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Дорогі земляки!

Наша рідна Луганщина відзначає черговий, вже 83-й День народження! 
За цей час у її історії траплялися й великі перемоги, й болючі втрати. 
Минулий рік був одним із найскладніших для нашого краю. Разом із невпинною російською 

збройною агресією, на долю області випали страшні випробування масштабними поже-
жами. Викликом 2020-го, до якого ми, як і увесь світ, не були готові, став розпал пандемії         
COVID-19.

На допомогу нам прийшла уся країна, міжнародні партнери. Мужньо та самовіддано            
боролись за майбутнє Луганщини військовослужбовці, рятувальники та медики. 

І ми встояли! І навіть зробили те, про що раніше тільки мріяли! 
Чого лише варта безпрецедентна та масштабна відбудова доріг області. За 2020-2021 

роки у Луганській області відремонтовано майже 350 км доріг державного значення, це 
у чотири рази більше, ніж за останні 10 років загалом! Триває відновлення так званого 
«Старобільського трикутника». Модернізуються школи та лікарні, будуються спортивні 
об'єкти та майданчики. Програма Президента «Велике будівництво» за рік перетворила                                  
скептиків на наших прихильників.

Мені небайдуже, якою буде ця земля, адже це моя батьківщина: тут поховані мої бабу-
ся та дідусь, тут я пішов у перший клас. Щиро вірю, що розбудова мирного життя на її                           
теренах є найкращою контрпропагандою і запорукою об’єднання Луганщини.

На зміну політичним гаслам має прийти фахова дискусія. Голос тих, хто кожного дня  
своєю працею демонструє справжній патріотизм, має бути почутим.

Зі словами найщиріших вітань хочу звернутись до усіх жителів Луганщини та по-
бажати віри у нашу перемогу, надії на об’єднання нашої області та беззаперечної                                                
впевненості у відродженні нашого регіону.

Слава Україні!

Голова Луганської обласної державної адміністрації –
керівник обласної військово-цивільної адміністрації  Сергій ГАЙДАЙ.

В программе мероприятия:
15:00 - театрализованное выступление Луганско-

го областного казачьего конного театра «За свободную       
Украину, за свой любимый край!» на площади Победы;

15:30 - зона семейного отдыха и детский городок         
аттракционов «Территория развлечений»;

15:30 - культурно-художественная акция «БарвиLand» 
- зона детского и семейного отдыха предусматривает     
работу 7 тематических локаций:

• вокальная зона (детское караоке);
• зона спортивной активности;
• хореографическая зона;
• зона арт-терапии (стринг-арт, мастер-классы                    

по декоративному искусству);
• зона воркшопа (мастерская по созданию муралов);
• зона киноискусства (создание мультфильма                            

с покадровой анимацией);
• актерская зона (мастер-класс по актерскому                     

мастерству).
16:00 - презентация выставки Луганского област-

ного краеведческого музея «Луганщина космическая»                
на площади Победы;

16:00 - открытие областной выставки мастеров де-
коративно-прикладного и изобразительного искусства       
«Истоки»;

16:00 - презентация туристического потенциала тер-
риториальных громад области «Открой Луганщину»               
в сквере у площади Победы;

17:00 - выступление Академического симфонического 
оркестра Луганской областной филармонии;

18:00 - танцевальный майдан «Слобожанский луг». 
Тысяча участников из хореографических коллективов об-
ласти на площади Победы одновременно исполнят танец 
«Слобожанская полька».

18:15 - выступление оркестра Национальной гвардии;
18:30 - торжественное открытие ежегодного област-

ного фестиваля «Луганщина - это Украина»! Вас ждет 

театрализованная композиция с элементами истори-
ческой реконструкции «Поэма о земле Луганской» от 
Луганского областного академического украинского                                     
музыкально-драматического театра;

19:00 - начало фестивальной программы любитель-
ских творческих коллективов ОТГ Луганщины;

20:30 - концерт группы «БеZМеЖ» и ансамбля песни и 
танца «Раданы» Луганской областной филармонии.

21:00 - ламповый кинопоказ под открытым небом  
«Новое украинское кино» в сквере у площади Победы.

5 июня в Северодонецке состоится фестиваль «Луганщина - это Украина!», 
приуроченный к 83-й годовщине со Дня образования области
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Вже стало доброю традицією влашто-
вувати свято для найменших мешканців 
та гостей Новоайдару на центральній 
площі селища. 

Не став виключенням й цей рік. 
Зранку малеча в піднесеному настрої 
та з веселими посмішками зібралася в 
центрі Новоайдару, щоб відсвяткувати 
День захисту дітей. Щиро привітав 
хлопчиків та дівчаток з їхнім святом 
Новоайдарський селищний голова Ігор 
Шопін. Він побажав дітлахам щасли-
вого безхмарного дитинства, гарного 
літнього відпочинку, усмішок та, зви-
чайно, отримати безліч позитивних                                                                  
вражень від цього святкового дня.

А отримати ці враження дійсно було 
де. На площі затишно розташувались 
кілька локацій, де діти могли відпочити, 
дізнатися щось нове та взяти участь у 
конкурсах.

За традицією дитяче свято без ма-

люнку на асфальті вже уявити неможна. 
Тож діти з радістю долучилися до цього 
кольорового завдання. Вже через кілька 
хвилин асфальт змінив свій сірий колір 
на кольори щасливого дитинства, які ви-
лилися в малюнки сонечка, мами й тата, 
домашніх улюбленців та найкращих 
друзів.  

Далі діти поспішали на аквагрим, 
який з натхненням їм робили учні 
Новоайдарської ДШМ. До речі, дорослі 
також з задоволенням ставали в чергу на 
аквагрим.

Поруч розташувалась локація Пуб-
лічної бібліотеки Новоайдарської селищ-
ної ради з цікавою виставкою новинок 
дитячої літератури та фотозоною.

Також хлопці та дівчата могли по-
ближче познайомитись з роботою 
рятувальників та сфотографуватися 
прямісінько в пожежній машині.

