новоайдарської РДА Черкасової О. Ю., завідувачки 
сектору соціальних гарантій та сімейної політики Новоайдарського                                                                                    
УСЗН Кабаченко О. Ю. 

Малюнок родини Літовченко Родина Гречишкіних
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Шар земной в столетьях 
в муках мчится,
Век за веком: войны, войны, войны…
Так возвысь свой голос, 
Человечество,
Гневно войнам ты скажи: 
«Довольно!».

Лето 1941 года. Наш район жил извечными 
хлеборобскими заботами: на полях дозревал 
щедрый урожай. Дружно готовились к уборке 
урожая и жители села Волкодаево. Но мир-
ную трудовую тишину разорвало страшное 
слово «война».

И нам известно, какие уроки доблести, са-
моотверженности, верности Родине показали 
наши отцы, деды и прадеды в годы военного 
лихолетья. И мы, потомки защитников Оте-
чества, и в XXI веке возвращаемся в те тре-
вожные годы Второй мировой войны, чтобы 
отдать дань благодарности тем, кто прошел 
дорогами войны и воздвиг знамя Великой По-
беды. В книге «История Украины» написано: 
«Вторая мировая война началась 1 сентября 
1939 года»… И сейчас, через много лет, мы 
понимаем, что кроется за этой фразой. Это, 
прежде всего, судьбы людские.

Родина звала на помощь! Доброволь-
цем пошел защищать родную землю житель           
с. Волкодаево Константин Семенович Ваку-
ленко. Пехотинцем 58-й стрелковой дивизии 
прошагал дорогами войны. Как и все солдаты, 
находился между жизнью и смертью. Тяжелее 
всего было отступать, неся огромные потери.

Февраль 1943 года. Солдат Константин 
Вакуленко с однополчанами несколько суток 
шел в наступление. На рассвете февраль-  
ского утра войска ворвались в Лозовую – же-
лезнодорожный узел на юге Харьковщины. 

Немецкое командование пыталось вернуть 
утраченный железнодорожный узел. В же-
стоком бою пехотинцу Константину Ваку-
ленко в левую ногу ударила разрывная пуля. 
Солдат упал в саду. Ползком добрался до 
брошенного дома, как-то забинтовал ногу. 
Совершенно обессиленный, услышал: «Ка-
пут!». Это фашисты, увидев окровавленного 
человека, решили, что он мертв. Дождавшись 
утра, раненый выполз на улицу, увидел людей                
и потерял сознание.

От непонятного тепла очнулся и увидел 
небольшую комнату. Возле него хлопотали 
женщина и подросток. Позже узнал: хозяйка 
дома Ирина Панфиловна Сенченко и ее сын 
Коля, который и привез его на санках. Ири-
на Панфиловна позвала медсестру Надю 

Зубатенко, которая жила рядом. Сделав про-
тивостолбняковый укол, медсестра и хозяй-
ка дома наложили повязку на рану. Позже 
Ирина Панфиловна перевязывала раненого 
сама. Опыт женщина имела: осенью 1941 
года ее муж был тяжело ранен в спину. Уха-
живала сама, но не спасла – и горькое слово 
«вдова» поселилось в ее доме.  О раненом 
солдате волновалась: «Что дальше? Как по-
мочь? Чем лечить?». Косте становилось все 
хуже. Пришлось позвать врача Сергея Гри-
горьевича Домбровского, который работал в 
районной больнице и вел подпольную рабо-
ту (впоследствии расстрелян фашистами). 
Доктор, осмотрев больного, вынес приговор: 
«Единственный выход – ампутация. Газо-
вая гангрена». Приговор врача был подобен                                                                        

второму ранению, но... только в сердце.
Трое суток мать и сын на санках по очере-

ди тащили раненого в районный центр. Про-
никнуть в госпиталь удалось, но выяснилось, 
что нет наркоза. За сапоги погибшего мужа и 
две курицы удалось достать лекарство.

Операция позади. Тяжелые мысли одо-
левали солдата: «Что дальше? Куда? Кругом 
немцы». «Не заберу – пропадет Костя», - ду-
мала Ирина Панфиловна. И рискуя своей жи-
знью и жизнью сына Кольки, женщина снова 
забирает к себе, назвав зятем. Только близкие 
люди знали, кто такой Вакуленко, приносили 
для солдата продукты, делились последним 
куском хлеба.

Сентябрь 1943 года. Станция Лозовая 
освобождена. В знак глубокой благодарности 
Константин Семенович называл Ирину Пан-
филовну матерью. Вот так породнились две 
семьи.

С тех пор много воды утекло, но убелен-
ный сединой Константин Семенович Ваку-
ленко с любовью и теплотой рассказывал 
детям и внукам историю своего спасения. 
Спасенный солдат пожелал своей вто-
рой матери лебединой жизни. По поверью,                                           
лебеди живут долго.

Над Украиной встала 75-я заря Победы! К 
памятникам и обелискам пришли дети, внуки, 
правнуки и праправнуки победителей, ко-
торых уже нет среди нас. Их нет, но живет Па-
мять. И наша задача, потомков победителей, 
- сохранить мир на планете Земля.

Так пусть же цветут цветы и смеются дети! 
Пусть война будет только историей, а жизнь 
человечества – мирная и лебединая!