Досить різноманітною було концер-

тна програма, в якій взяли участь юні 
учасники художньої самодіяльності 
Новоайдарського селищного Будинку 
культури. Дуже сподобався і дітям, і до-
рослим танцювальний флеш-моб, який 
провела хореограф Будинку культури            
Анастасія Копанєва.

Не залишились осторонь святко-
вих подій і юні спортсмени. Вони взя-
ли участь в районних змаганнях серед  
учнівської молоді з настільного тенісу, 
волейболу та футболу. Організовані   
змагання Новоайдарською ДЮСШ.

В першості ДЮСШ з настільного 
тенісу взяли участь учні Райгородско-
го, Олексіївського, Гречишкинського, 
Дмитрівського навчальних закладів та 
гості з с. Смолянинове. Серед хлопців 
1 місце посів Ігор Гречишкін (Гре-
чишкине), 2-е – Дмитро Текуцький 
(Олексіївка), 3-є – Олександр Долгієр 
(Райгородка). Призові місця серед дівчат 
розподілились таким чином: 1 місце 
посіла Юлія Тищенко (Олексіївка), 
на 2-му – Катерина Дубровська (Рай-

городка), на 3-му – Дарія Скорик                                                      
(Смолянинове).

В змаганнях з волейболу та футбо-
лу взяли участь по три команди. За ре-
зультатами запеклої боротьби серед 
футболістів 1 місце дісталося команді 
«Новоайдар-2», 2-е – команді з с. Олек-
сіївка, 3-є – команді «Новоайдар-1».

Волейбольні змагання заверши-
лись з такими досягненнями: 1 місце 
– за командою «Новоайдар-1», 2-е 
посіла команда «Новоайдар-2», а 
3-е місце залишилось за командою                                                                      
з с. Новоохтирка.

Що й казати, повеселилася мале-
ча від душі. Співи, танці, малюнки, 
яскраві фото – все це стало невід’ємною 
частиною цього першого дня літа                         
2021 року.

Чудового вам літа, любі дітлахи! Не-
хай завжди на ваших обличчях сяють 
щасливі посмішки й ніколи не буде 
приводів для суму. Радійте своєму ди-
тинству та будьте щасливі кожного            
дня!

Гарна новина! Дитячий фонд ООН 
(ЮНІСЕФ) обрав 8 громад Луганської 
області, в яких протягом наступних двох 
років розвиватиме соціальні послуги 
для сімей та дітей. Серед цих 8 громад є     
Новоайдарська громада!

Покращувати систему соціальних по-
слуг у громадах ЮНІСЕФ буде у рамках 
проекту СПІЛЬНО, який фінансується 
Федеральним міністерством економіч-
ного співробітництва та розвитку через    

Німецький банк розвитку (KfW). 
Проект допоможе розширити пере-

лік соціальних послуг відповідно до 
потреб мешканців кожної конкретної 
громади, тренуватиме соціальних фа-
хівців, а також оновить центри соціаль-
них послуг відповідно до міжнародних                               
стандартів.

У процесі відбору експерти проекту 
оцінили більш ніж 40 заявок від громад 
на сході України. Зокрема, враховували 

кількість вразливих сімей з дітьми, які 
потребують підтримки, готовність грома-
ди до змін та розвитку, а також наявність 
інфраструктури, яку можна покращити 
для надання соціальних послуг. 

Розвиток соціальних послуг - один із 
компонентів проекту СПІЛЬНО. Проект 
також включає компоненти із розвит-
ку дошкільної та шкільної інклюзивної 
освіти, молодіжної участі та покращення 
доступу до чистої питної води і гігієни. 
Експерти ЮНІСЕФ оцінять, чи потребу-
ють громади підтримки у цих сферах. Ре-
зультати відбору громад для участі в цих 

компонентах буде повідомлено згодом. 
Проект СПІЛЬНО охопить більш ніж 

півмільйона мешканців Луганської та 
Донецької областей. На його реалізацію 
Уряд Німеччини виділив 10 млн євро. 
Грант є частиною проекту «Сприяння 
соціальним послугам на сході України 
на тлі спалаху захворювання Covid-19» 
Федерального міністерства економічного 
співробітництва та розвитку Німеччини.

Більше про проект - за посиланням 
https://www.unicef.org/ukraine/spilno-
project, https://www.unicef.org/.../unicef-
selects-communities...
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-  Ігоре Вікторовичу, з лютого цьо-
го року районний ЦНАП переданий 
Новоайдарській громаді. З Вашої точ-
ки зору, чому важливо громаді мати              
власний Центр?

- Я вважаю дуже важливим мати 
ЦНАП в нашій громаді. В цьому дуже 
багато переваг. Перш за все, мешканці 
отримують послуги саме в Новоайда-
рі, їм не потрібно кудись їхати. Також 
важливо зберігати та створювати ро-
бочі місця. Ну і, звісно, ми піклуємося 
про наповнення бюджету. Чим більше 
послуг ми будемо надавати, тим біль-
ше буде наповнюватися бюджет нашої                                           
громади.

- Чи має надання послуг терито-
ріальне обмеження? Мешканці ін-
ших громад можуть скористатись              
послугами нашого Центру?

- Загалом обмежень немає. Обме-
ження існують при наданні адміні-
стративних послуг соціального ха-
рактеру та під час реєстрації місця 
проживання: вони надаються тільки 
для мешканців нашої громади. Інші 
послуги надаються в повному обся-
зі усім громадянам, які звернулися                                                                                
до ЦНАПу.

-  Скільки послуг зараз надається 
через ЦНАП? Які з них користуються 
найбільшою популярністю?

- На даний час наш Центр надає 158 
послуг. Найбільшою популярністю ко-
ристуються послуги соціального харак-
теру: оформлення житлової субсидії, 
оформлення різноманітних видів дер-
жавної допомоги. Також багато звер-
нень до реєстратора речових прав на 
нерухоме майно; до реєстратора юри-

дичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців; до адміністратора щодо реєстрації 
місця проживання.

- Стосовно кількості співробіт-
ників, скільки на сьогодні працю-
ючих в установі? Чи встигають                          
вони обслуговувати?