Н. ГЕТЬМАНЦЕВА, внештатный 
корреспондент, с. Алексеевка.

ОВНЫ будут рваться вперед, жаждать 
кипучей деятельности, перемен, новых впе-
чатлений, однако какие-то обстоятельства их 
здорово притормозят, заставят сбавить обо-
роты и о чем-то задуматься. Вероятна и смена 
стратегии, после чего какие-то дела отойдут 
на задний план, а на первое место выйдет не-
что совершенно ранее неважное. Кроме того, 
вам предстоит собрать, систематизировать и 
переосмыслить огромный пласт информа-
ции. В начале месяца вы с легкостью добье-
тесь отличных успехов там, где до этого были 
вполне очевидные пробуксовки. В середине 
июня придется «подчищать хвосты». В конце 
месяца возможны конфликты с теми, кто уж 
слишком за вас переживает. 

Наиболее благоприятные дни: 7, 9, 14, 15, 
16. Дни, в которые надо быть осторожнее: 
5, 6, 12, 13, 19, 20, 26.

ТЕЛЬЦЫ отлично проявят себя на про-
фессиональном поприще; и в первую оче-
редь – благодаря очень вовремя пришедшей 
извне информации и отсутствию спешки и 
ажитации. Придется, правда, противостоять 
тем окружающим, которые не имеют прямо-
го отношения к вашей работе, но при этом 
почему-то жаждут что-то изменить в вашей 
деятельности, в методах решения служеб-
ных задач или в финансовых делах. В начале 
месяца, отпустив какую-то ситуацию, вы по-
лучите гораздо больше, чем если бы решили 
«пободаться» с обстоятельствами. В середи-
не июня будет много сведений, которые за-
ставят вас задуматься и что-то в себе изме-
нить. В конце месяца вы заново расставите 
приоритеты, появятся несвойственные вам                          
планы и намерения. 

Наиболее благоприятные дни: 12, 17, 18. 
Дни, в которые надо быть осторожнее:       
9, 23.

БЛИЗНЕЦЫ могут в угоду своим празд-
ным желаниям отказаться не только от новых 
деловых предложений, но и от той деятель-
ности, которая в основном их и кормит. Будь-
те осмотрительнее – порыв пройдет, а найти 
другой источник дохода окажется ой как не-
просто. В начале июня важно думать не толь-
ко о том, что хочется, но и о последствиях 
реализации своих «хочу». В середине меся-
ца новый опыт сделает вас глубже, поубавит 
легкомысленности. В конце июня вы можете 
превратиться в совершенно другого челове-

ка, с радикально иными целями, задачами,        
чуждым вам ранее мировоззрением. 

Наиболее благоприятные дни: 3, 19, 20. 
Дни, в которые надо быть осторожнее:       
4, 11, 25.

РАКИ будут усиленно с удовольствием 
работать даже вопреки каким-то внешним 
обстоятельствам. И смогут добиться успе-
хов гораздо более впечатляющих, чем те, 
которые были достигнуты ими в обычном, 
не форс-мажорном режиме. В начале месяца 
эмоциональная оценка себя и происходяще-
го поможет вам выбрать правильный путь. В 
середине июня компромисс с кем-то из ок-
ружающих позволит сэкономить деньги или 
время. В конце месяца «приплывет» премия 
или другая награда за прошлые труды. 

Наиболее благоприятные дни: 4, 8, 
15, 18, 22, 25. Дни, в которые надо быть                        
осторожнее: 9, 13, 23, 27.

ЛЬВЫ в деловой сфере могут вернуться 
к тому, чем ранее прекратили заниматься по 
независящим от них причинам. Причем, ско-
рее всего, вернетесь вы на своих условиях, 
выторгуете себе какое-то более удобное для 
вас расписание или потребуете увеличить 
плату за ваши услуги.  В начале месяца вы 
будете активно, но без истерики и фанатизма 
воплощать в реальность давние профессио-
нальные замыслы, ожидаются и первые оче-
видные успехи. В середине июня вас ждут: 
интенсивное общение, оживленная деловая 
переписка, какие-то виртуальные перего-
воры. В конце месяца вероятен новый прият-
ный и интересный эмоциональный опыт. 

Наиболее благоприятные дни: 23, 24, 25. 
Дни, в которые надо быть осторожнее:       
6, 13, 20, 27.

Для ДЕВ июнь может стать непростым 
в денежном плане, да и на профессиональ-
ном поприще, так же, как и в межлично-
стном общении не исключены вполне оче-
видные проблемы. В начале июня держите 
при себе любые праздные «хочу», которые 
стоят денег – они крайне несвоевременны. 
В середине месяца не стоит спорить с ок-
ружающими, особенно с теми, которые вам 
полезны. В третьей декаде июня появится                          
«свет в конце туннеля». 

Наиболее благоприятные дни: 3, 10, 24, 
27. Дни, в которые надо быть осторожнее: 
5, 11, 19.

ВЕСЫ легко и буквально играючи завер-
шат несколько профессиональных проектов 
и получат за это разнообразные награды – 
денежные, в виде признания окружающих. 
Ждет вас и начало чего-то нового, того, чем 
вы сможете заниматься, практически не 
напрягаясь и при этом с огромным интере-
сом и удовольствием. В начале месяца мно-
жество разных событий сойдутся в одной 
точке и принесут вам нечто удивительное, 
что-то такое, что изменит и вашу жизнь, и 
вашу личность. В середине июня кто-то из 
знакомых поможет вам осуществить давнее 
желание. В конце месяца вероятен глубокий                        
самоанализ, который пойдет вам на пользу.

Наиболее благоприятные дни: 1, 6, 12, 27, 
29. Дни, в которые надо быть осторожнее: 
21, 23, 28.

СКОРПИОНЫ сумеют очень грамотно 
воспользоваться и какой-то текущей ситу-
ацией в окружающем мире, и крайне сом-
нительной информацией, благодаря чему 
достигнут немалых успехов на профессио-
нальном поприще и заработают весьма вну-
шительную сумму. В начале месяца вовремя 
и правильно сделанные выводы помогут вам 
очень выгодно что-то продать.  В середине 
июня в каких-то ваших делах важную роль 
сыграет человеческий фактор. В конце ме-
сяца вы будете нацелены на эмоционально- 
психологическую релаксацию.

Наиболее благоприятные дни: 2, 3, 4, 9, 
30. Дни, в которые надо быть осторожнее: 
1, 5, 12, 15, 19, 22, 26, 29.

СТРЕЛЬЦЫ могут импульсивно разру-
шить то, что создавали долгие годы, взбунто-
ваться против какой-то системы или рутины, 
наговорить много лишнего тем, от кого за-
висит поступление доходов. В начале июня 
берегитесь своих нерациональных желаний 
и порывов. В середине месяца может посту-
пить несколько демонстративно заманчивых, 
но вредных для вас предложений – тщатель-
но все обдумайте и не «ведитесь» на легкую 
выгоду. В конце июня вам предстоит заново 
переосмыслить то, что происходило с вами в 
последнее время.

Наиболее благоприятные дни: 4, 6, 18. 
Дни, в которые надо быть осторожнее:     
10, 17.

КОЗЕРОГИ смогут наконец-то восполь-
зоваться информацией, которая достаточно 

долгое время лежала у них «в закромах», и 
весьма неплохо на этом заработают или бла-
годаря ей, получат какие-то нематериальные 
блага. Ждут вас и прекрасные, впечатляю-
щие успехи в плане карьеры – велика веро-
ятность, что ваши достижения оценят по 
достоинству.  В начале месяца будет много 
разных обсуждений с родственниками и с 
друзьями – возможно, из-за какого-то наме-
чающегося мероприятия. В середине июня 
вы чем-то прославитесь. В конце месяца 
важно не зацикливаться на чем-то одном,                               
иначе пострадает все остальное.

Наиболее благоприятные дни: 7, 16. Дни, 
в которые надо быть осторожнее: 1, 4, 11, 
15, 18, 22, 25, 29.

ВОДОЛЕИ, скорее всего, предпочтут ос-
тавить в прошлом ту деятельность, которой 
посвятили несколько лет, и на основе своего 
опыта, багажа знаний, знакомств и имею-
щихся материальных ресурсов создать нечто 
совершенно новое, уйти в какое-то сходное 
с предыдущим, но чем-то очень от него от-
личающееся направление. Вполне вероят-
но, что первые успехи будут уже в июле. В 
начале месяца вы воплотите в реальность 
замысел, который долго вынашивали. В се-
редине июня кто-то заставит вас проана-
лизировать то, о чем вы почему-то старае-
тесь не думать. В конце месяца будет много                                           
эмоциональных встрясок, и они вас возвысят.

Наиболее благоприятные дни: 9, 10, 
11, 20, 24, 27. Дни, в которые надо быть                    
осторожнее: 7, 14, 21, 28.

РЫБЫ могут показательно с головой 
уйти в работу, чтобы избавиться от притя-
заний родственников, а заодно и от мыслей 
о каких-то событиях. Полное погружение в 
профессиональную сферу принесет вам хо-
роший доход. В частной же жизни вас ждут 
постоянные споры с окружающими из-за тех 
вопросов, в которых вы совсем не разбирае-
тесь. В начале месяца что-то или кто-то за-
ставит вас взяться за проекты, которых ранее 
вы избегали из-за их сложности, чрезмерной 
ответственности или просто неинтересности. 
В середине июня вы хорошо проявите себя на 
работе. В конце месяца получится умножить 
свои накопления.

Наиболее благоприятные дни: 11, 12, 22. 
Дни, в которые надо быть осторожнее:     
10, 17, 24.

 Нам снова предстоит столкнуться с противоречиями — придется выбирать между жаждой новых впечатлений, желанием попробовать себя на незнакомых                  
поприщах, в том числе и в деловой сфере, и вполне понятным стремлением сохранить все как есть.
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Шановні мешканці 
Новоайдарського району!

Новоайдарський відділ обслуго-
вування громадян Старобільського 
об’єднаного управління Пенсій-
ного фонду України Луганської 
області запрошує громадян, які 
зверталися до відділу у період з 
01.01.2020 року по 15.04.2020 року 
з питання виготовлення пенсійних 
посвідчень, отримати пенсійні 
посвідчення за адресою: смт.Ново-
айдар, вул. Незалежності, 20 «К». 
За більш детальною інформацією 
звертайтеся за телефоном гарячої 
лінії (066) 61-93-370.