- На сьогоднішній день в Центрі 
працюють шість співробітників: на-
чальник Центру, три державних реє-
стратора та два адміністратора. Зараз 
велике навантаження лягає, переважно, 
на адміністраторів, але на даний час 
вони встигають надавати послуги всім 
бажаючим. Також допомагають змен-
шити навантаження старости Новоай-
дарської селищної ради, які приймають 
документи на адміністративні послуги 
соціального характеру на своїх робочих                    
місцях.   

- А взагалі скільки в середньому осіб 
звертається до ЦНАПу?

- В середньому протягом місяця до 
Центру надання адміністративних по-
слуг звертається більше 1000 осіб. Це і 
наші мешканці, і мешканці інших гро-
мад (переважно м. Щастя та колишньо-
го Станично-Луганського району).

- Які ще послуги планується              
надавати у подальшому?

- Найближчим часом планується на-
давати послуги з оформлення паспортів 
(у формі картки) громадянина України 
та оформлення закордонних паспортів, 
для чого планується ввести в штат ще 
одного спеціаліста.

-  Який термін видачі будь-якої      
довідки? 

- На даний час основними довідка-
ми, що надає ЦНАП, є довідка про ре-

єстрацію місця проживання та інфор-
мація з Державного реєстру прав на 
нерухоме майно. Першу довідку гро-
мадянин може отримати протягом 5-10 
хвилин, на видачу другої піде близько                            
20-30 хвилин.

- ЦНАП надає платні послуги.  
Прибуток надходить у  місцевий бю-
джет. Наскільки успішно працює дана                                                                       
установа?

- Надавати об’єктивну оцінку щодо 
успішної роботи Центру надання адмі-
ністративних послуг ще зарано. Наш 
Центр в повному обсязі почав працю-
вати з кінця квітня 2021 року. За цей 
час, а саме з 27.04.2021 по 20.05.2021 
року, всього сплачено адміністративно-
го збору 58 640 гривень за послуги, що 
надаються державними реєстраторами, 
та 540 гривень за надання інформації з 
Державного реєстру прав на нерухоме 
майно. 

- Новоайдарська громада одна з 
перших отримала мобільний ЦНАП. 
Чи почав він працювати? Взагалі ре-
жим його роботи? Хто і як може ним    
скористатись?

- Так, ми одні з перших, хто отримав 
мобільний ЦНАП. На сьогоднішній 
день автомобіль пройшов реєстрацію 
в територіальному сервісному центрі 
МВС і вже є власністю громади. На-
ступний крок – це розробка маршруту 
та виїзд на нього. Працювати мобіль-
ний ЦНАП буде в населених пунктах 
Новоайдарської селищної територі-
альної  громади, його послугами може 
скористатись кожен мешканець. Пла-
нується також залучати до виїздів не 
тільки адміністраторів Центру, а й 
працівників інших державних струк-
тур (пенсійного фонду, органів держав-
ної реєстрації актів цивільного стану                                                    
та інших).

На заході були присутні представники 
Командування операції Об'єднаних сил, 
Директорату інформаційної політики 
у сфері оборони та стратегічних кому-
нікацій Міністерства оборони України, 
цивільно-військового співробітництва, 
військовослужбовці однієї з бригад, 
яка виконує бойові завдання в районі 
проведення ООС,  голова Щастинської 
райдержадміністрації Тетяна Новикова, 
голова Щастинської районної ради Оле-
на Коробка, керівництво Щастинської  
ВЦА.

Відвідувачі мали можливість озна-
йомитись з проєктами, які працюють 
під егідою Агенції НАТО, а також з 
інформацією, що собою являє НАТО 
взагалі, з результатами роботи в Ук-                                               
раїні програми «Наука заради миру 
і безпеки», про участь українських 

військових у спільних навчаннях під 
егідою Альянсу, його діяльність та                                                                     
завдання.

– Ця виставка не для того, щоб про-
пагувати місцевому населенню необ-
хідність вступу до НАТО. Її найбіль-
ша цінність саме в інформуванні про 
Північноатлантичний блок, про його 
діяльність та підтримку нашої краї-
ни. Щоб допомогти людям остаточно 
розвіяти той радянський «міф-стра-
шилку» через просту та наочну презен-
тацію загальновідомих фактів, – звер-
нувся до присутніх голова Щастинської 
міської ВЦА підполковник Олександр                                                                 
Дунець.

 Виставка  була підготовлена фахівця-
ми Директорату інформаційної політики 
у сфері оборони та стратегічних комуні-
кацій, за підтримки Центру інформації 

та документації НАТО в Україні.  А сама 
експозиція раніше вже була презентова-
на у військово-цивільних адміністраціях 
Краматорська, Сєвєродонецька та Ав-
діївки, механізованій бригаді, що вико-
нує бойові завдання в районі проведення 
операції Об’єднаних сил, військовому 
мобільному госпіталі м. Сєвєродонецьк 
тощо.

Захід організовано у партнерстві зі 
Східноукраїнським національним уні-
верситетом імені Володимира Даля, 
Національним інститутом стратегіч-
них досліджень, Міністерством обо-
рони України за підтримки Центру 
інформації та документації НАТО                                                                  
в Україні.

Пресслужба ООС.

Виставку фотографій, присвячених співпраці України та Північно-
атлантичного Альянсу, представили в ЦНАП Щастинської міської ВЦА.

Центр надання адміністративних послуг став однією з перших установ, що запрацювали в новоствореній Новоайдарській об'єднаній територіальній громаді. 
Редакція газети звернулась до голови Новоайдарської ОТГ Ігоря Шопіна з декількома питаннями щодо роботи центру.

Прийом громадян з питань соціальних послуг

Відвідувача обслуговують державні реєстратори
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За результатами запеклих змагань дві з 
трьох команд Новоайдару, що боролися за 
першість у змаганнях, вийшли до Вищої 
Ліги й будуть брати участь у змаганнях 
ще більшого рівня.