Інформуємо, що до відділу 
надійшли виготовлені пенсійні 
посвідчення наступних осіб:

Болдінов Віктор Миколайо-
вич, Самарін Сергій Миколайо-
вич, Воронцова Олена Вікторівна, 
Каширіна Любов Микитівна, 
Цибулін Олександр Васильо-
вич, Олійник Микола Іванович, 
Логвинов Сергій Григорійович, 
Ємельянов Павло Миколайович, 
Курлов Сергій Михайлович, Ан-
тонов Вячеслав Олександрович, 
Бережной Віктор Іванович, Бахтіна 
Наталія Іванівна, Гурин Володи-
мир Миколайович, Гура Віктор 
Миколайович, Галанова Оле-
на Віталіївна, Дмитрієва Олена 
Іванівна, Дзіс Наталія Сергіївна, 
Дмитрієва Людмила Миколаївна, 
Довгополий Іван Григорович, За-
йцев Володимир Васильович, 
Зеленкіна Клавдія Вікторівна, Ко-
валенко Віталій Миколайович, Ко-
ломацький Микола Васильович, 

Козлова Ольга Миколаївна, Кузь-
менко Роман Миколайович, Ко-
виленко Володимир Вікторович, 
Каширіна Ірина Іванівна, Мель-
ник Сергій Іванович, Обух Ольга 
Григорівна, Романов Віталій Олек-
сандрович, Савела Ніна Єгорівна, 
Салманова Зоя Миколаївна, Со-
кирка Валентина Миколаївна, 
Харьковська Світлана Макарівна, 
Хохлова Любов Петрівна, Чурсін 
Юрій Володимирович, Часніков 
Сергій Віталійович, Єрмоленко 
Вікторія Олександрівна, Запоро-
жець Іван Семенович, Копанєва 
Людмила Петрівна, Нехаєнко Ва-
лентина Миколаївна, Нехаєнко 
Олександр Миколайович, Юнкіна 
Маргарита Миколаївна, Бакуліна 
Тетяна Миколаївна, Дейнега Ми-
кола Володимирович, Красюк 
Олексій Васильович, Криничний 
Валерій Володимирович, Ов-
чаренко Сергій Миколайович, 
Олійник Андрій Вікторович, Тка-
ченко Віктор Іванович, Гапонова 
Любов Георгіївна, Гладка Лю-
бов Михайлівна, Гужва Віктор 
Пантелемонович, Ковальов 
Анатолій Дмитрович, Мілованова 
Надія Миколаївна, Орлова 
Ірина Миколаївна, Щуров Ва-
силь Іванович, Андрушко Пав-
ло Іванович, Бурим Клавдія 
Миколаївна, Бочаров Михайло 
Іванович, Гелюх Олексій Васильо-
вич, Григоров Василь Миколайо-
вич, Колесніков Анатолій Пили-
пович, Вакуленко Ольга Іванівна, 
Ткаченко Володимир Анатолійович, 
Антонова Галина Миколаївна, По-
клонська Валентина Петрівна, 
Тіханов Олександр Михайлович, 
Щирова Віра Василівна, Мішин 
Микола Миколайович, Бакаєва 
Наталія Володимирівна, Гонча-
рова Світлана Дмитрівна, Квітко 
Сергій Михайлович, Цюрюканов 
Олександр Васильович, Гиренко 
Василь Пантелійович, Логвінова 
Наталія Петрівна, Масловська Те-
тяна Василівна, Базаров Сергій 
Володимирович, Валуйський Во-
лодимир Іванович, Козаченко                
Світлана Володимирівна.

 
Увага! 

Інструкція 
щодо декларування 

зміни роздрібних цін 
з 18.05.2020 року

1. Якщо ви реалізуєте това-
ри, які мають істотну соціальну 
значущість або відносяться до 
товарів протиепідемічного при-
значення (переліки таких то-
варів визначені Постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 22.04.2020 № 341) та пла-
нуєте збільшити роздрібні 
ціни на 5 і більше відсотків, 
ви зобов’язані задекларувати                                                       
зміну цін:

1.1 на 5-9,99 % – за 3 дні до 
початку застосування збіль-
шеної ціни, без урахування             
дня декларування;

1.2 на 10-14,99 % – за 14 днів 
до початку застосування збіль-
шеної ціни, без урахування дня 
декларування;

1.3 на 15% і вище – за 30 днів 
до початку застосування збіль-
шеної ціни, без урахування дня 
декларування.

УВАГА! Якщо зростання 
ціни відбулося внаслідок закін-
чення строку дії знижки, то де-
кларувати зміну цін не потрібно.

2. Декларування здійснюєть-
ся ВИКЛЮЧНО в електронному 
вигляді.

Увага! Декларувати зміни 
може лише керівник або упов-
новажена особа, яка володіє на 
законних підставах кваліфіко-
ваним електронним підписом 
посадової особи підприємства 
із зазначенням коду ЄДРПОУ. 
Електронний підпис фізичної 
особи не допускається.