Перша команда це Євген Солдатенко 
та Станіслав Каширін. До складу другої 
команди входять Євген Білобровський 
та Олександр Бондар. Всі – досвідчені 
спортсмени, віддані спорту та здоровому 
способу життя. Серед численних спор-
тивних захоплень одне з найвагоміших – 

захоплення настільним тенісом.
«Готувалися ми, звичайно, не один 

день, - розповідають спортсмени. – Щоб 
досягати успіхів в спорті, завжди потріб-
но підтримувати спортивну форму, трену-
ватися, брати участь у змаганнях. Це не 
просто, часом навіть виснажує, але тут 
головне не здаватися та проявляти силу 
волі. Тоді прийде закономірний успіх.

Що стосується турніру, ми зустрілися 
із сильними, гідними суперниками. Тож 
змагатися було дуже захопливо та цікаво. 

Важливо було не тільки за себе відпові-
дати, а розуміти, що ти та твій партнер – 
команда, і від вашої злагодженої гри, від 
вашого взаємопорозуміння та розуміння 
ситуації, тактики та стратегії суперників 
залежить результат гри.

Враження від турніру залишились 
найкращі. Все було організовано дуже 
добре, ми поспілкувались з однодумця-
ми, попрацювали над собою. Особливо 
сподобалися змагання, адже за цим ми 
сюди і приїхали. Якесь спортивне хви-
лювання, звичайно, було присутнім, але 
це нормально і зовсім не заважало по-
казати вдалу гру та перемогти сильних                       
суперників».

І результат дійсно – просто чудовий. Те-
нісисти та багато новоайдарських спортс-

менів роблять все від них залежне, щоб  
про Новоайдарщину, як осередок спор-
тивної та фізкультурної роботи, дізнава-
лися далеко за межами області. Впевнені, 
що запорукою цього є фанатично віддані 
своїй праці тренери та ентузіасти спорту. 
Саме завдяки таким непересічним особи-
стостям і лідерам тримається та розви-
вається спорт на рідній Новоайдарщині. 
Саме тому ми завжди з величезним за-
доволенням розповідаємо про спортив-
ні досягнення як юних, так і дорослих              
новоайдарців на сторінках нашої газети.

Щиро бажаємо тенісистам вда-
лої участі у турнірі Вищої Ліги! Успі-
хів вам, сили волі, спортивної звитяги                                      
та богатирського здоров'я!

М. ТИХОНОВА.

Щороку 6 червня в Україні 
відзначається День журналіста. Цьогоріч 
це свято відзначатиметься в нашій    
країні вже 27-й раз. 

З впевненістю говоримо, що 
День журналіста - це не тільки наше 
професійне свято як працівників засобів 
масової інформації. Це 100 % й ваше 
свято, наші шановні читачі, бо ви завж-
ди є нашими друзями та порадниками. 
Ви підтримуєте нас, надихаєте на нові 
цікаві статті та матеріали. Серед вас 
стільки неймовірних талантів!

Журналістика, звичайно, – справа 
непроста, але дуже захоплива. Коли од-
ного разу пірнаєш у цей цікавий світ, і 
відчуваєш, що це твоє, то, мабуть, зво-
ротного шляху немає. І раз на рік ми 
можемо собі дозволити розповісти про 
себе. 

Зараз щоденно над випуском газети, 
над тим, щоб кожної пятниці ви трима-
ли в руках свіжий номер «ВН»,  працює 
наш невеликий, але дружний та творчий 
колектив. Кожен відповідально ставить-
ся до виконання своїх обов’язків. Ми 
розуміємо, як важливо вчасно надати 
вам потрібну інформацію. Все заради 
того, щоб ви тримали руку «на пульсі 
подій», знайомились з цікавими людь-
ми, «відвідували» різноманітні заходи 
на шпальтах нашої газети. І нехай наш 
колектив невеликий, але  ми завжди 
підтримуємо один одного, допомагаємо, 
радимось.

З великою повагою ми ставимось до 
наших колег-ветеранів журналістики 
і завжди раді, коли вони заходять до 
нас чи просто телефонують. Володи-
мир Сергійович Мартинов, Микола 
Іванович Літвіненко, Борис Михайлович 
Ільченко, Дмитро Григорович Курочка за 

можливості, звичайно,  заглядають до нас 
в редакцію, так би мовити, «на вогник», 
дають слушні поради, діляться досвідом, 
цікавими матеріалами та чудовими 
фотографіями. Вони вміють і похвали-
ти, і підказати як краще, орієнтуючись 
на власний чималий життєвий та 
професійний  досвід. А іноді вони про-
сто хочуть поспілкуватися, дізнатися, як 
наші справи та розповісти про свої. І ми 
щиро вдячні їм за все. 

Кожний з вас, шановні ветерани 
журналістики, став справжнім майстром 
пера,  на своєму робочому місці творив 
історію сьогодення – без прикрас, правди-
во і об’єктивно відображаючи сучасність. 
Ви обрали  надзвичайно відповідальну 
справу – першими занурюватися у вир 
подій, створювати об'єктивну картину 
нашого життя, працювати над літописом                            
рідного краю.

Звичайно, свої слова  вдячності ми 
адресуємо нашим помічникам «на 
місцях» - нашим позаштатним коре-
спондентам. Їхня оперативність та 
наполегливість допомагають нам ро-
бити наші випуски цікавішими та 
різноманітнішими. Дякуємо вам, друзі, 
за вашу небайдужість, активність, 
енергійність та любов до життя, до 
своєї малої батьківщини! Особли-
ва подяка нашій любій Наталії Іллівні 
Гетьманцевій з с. Олексіївка. 

Тож, з нагоди відзначення Дня 
журналіста щиро вітаємо ветеранів 
журналістики, позаштатних кореспон-
дентів, всіх, хто помисли свої, талант і 
вміння віддавав та продовжує віддавати  
цій благородній справі. Бажаємо вам 
здоров’я, щастя, невичерпної енергії зад-
ля втілення у життя всіх задумів, планів і 
мрій. Нехай теми, з якими ви стикаєтесь, 

будуть мирними та добрими, нови-
ни – позитивними, статті – яскравими,       
думки – вільними, 

Нас всіх єднає спільна спра-
ва і єдина мета – доля рідного краю, 
його стабільність і гідне майбуття. 
Сподіваємось, що наше спільне слово не 
просто піднімає дух – воно зцілює у лю-
дях віру, вселяє надію та є неоціненною 
підтримкою на шляху якісних перемін у 
житті. 

Бажаємо кожному з вас здійснення 

нових творчих задумів та удач. Світлими 
нехай будуть помисли, щирими - думки, 
переконливим - слово. Будьте здорові, 
щастя вам, добра, миру та натхнення! 
Нехай кожний новий день приносить 
гарні новини та цікаві події, знайомства 
з гарними людьми! А ми, в свою чер-
гу, про все це обов’язково розповімо на 
сторінках районної газети.

З повагою – колектив редакції
газети «Вісник Новоайдарщини».

Шановні друзі!

Прийміть найщиріші вітання із професійним святом – Днем журналіста!
Переконаний, що журналіст – це насамперед не просто професія, а лю-

дина, яка має поклик до пошуку об’єктивної картини світу та відповідальна                                 
за її поширення.

Свобода слова стала значним надбанням сучасної України, зараз людина зі 
смартфоном та доступом до інтернету може писати історію. Втім зворотною 
стороною медалі є висока загроза розповсюдження ворожої або компрометуючої 
інформації. В таких умовах нашим працівникам масової інформації дово-
диться неодноразово та ретельно перевіряти інформацію, а сумлінність                                                
і добросовісність стають найефективнішою зброєю журналіста.

Інформаційна війна проти України вже точиться не один рік, і саме від вас    
залежить перемога у ній. 

Я вважаю, що ви, журналісти Луганщини – найвідчайдушніші серед колег з 
усієї України. Адже після ворожого обстрілу, у розпал масштабних лісових по-
жеж, у приймальних відділеннях хворих на COVID-19, – ви завжди на вістрі. 
Ваша інформація завжди має присмак небезпеки, авантюризму та невгамовної 
жаги до об’єктивності.

Світ змінюється, вдосконалюються засоби передачі інформації, на зміну дру-
кованим ЗМІ приходять електронні, проте вимоги  суспільства до інформації 
залишаються незмінними. Тактовність, принциповість, високі аналітичні 
та журналістські стандарти – це ті якості, які завжди відрізняють             
професіонала-медійника. 

Тож сьогодні я хотів би висловити слова щирої поваги та вдячності за вашу 
працю. Бажаю вам нескінченного натхнення, творчого пошуку у роботі та 
професійного чуття.  

 
З повагою,
голова Луганської обласної державної адміністрації –
керівник обласної військово-цивільної адміністрації         Сергій ГАЙДАЙ.

Нещодавно в місті Кремінна пройшов фінальний турнір Регіональної 
ліги з настільного тенісу в командному розряді. Новоайдарщину на турнірі                     
гідно представили три команди.

Б. М. Ільченко Д. Г. Курочка М. І. Літвіненко В. С. Мартинов
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Знайомтесь,
лаборант!

З 1991 року і дотепер Ново-
айдарський професійний аграр-
ний ліцей готує кваліфікованих 
робітників за цією захоплюю-
чою професією для аграрного 
сектора та інших сфер економі-
ки. Слід зауважити, що НПАЛ 
– єдиний заклад в Луганській 
області, який готує спеціаліс-
тів за цією професією, тож ви-
пускники НПАЛ користують-
ся великим попитом на ринку          
праці. 

На сьогодні цю профе-
сію у ліцеї отримують 24 
учні, що складає 15 % від 
усього контингенту. Вони є                                                      
третьокурсниками. 

У 2021 році НПАЛ за  регі-
ональним замовленням прово-
дить набір учнів за професією 
«Лаборант хіміко-бактеріоло-
гічного аналізу» на базі базо-
вої  середньої освіти (9 класів) 
з терміном навчання 2 роки                    
4 місяці.

Тож, хто цей спеціаліст 
«лаборант хіміко-бактеріоло-
гічного аналізу» та яка роль 
цієї професії в сучасному                        
житті?

По-простому, лаборант 
ХБА – це робітник харчових 
підприємств, який забезпечує 
і відповідає за випуск якіс-
них та безпечних продуктів                   
харчування.

Це надзвичайно цікава та 
потрібна професія в сучасних 
умовах життя людини. Немає 
жодної галузі промисловос-
ті та сільського господарства, 
де б не були потрібними такі                  
фахівці.

У НПАЛ  готують  майбут-
ніх кваліфікованих  робітників, 
які на виробництві  виконують 
якісний аналіз природньої та 
стічної  води, кормів, молока 
та молочних продуктів, м’яса, 
риби, меду, а також, ґрунту, до-
брив, повітря приміщень, тобто 
забезпечуватимуть їх контроль 
аби не допустити відхилень від 
загальноприйнятих норм, що 
можуть нашкодити здоров’ю 
людини, порушити екологічну 
рівновагу довкілля.

Викладачі –
велика гордість

Саме викладачі несуть на 
своїх плечах відповідальну мі-
сію - навчити професії та на-
вчити любити професію. Тіль-
ки так можна стати справжнім 
професіоналом своєї справи, 
якими і є чудові викладачі                          
спецдисциплін. 

Це Валентина Андріївна 
Салій - спеціаліст вищої  кате-
горії, має педагогічне звання 
«Старший викладач», викладач 
загальнопрофесійної та профе-
сійно-теоретичної підготовки з 
професії «Лаборант хіміко-бак-
теріологічного аналізу», та  
майстер виробничого навчання 
Наталія Володимирівна Маха-
рашвілі.

До речі, Наталія Володими-
рівна закінчила НПАЛ саме 
за цією професією (прийшла 
на навчання як раз у пер-
ший рік набору), отримала 
вищу освіту і з натхненням та 
«вогником» працює у рідній                                      
Альма-матер.

Величезна кількість наго-

род, сертифікатів за участь у 
обласних, Всеукраїнських та 
Міжнародних виставках – це 
лише маленька частка досяг-
нень талановитих педагогів та           
прекрасних жінок.