3. Для здійснення деклару-
вання: 3.1 перейдіть на сайт Дер-
жавної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів за поси-
ланням: https://price.consumer.
gov.ua/cabinet; 3.2 оберіть АЦСК 
(акредитований центр сертифі-
кації ключів), який випустив ваш 
сертифікат ключа; 3.3 натисніть 
лівою клавішою мишки на поле 
«перетягніть сюди файл клю-
ча або завантажте його зі свого 
носія» та виберіть відповідний 
файл ключа або перетягніть його 
в зазначене поле; 3.4 вкажіть                                                
пароль до вашого ключа.

Після успішної авториза-
ції ви увійдете до особистого                
кабінету (ОК).

УВАГА! Для створення ОК 
буде використана інформація, 
яку містить сертифікат вашого 
ключа (ПІБ та Код ЄДРПОУ).

4. Створення торгової точки: 
4.1 заповніть всі поля: повне 
найменування юридичної осо-
би, область, район, назву насе-
леного пункту, вулицю, номер 
будівлі та номер офісу, телефон, 
адресу електронної пошти; 4.2 
у випадку відсутності номеру 
офісу – вкажіть «–»; 4.3 у разі 
виділення поля червоним ко-
льором – перевірте коректність 
наведеної вами у такому полі 
інформації; 4.4 натисніть кно-
пку «Додати»; 4.5 з правої сто-
рони екрану оберіть потрібну                                 
торгову точку.

5. Внесення інформації про 
зміну ціни: 5.1 вкажіть у перед-
баченій табличній формі товар, 
на який буде змінюватися ціна; 
5.2 вкажіть торгову назву това-
ру; 5.3 вкажіть виробника това-
ру; 5.4 вкажіть кількість товару, 
цифрами; 5.5 оберіть одиниці 

виміру з випадаючого списку; 
5.6 вкажіть фактичну (поточну) 
роздрібну ціну на цей товар, 
цифрами; 5.7 вкажіть декларо-
вану ціну товару, цифрами; 5.8 
після внесення даних з’явиться 
повідомлення, коли така зміна 
може бути застосована.

6. Аналогічно заповніть ін-
формацію по інших позиціях у 
разі потреби.

7. Після внесення всіх даних 
натисніть кнопку «Підписати та 
Надіслати».

8. Після успішної реєстрації 
даних в реєстрі, у вашому ка-
бінеті буде відображатися но-
мер прийнятої заявки з датою 
реєстрації. Для перегляду заре-
єстрованої табличної частини – 
натисніть на відповідний номер 
вашої заявки.

9. Відомості автоматично 
вносяться до реєстру роздрібних 
цін на товари, з яким можна оз-
найомитися на офіційному сай-
ті Держпродспоживслужби за 
посиланням https://declaration.
consumer.gov.ua.

Державне регулювання 
цін на товари

Кабінет Міністрів Украї-
ни прийняв постанову від 
22.04.2020 № 341 «Про заходи 
щодо стабілізації цін на товари, 
що мають істотну соціальну зна-
чущість, товари протиепідеміч-
ного призначення», якою тимча-
сово запроваджується державне 
регулювання цін на товари, що 
мають істотну соціальну зна-
чущість та товари протиепіде-
мічного призначення шляхом 
декларування зміни роздрібних 
цін у разі їх збільшення.

Держпродспоживслужбою 
підготовлено відповіді на най-
більш поширені запитання 
від суб’єктів господарювання 
і громадян щодо процедури                
декларування цін.

– Коли Постанова набирає 
чинності та протягом якого 
періоду часу діятиме?

Постанову було опубліковано 
08.05.2020 у газеті «Урядовий 
кур’єр» № 87, а отже, 18.05.2020 
вона набрала чинності.

– В якому випадку суб’єкт 
господарювання повинен де-
кларувати зміну ціни?

З моменту набрання чинності 
Постановою, якщо суб’єктом 
господарювання здійснюється 
реалізація товарів, які мають 
істотну соціальну значущість 
або відносяться до товарів про-
тиепідемічного призначення, та 
планується збільшення роздріб-
ної ціни на 5 і більше відсотків 
проти роздрібної ціни на момент 
набрання чинності Постановою, 
виникатиме обов’язок декла-
рування зміни цін. У подаль-
шому необхідно декларувати 
зміну роздрібної ціни у разі під-
вищення її на 5 і більше відсо-
тків проти вже задекларованої                    
роздрібної ціни.

– Чи повинен суб’єкт госпо-
дарювання декларувати зміну 
оптово-відпускних цін?

Ні. Декларуванню підлягає 
лише зміна роздрібних цін.

– Чи потрібно декларувати 
зміну роздрібної ціни станом 
на 18.05.2020?

Ні, не потрібно. Декларуван-
ня зміни роздрібних цін на то-
вари здійснюється суб’єктом го-
сподарювання у разі збільшення 
роздрібної ціни на товар, що 

реалізується, порівняно з роз-
дрібною ціною на дату набрання 
чинності Постановою.

– Чи потрібно декларува-
ти збільшення роздрібної ціни 
менше ніж на 5 відсотків?

Ні. Декларуванню підляга-
ють ціни, що підвищуються на 5   
відсотків і більше.

– Збільшилась ціна більше 
ніж на 5 відсотків внаслідок 
закінчення строку дії зниж-
ки. Чи потрібно декларувати    
зміну цін?