«Лабораторія виробничо-
го навчання дає змогу відчути  
себе в умовах  виробництва,  
освоїти теми та закріпити їх 
на практиці. Ми вчимо працю-
вати з лабораторним посудом, 
обладнаннями, реактивами, 
проводимо різноманітні хімічні 
та  бактеріологічні  досліджен-
ня», - розповідають Валентина 
Андріївна та Наталія Володи-
мирівна. Зауважу, вони обидві 
можуть так цікаво розповісти, 
подати матеріал, що навіть мені, 
людині, далекій від лаборатор-
них досліджень, стало цікаво і 
захотілося теж долучитися до 
досліджень.

Партнери

Окрім навчальних кабінетів, 
здобувачі освіти отримують 
знання по професії, проходячи 
виробничу практику на базових 
підприємствах району.

Підготовка робітничих кадрів 
за професією «Лаборант ХБА» 
здійснюється за укладеними 
двосторонніми Договорами між 
професійно-технічним навчаль-
ним закладом та замовниками 
робітничих кадрів: ФГ «Лани 
Айдарщини», ТОВ «Агроко-
мерціал», СФГ «Ганшин і К»,  
СОК «Каскад»,   СФГ «Саша», 
Агрофірма «Колос», СОК 
«Співаківський»,  КСП імені                        
Дзержинського.

Випускники НПАЛ мають 
можливість працевлаштува-
тись до лабораторій таких 
підприємств, як комбікормові 
заводи, елеватори, молокоза-
води, м’ясокомбінати, конди-
терські фабрики, консервні 
заводи, водоканали та лабо-
раторії при ринках харчових                                                
продуктів.

Матеріально-
технічна база

Матеріально-технічна база 
Новоайдарського професій-
ного аграрного ліцею відпо-

відає стандартам професійної 
(професійно-технічної) осві-
ти з професії «Лаборант хімі-
ко-бактеріологічного аналізу».  
За останні роки (2019-2021) 
придбано сучасне навчальне 
обладнання для лабораторії 
ХБА: скальпель, тупокінцеві 
ножиці, агар поживний, сви-
нець оут, колби, піпетки, інди-
каторний папір, мікроскоп, ваги                                                       
та багато іншого.

Класи оснащені проектора-
ми, інтерактивними дошками, 
ноутбуками. Є в ліцеї навіть 
таке диво техніки як мікроскоп, 
надрукований на 3D-принте-
рі. Це сучасний та дуже функ-
ціональний прилад, який на-
дає масу можливостей для 
якомога глибшого опанування                       
професією.

Міжнародне
співробітництво

З 2018 року Новоайдарський 
професійний аграрний ліцей 
бере участь у новому проекті 
від Фонду Terredeshommes  в 
Україні «FabricationLaboratory: 

Інноваційний простір для ді-
тей та молоді, які постражда-
ли від конфлікту в Україні». 
FabLab – це невелика майстер-
ня, оснащена цифровими ін-
струментами виробництва, та-
кими як 3D-принтер, лазерний 
та вініловий різак, вишивальні                          
машини. 

Використовуючи різнома-
нітні матеріали, наприклад, 
дерево, пластик, метал або кар-
тон, можна створювати про-
сті об'єкти або навіть складні 
проекти в FabLab. Гості при-
везли із собою надруковані на 
3D-принтері міні-мікроскопи, 
які учні самі складали і випро-
бували їх практиці в лабораторії                          
ХБА.

Пріоритети та
плани на майбутнє

Пріоритетним завданням  
НПАЛ є зберегти, розвива-
ти та популяризувати профе-
сію  «Лаборант хіміко-бакте-
ріологічного аналізу». Вона 
досить рідка, але потрібна 
та затребувана в сучасному                                                     
світі.

Майбутня випускниця Ната-
лія Богатирська зауважує, що 
навчання їй дуже до вподоби, 
тому своє майбутнє дівчина 
пов’язує саме з цією професією. 
Не виключає, що згодом пра-
цювати повернеться до рідного 
НПАЛ.

Сучасний лаборант – це не 
лише той, хто володіє знання-
ми. Він повинен активно, са-
мостійно, творчо діяти в різних          
виробничих ситуаціях.

Професійно важливими яко-
стями лаборанта є уважність, 
охайність, сумлінність, вина-
хідливість, терпіння, високе по-
чуття відповідальності, фізична 
витривалість....

Якщо ви маєте ці якості чи 
хочете їх розвинути, якщо ви 
обожнюєте дослідження та 
хочете професійно розуміти-
ся на різних продуктах, то в 
ліцеї на вас чекають. І про-
фесія лаборанта точно вам                                       
личимите!

М. ТИХОНОВА.

Минулого тижня на нас чекало продовження мандрів професіями, з якими випускає в жит-
тя своїх студентів Новоайдарський професійний аграрний ліцей. Цього разу ми занурилися в 
цікавинки професії «лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу».

Група студентів з викладачами

Майбутня випускниця Наталія БогатирськаМайстер виробничого навчання Н. В. Махарашвілі
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Сервіс
«Електронний кабінет»

Сектор комунікацій з громадськістю 
відділу інформаційної взаємодії Головно-
го управління ДПС у Луганській області 
інформує, що на сьогодні ДПС України 
запроваджено низку електронних сервісів, 
зокрема, щодо можливості сплати пода-
тку на майно з фізичних осіб (податок на 
нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, транспортний податок та плата за 
землю) засобами «Електронного кабінету».

Для можливості користування «Елек-
тронним кабінетом» платникам податків 
необхідно отримати особисті ключі        
електронного цифрового підпису.

Також за допомогою «Електронного 
кабінету» платники податків – фізичні 
особи мають можливість перегляду даних,    
зокрема, щодо:

- об’єктів оподаткування (земельні 
ділянки, житлові будинки, квартири, 
садові (дачні) будинки, гаражі, легкові 
автомобілі);

- сформованих податкових повідом-
лень-рішень та необхідних платіжних 
реквізитів органів місцевого самовряду-
вання для сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки,                                       
транспортного податку та плати за землю;

- розрахунків сум податкових 
зобов’язань по таких податках; стану 
розрахунків з бюджетом.

При використанні «Електронного 
кабінету» платники податків матимуть 
змогу заощадити свої кошти та час, сплати-
ти зазначені податки в будь-який зручний, 
у т. ч. неробочий час. Це також позбавляє 
необхідності відвідувати центри обслу-
говування платників, банківські установи 
тощо.

Подання форми 20-ОПП
засобами електронних сервісів

Сектор комунікацій з громадськістю 
відділу інформаційної взаємодії Го-
ловного управління ДПС у Луганській 
області надає роз’яснення щодо подачі 
Повідомлення про об’єкти оподаткування 
та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або 
через які провадиться діяльність в елек-
тронному вигляді за ф. № 20-ОПП (далі – 
Повідомлення за ф. № 20-ОПП).

Відомості про об’єкти оподаткування та 
об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, плат-
ники податків можуть подати до контро-
люючого органу в електронному вигляді. 

Користувачі Електронного кабінету через 
приватну частину (особистий кабінет) 
мають можливість подати Повідомлення 
про об’єкти оподаткування та об’єкти, 
пов’язані з оподаткуванням або через які 
провадиться діяльність  в електронно-
му вигляді за ф. № 20-ОПП. Реєстраційні 
дані платника в Повідомленні за                                                                               
ф. № 20-ОПП заповнюються автоматично 
на основі даних ДПС, дані щодо об’єктів 
оподаткування заповнюються платником                      
самостійно.

Повідомлення за ф. № 20-ОПП 
опрацьовується повністю в автоматич-
ному режимі та результат опрацювання 
відображається у Квитанції № 2, яку мож-
ливо переглянути в режимі «Вхідні/вихідні 
документи» Електронного кабінету. Крім 
того, дані про об’єкти оподаткування 
та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, 
відображаються в режимі «Облікові дані 
платника» Електронного кабінету.

Обов’язок повідомляти контролюючий 
орган за основним місцем обліку платни-
ка податків про об’єкти оподаткування та 
об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, вста-
новлений п. 63.3 ПКУ. Такі відомості по-
даються у повідомленні за ф. № 20-ОПП 
протягом 10 робочих днів після реєстрації, 
створення чи відкриття об’єкту оподат-
кування або об’єкту, пов’язаного з опо-
даткуванням. За неподання повідомлення 
за формую № 20-ОПП передбачено 
відповідальність у вигляді штрафу, розмір 
якого залежить від статусу платника 
податків:

- приватні підприємці та особи, які про-
вадять незалежну професійну діяльність, 
– 340 грн;

- юридичні особи та відокремлені 
підрозділи юридичної особи – 1020 грн.

Якщо порушення не буде усунено 
протягом року, тобто неподання форми                 
№ 20-ОПП не відбудеться, повторний 
штраф збільшується у 2 рази і для ФОП 
він буде становити 680 грн, а для юридич-
них осіб та їх відокремлених підрозділів –                                  
2040 гривень.

ГУ ДПС у Луганській області.

За незаконне придбання та зберігання 
наркотичного засобу чоловік

відбуватиме покарання
у виді позбавлення волі

За підтримання публічного обвинува-
чення прокурорами Щастинської окруж-
ної прокуратури  місцевого мешканця смт. 
Новоайдар Щастинського району визнано 
винним у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК 
України (незаконне придбання та збері-
гання наркотичного засобу без мети збуту, 
вчиненому протягом року після засудження 
за ч. 1 ст. 309 КК України), та засуджено          
до 1 року 6 місяців позбавлення волі.

Досудовим розслідуванням встановле-
но, що чоловік, будучи судимим за незакон-
не придбання та зберігання наркотичного 
засобу без мети збуту, на шлях виправлен-
ня не став та в період іспитового строку за 
попереднім вироком, у січні 2021 року, пе-
ребуваючи у м. Сєвєродонецьк, незаконно 
придбав та в подальшому незаконно збе-
рігав без мети збуту наркотичний засіб –                                                                 
метадон.

За вказаним фактом чоловіку повідом-

лено про підозру у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого                     
ч. 2 ст. 309 КК України, та після виконан-
ня необхідних слідчих дій обвинувальний 
акт стосовно нього направлено до суду                                
для розгляду по суті.

Довідково: наразі вирок не набрав за-
конної сили, оскільки триває строк апе-
ляційного оскарження – 30 днів із дня               
проголошення вироку.

О. КІБА, прокурор Щастинської 
окружної прокуратури.

До уваги страхувальників
та застрахованих осіб:

актуальні питання
запровадження

електронної форми листків 
непрацездатності

1) Що таке електронний кабінет 
страхувальника на вебпорталі елек-
тронних послуг Пенсійного фонду 
України?

Кабінет страхувальника на вебпорта-
лі Пенсійного фонду України (portal.pfu.
gov.ua) - це електронний сервіс, що на-
дає можливість юридичним особам або 
фізичним особам-підприємцям отрима-
ти інформацію стосовно сплати єдиного 
соціального внеску, в тому числі щодо 
заборгованості підприємства з цього 
виду платежу, зауваження до звітності, 
яка завантажується автоматично засоба-
ми електронного обміну від Державної 
податкової служби, отримати електрон- 
ні довідки про трудовий та страховий 
стаж, виписки з облікових карток застра-
хованих осіб-працівників за формою 
ОК-7 для розрахунку суми виплати за 
час тимчасової непрацездатності, напи-
сати звернення та отримати відповідь, 
подати відомості про трудові відносини 
для формування електронних трудових    
книжок.

2) Як отримати доступ до ка-
бінету страхувальника? Які та 
скільки користувачів страхуваль-
ника мають доступ до кабінету                                                               
страхувальника?

Вхід до кабінету страхувальника на 
вебпорталі Пенсійного фонду України 
(portal.pfu.gov.ua) надається при аутен-
тифікації юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця за кваліфікованим 
електронним підписом (КЕП): керівни-
ка, головного бухгалтера,  електронною 
печаткою. 