Ні, не потрібно. У випадках, 
коли зростання цін відбулося 
внаслідок закінчення строку 
дії знижок, декларувати зміну 
цін не потрібно. Декларуванню 
підлягає роздрібна ціна, яка під-
вищується на 5 і більше відсо-
тків, що діяла до запровадження 
знижки.

– Коли інформація про заде-
кларовані зміни цін потрапля-
тиме до Реєстру роздрібних 
цін на товари?

Після успішної реєстрації 
даних, відомості одразу вноси-
тимуться до Реєстру роздрібних 
цін на товари в автоматичному 
режимі без участі посадових 
осіб Держпродспоживслужби.

– Хто матиме доступ 
до Реєстру роздрібних цін                       
на товари?

Держпродспоживслужба роз-
містить Реєстр роздрібних цін 
на товари на своєму офіційному 
веб-сайті та забезпечить віль-
ний, цілодобовий і безоплатний 
доступ до його відомостей.

– Де можна ознайомитися 
з Реєстром роздрібних цін на 
товари?

З Реєстром роздрібних цін 
можна буде ознайомитися на 
офіційному сайті Держпрод-
споживслужби за посиланням 
https://declaration.consumer.    
gov.ua.

– Чи є порушенням засто-
сування роздрібних цін, підви-
щених на 5 і більше відсотків 
після набрання чинності По-
становою, без дотримання 
процедури декларування?

Так. З 18.05.2020 реаліза-
ція товарів, переліки яких за-
тверджено Постановою, за 
роздрібною ціною, підвище-
ною на 5 і більше відсотків без 
процедури декларування змі-
ни цін, є порушенням вимог 
щодо формування, встановлен-
ня та застосування державних                  
регульованих цін.

– Яка відповідальність пе-
редбачена за недотриман-
ня процедури декларування        
роздрібних цін?

До суб’єктів господарюван-
ня, які допустять зазначене 
порушення, застосовуються 
адміністративно-господарські 
санкції відповідно до статті 
20 Закону України «Про ціни і                                
ціноутворення».

Також громадяни (ФОП) і 
посадові особи суб’єктів го-
сподарювання за порушення 
порядку формування, встанов-
лення та застосування цін і та-
рифів, притягуються до адмі-
ністративної відповідальності 
шляхом накладання штрафів у 
розмірах, визначених статтею 
1652 КУ про адміністративні                              
правопорушення.

Н. ЯКИМЧУК, начальник 
Новоайдарського РУ ГУ 
Держпродспоживслужби 

в Луганській області.

У травні 2020 року оптова ціна 
на природний газ для потреб насе-
лення, виробників тепла та інших 
захищених споживачів, яким НАК 
«Нафтогаз України» постачає газ 
в рамках публічних спеціальних 
обов’язків (ПСО), знизилась до 2,3 
грн за кубометр (без врахування 
ПДВ, націнки газзбутів та витрат на 
транспортування газу магістраль-
ними і розподільними трубопрово-
дами). Це на 21 % менше порівняно 
з опказником квітня 2020 року.

Загалом, з початку року ціна 
ПСО знизилась на 51 %, порівняно 
з показником аналогічного періоду 
минулого року падіння вартості 
газу сягнуло 62 %.

Світова економічна криза ви-
кликала рекордне падіння цін на 
всі види енергоносіїв, у тому чис-
лі – на природний газ. За даними 
аналітиків НАК «Нафтогаз Украї-
ни», у травні ціна газу в Європі 
досягла історичного мінімуму за 
останні 10 років. В Україні на ціну 
додатково тисне високий рівень за-
повнення підземних сховищ газу, 
де через ґрунтовну підготовку до 
попереднього опалювального сезо-
ну та теплу зиму накопичився фак-
тично річний обсяг видобутку газу 
державою – 17,5 млрд кубометрів.

Нагадаємо, з січня 2020 року 
оптова ціна на природний газ в рам-
ках спеціальних обов’язків розра-
ховується відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України № 17 
від 24 січня 2020 року. Основним 
індикативом при цьому є фактич-
ні результати біржових торгів, які 
відбувалися з 1 по 22 число розра-
хункового місяця на найбільшому         
в Європі газовому хабі (ТТF).

Однак, у березні на внутрішньо-
му ринку з’явився новий ліквідний 
ціновий індикатор. ТОВ «Опе-
ратор газотранспортної системи 
України» провів тендер на заку-
півлю газу на період постачання 
березень-грудень 2020 року, і торги 
продемонстрували, що в Україні 
існує значна конкуренція, яка при-
зводить до зниження оптових цін                   
на купівлю-продаж газу.

Відтак, при розрахунку ціни 
газу для населення на травень На-
фтогаз, як і в квітні, обирав з двох 
можливих опцій: розрахованої за 
Постановою КМУ та середньозва-
женої ціни переможців за резуль-
татами торгів на постачання газу 
Оператору ГТС України.

Департамент з комунікацій
НАК «Нафтогаз України».



7«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 22          29 ТРАВНя     2020 р.

куплю

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.                   
050-964-09-80.

ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

продам
Трехкомнатную КВАРТИРУ, ПИАНИНО, 066-82-44-952.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в хорошем состоянии. Недорого.                     

099-55-63-199.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский машзавод), 

б/у. Итальянская автоматика. 099-36-88-604.
ТРУБЫ поливные и пластиковые канализационные (б/у), ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ПОДСТАВКИ, БАКИ ПОД ВОДУ и МОЛОЧНЫЕ, БОЧКИ железные 
и картонные, ОКОННОЕ СТЕКЛО, РУЧНОЙ НАСОС алюминиевый 
для посадки пчёл и опрыскивания, ПЕРЕНОСНЫЕ ПЧЕЛОВОДНЫЕ 
ЯЩИКИ, РАМКИ, ПЧЕЛОВОДЧЕСКИЙ ИНВЕНТАРЬ, ПЧЕЛО-
ВОДЧЕСКИЙ КОСТЮМ белый, СЕМЕНА кабачков, укропа, тыквы, 
ДОСКИ новые, ШЛАКОВАТУ, РУБЕРОИД, железную КРОВАТЬ одно-
спальную на сетке, ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ ручную, ПРОИГРЫВА-
ЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО «Rigonda», СТОЛЫ КУХОННЫЕ пустотелые, 
СКОВОРОДКИ, КАСТРЮЛИ, ЁМКОСТЬ из нержавейки, ГРАБЛИ, 
ЛОПАТЫ, КОСУ, ВИЛЫ, ТЯПКИ. с. Безгиново, 050-198-55-81.

ДИВАН, б/у, 095-910-83-65.
ПАСЕКУ с пчелоинвентарем, 066-087-79-37.
КОРОВУ на молоко. 095-131-00-76.
ПОРОСЯТ (1,5 месяца). 095-61-91-500, 095-711-57-17.
Месячных и восьмимесячных ТЕЛОЧЕК, 066-06-402-44.
ПЧЕЛ, 066-308-75-74.
ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ, с. Бахмутовка. 095-632-57-69.

Ремонт 
изготовление, 

перетяжка, 
 мягКОЙ мЕбЕЛи
095-410-86-01, 067-640-64-14.

услуги

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 
в Щастинський район електричних мереж потрібні

КОНТРОЛЕРи ЕНЕРгОНАгЛяДУ

РОБОТА в смт. Новоайдар ДЛЯ ОСІБ З  ІНВАЛІДНІСТЮ  
(II, III групи), які не мають протипоказань для виконання робіт, 
пов’язаних з тривалою ходьбою і перебуванням на відкритих май-
данчиках при підвищених і знижених температурах, без досвіду 
роботи, середня освіта.

Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10, тел. 9-45-35.

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 
в Станично-Луганський район електричних мереж потрібні

КОНТРОЛЕРи ЕНЕРгОНАгЛяДУ

РОБОТА в смт. Станиця Луганська ДЛЯ ОСІБ З  ІНВАЛІДНІСТЮ  
(II, III групи), які не мають протипоказань для виконання робіт, 
пов’язаних з тривалою ходьбою і перебуванням на відкритих 
майданчиках при підвищених і знижених температурах,                                                       
без досвіду роботи, середня освіта.

Адреса: смт. Станиця Луганська, вул. Горького, 68а,                
тел. (272) 3-13-99 (приймальня).

считать 
недействительным
Втрачене ПОСВІДЧЕН-

НЯ УЧАСНИКА БОЙОВИХ 
ДІЙ серії МВ № 030254 від 
20.04.2016 р. вважати недійсним.

Утерянные ТРУДОВУЮ 
КНИЖКУ, СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
ГОС. СОЦ. СТРАХОВАНИИ, 
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выдан-
ный Лутугинским РВК на имя 
ЗАЙЦЕВА Игоря Васильевича, 
считать недействительными.

Олексіївська сільська рада оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА сільської ради. 
Основні вимоги: спеціальна освіта, знання ПК, вільне володін-
ня українською мовою, стаж роботи не менше 3 років. За більш 
детальною інформацією звертатися за адресою: с. Олексіївка,          
пл. Центральна, 4, або за телефоном: 9-71-33.

работа

Адміністрація та колектив Новоайдарської обласної санаторної шко-
ли висловлюють щирі співчуття вчителю школи Гречишкіну Воло-
димиру Івановичу з приводу непоправної втрати - смерті матері.

21 мая 2020 года 
скоропостижно ушла из жизни 

ЕВДОКИМОВА 
Людмила Александровна

Ушла из жизни очень рано,
И не найти больше покой, 

А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.

Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю

Нашла покой, а где-то в сердце
Сама себе не узнаю.

Ты приходи, мы будем рады!
Во сне явись. Поговорим...
Не забывай о нас, не надо...

Мы ЛЮБИМ, 
ПОМНИМ и СКОРБИМ.

Семья выражает искреннюю 
благодарность всем неравнодуш-
ным и откликнувшимся на наше 
горе людям.

ПОМНИМ.. .
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1 червня, понеділок
Всесвітній день батьків
Міжнародний день захисту   
дітей

5 червня, п’ятниця
Всесвітній день охорони        
навколишнього середовища

6 червня, субота
День журналіста України

7 червня, неділя
День Святої Трійці. П’яти-   
десятниця
День меліоратора
День працівників водного 
господарства України

8 червня, понеділок
Міжнародний день домо- 
господарки і домохазяїна

9 червня, вівторок
Міжнародний день друзів

14 червня, неділя
Всесвітній день донора крові
День працівників текстильної і 
легкої промисловості

20 червня, субота
Всесвітній день біженців
День літнього сонцестояння

21 червня, неділя
День медичного працівника

Міжнародний День Йоги
22 червня, понеділок

День скорботи і вшанування 
пам’яті жертв війни в Україні

23 червня, вівторок
Міжнародний Олімпійський 
день

25 червня, четвер
День дружби та єднання 
слов’ян
День митної служби України

27 червня, субота
День винахідника і раціо-     
налізатора
День мікро-, малих і середніх 
підприємств

28 червня, неділя
День Конституції України

День молоді
День молодіжних і дитя-
чих громадських організацій  
України

30 червня, вівторок
Міжнародний день астероїда

Всього буде 20 робочих днів   
і 10 вихідних.

День Святої Трійці - 7 червня, 
неділя, тому наступний робо-
чий день, понеділок, 8 червня,     
буде вихідним.

Таким чином, українці від-
почиватимуть три дні поспіль -                      
6, 7 і 8 червня.

День Конституції України 
відзначається 28 червня, наступ-
ний робочий день, понеділок, 
29 червня, також стає вихід-
ним. Українці відпочинуть 3 дні      
поспіль - 27, 28 і 29 червня.

У травні цього року українці 
відпочивали 12 днів.

liga.net

Повний місяць відбудеться 
5 червня о 22 годині 13 хвилин 
під знаком Стрільця. У цей пе-
ріод люди зазвичай тягнуться 
до порядку, спокою і стабіль-
ності. Вони стають поступли-
вими і законослухняними. У 
такі дні добре давати і отриму-
вати поради, виконувати пра-
вила, дотримуватися режиму. 
Також сприятливо навчатися 
самим і ділитися знаннями                                                     
з оточуючими людьми.

Червневий повний місяць 
припадає на 15-у місячну добу, 
енергетика якої вважається до-
сить суперечливою: затишною 
і водночас емоційною. Не забу-
вайте, що кожен місяць прино-
сить з собою кардинальні змі-

ни в житті, пробуджує минулі    
протистояння і конфлікти.

Молодик відбудеться 21 
червня о 9 годині 42 хвилині 
за київським часом під знаком 
Рака, який сприяє підвищенню 
чуттєвості і вразливості. Люди 
занурюються в себе, їх пережи-
вання виходять на перший план, 
а настрій стає мінливим.

У перші кілька днів молодика 
сприятливо загадувати бажання 
і будувати плани на майбутнє, а 
ще мріяти. Також період моло-
дика добре підходить для аналі-
зу минулого, здобування уроків, 
прощення старих образ і підго-
товки до серйозних починань.

1news.com.ua

У період молодика люди за 
допомогою своїх думок і вчин-
ків здатні вплинути на свою 
долю. Це час, коли починається 
новий етап в житті. І те, як ми 
його проведемо, позначиться 
на нашому майбутньому. Так, 
під час молодика дуже корис-
но відмовитися від шкідливих 
звичок і всього непотрібного і 
застарілого, що заважає нашому 
зростанню і розвитку. В цей час 
люди менше сваряться, краще 
розуміють оточуючих і легше 
переносять хвороби. Крім моло-
дика, також сприятливими дня-
ми для планування вважаються 
2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 
22 червня.

Підходящими днями для ак-
тивних і рішучих дій, що прино-
сять результат, є 4, 11, 12, 23, 25, 
30 числа місяця. У цей період 
з’являється енергія, сили, все 
задумане вдається виконати. В 
цей період часу можна відкри-
вати фірми, підписувати дого-
вори, робити вклади. Але ось           
планувати нові справи не варто.

Однак в червні ще є дні, в які, 
згідно з місячним календарем, 
слід проявити вдумливість і обе-
режність: 1, 5, 10, 14, 17, 20, 24, 
26, 27, 28, 29 червня. У такі дні 
бажано не піддаватися спокусам 
і провокаціям, уникати сканда-
лів і сварок, агресії і насильства.

1news.com.ua

 
 

Благоприятные дни 
в июне для ухода 
за комнатными 

растениями
Пересадка: 1-4, 7-8, 16-18,     

22-27.
Полив в любой день, кроме: 1, 

11-13, 19-20, 28-29.
Подкормка: 6, 14-15, 30.
Июнь для комнатных расте-

ний хорош тем, что их наконец-то 
можно смело выносить на све-
жий воздух - сад, террасу, бал-

кон. Главное - не оставлять на 
палящем солнце, опрыскивать и 
даже устраивать им летний душ. 
Также надо помнить, что ле-
том комнатные растения нужно                                                     
обязательно подкармливать.

rbc.ua

Дати магнітних бур
8 червня - геомагнітний спалах 

середньої сили
9 червня - сильна магнітна буря

meteoprog.ua

Читателям «Вестника Новоайдар-
щины» сообщаем, что стоимость подпис-
ки на полгода составляет 160 гривень, на                             
1 месяц - 30 гривень. 

К тому же, в наступившем году сохраня-
ются прежние льготы: при условии годовой 
подписки в течение года можно бесплат-
но напечатать в газете одно поздравление   
или объявление.

Сделайте подарок своим близким!