Відповідальна(і) особа(и), яка вико-
ристовуватиме КЕП, визначається самим 
страхувальником.

3) Як користуватися кабінетом 
страхувальника? Де знайти інфор-
мацію про е-лікарняний в кабінеті     
страхувальника?

Для входу в режим перегляду да-
них страхувальника реалізовано 
пункт головного меню особистого ка-
бінету «Налаштування-Профіль ко-
ристувача» або посилання на назві                                                   
страхувальника.

Страхувальнику первинно (пункт 
меню особистого кабінету страху-
вальника «Листки непрацездатно-
сті») надається можливість визна-
чення параметрів пошуку переліку 
листків непрацездатності та за резуль-
татами пошуку надається для перегляду 
інформація по листках непрацездатно-
сті застрахованих осіб, які працюють у 
страхувальника за трудовою книжкою 
(в звіті проставлено позначку – ознака 
трудової книжки «1»), з таким переліком                                                                           
атрибутів:

- номер;
- дата відкриття;
- дата закриття;
- РНОКПП ЗО;
- ПІБ ЗО.
Страхувальнику також надаєть-

ся можливість перегляду, формування 
та друку заяв-розрахунків по листках 
непрацездатності (пункт меню особи-
стого кабінету страхувальника «Заяви-                       
розрахунки»).

4) Яким чином страхувальнику діз- 
натися, що його працівнику сформовано                                                                                    

е-лікарняний?
Електронний реєстр листків непра-

цездатності ведуть з метою забезпечення 
накопичення, зберігання, обліку та ви-
користання інформації про сформовані 
(видані), продовжені листки непраце- 
здатності для реалізації прав застрахова-
них осіб на отримання допомоги по тим-
часовій непрацездатності, по вагітності 
та пологах, оплату перших 5 днів тим-
часової непрацездатності, що здійсню-
ється за рахунок коштів роботодавця, а 
також для проведення перевірки обґрун-
тованості видачі та продовження листків         
непрацездатності. 

Реєстр формує та веде Пен-
сійний фонд, який є володіль-
цем інформації, що міститься                                                                                             
в ньому.

Ведення Реєстру передбачає фор-
мування повідомлень суб'єктам ін-
формаційного обміну, застрахованим 
особам, страхувальникам; надання відо-
мостей з Реєстру застрахованим особам,             
страхувальникам; та ін.

Після перевірки даних застрахова-
ної особи у Реєстрі застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов’яз-
кового державного соціального стра-
хування сформується електронний 
листок непрацездатності (присвоюєть-
ся номер) та його зможе переглянути                                     
роботодавець.

5) Як користуватися кабіне-
том застрахованої особи? Де 
знайти інформацію про е-лікар-
няний в кабінеті застрахованої                                                                      
особи?

Кабінет застрахованої особи на веб-
порталі електронних послуг - це зруч-
ний електронний сервіс, який забез-
печує своїм користувачам доступ до 
інформації про себе, можливість подати 
звернення, запит на підготовку доку-
ментів, отримати довідки в електронно-
му вигляді, подати заяву на призначен-
ня або перерахунок пенсії, самостійно 
внести зміни до персональних даних 
у реєстрі застрахованих осіб, розра-
хувати пенсію за віком, у зручний для                                                                
вас час.

Громадяни - користувачі вебпорталу 
мають змогу, не виходячи з дому, отри-
мати інформацію про себе з Електрон- 
ного реєстру листків непрацездатності 
(ЕРЛН). 

Громадянину надається інфор-
мація по його листках непрацездат-
ності (пункт меню особистого ка-
бінету громадянина «Мої листки 
непрацездатності») з таким переліком                                                                          
атрибутів:

- номер;
- дата відкриття;
- дата закриття;
- причина непрацездатності.
6) Чи потрібно застрахованій 

особі або страхувальнику роздру-
ковувати е-лікарняний з кабінету                              
страхувальника?

Ні, уся інформація передається авто-
матично з електронної системи охорони 
здоров’я до Пенсійного фонду, засо-
бами вебпорталу застрахованій особі 
й роботодавцю, заявка до Фонду соці-
ального страхування також формується                 
автоматично.
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ (63-125). 095-678-06-28.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 050-964-09-80.

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77, 098-008-78-21.
КРС. 066-227-17-47, 050-640-92-29.

продам
ДОМ. 099-054-81-79.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
Четырёхкомнатную КВАРТИРУ на кв. Шевченко.                                   

050-708-41-67.
МОПЕД «Альфа», СКУТЕР «Навигатор», 095-05-36-761.
СКУТЕР. 099-03-43-117.
ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. 050-699-06-56.
ТЁЛКУ на молоко (чёрно-рябая, 14 месяцев). 099-345-99-76.
КОЗ ДОЙНЫХ. 099-24-066-75.
МАСТЕРКИ, ШПАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ - от 10 до 50 

грн, УГОЛКИ алюминиевые на кровлю, ПОДВЕСКИ для стояка 
воды железные, 1 м - 20 грн, ЭЛЕКТРОКОШКИ с монтажным 
поясом - 100 грн, ЦЕПЬ цельную добротную с замком, 4 м - 50 
грн, добротные деревянные ДВЕРИ (2 м х 1,2 м) - 50 грн, РУЧ-
НУЮ КАПУСТОРЕЗКУ, тонкую ОКАНТОВОЧНУЮ ПОЛО-
СУ (сечение - 1 х 5), 1 м - 10 грн, ВЕРТИКАЛЬНО-УГЛОВОЙ 
УРОВЕНЬ - 20 грн, ЛЮСТРУ, б/у - 20 грн, ПЕНОПЛАСТ ЛИ-
СТОВОЙ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ ЧАШКИ (на 2 ведра), б/у - 100 
грн, СУНДУЧОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА, ПОДСТАВКИ ПОД 
КАСТРЮЛИ на газплиту - 10 грн, ОКОННЫЕ РАМЫ, б/у (1 х 
0,55 м) - 50 грн, ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ, б/у (1 х 0,55 м) - 50 грн, 
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НА СПИРАЛИ, ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕ-
ЛИ; оконное СТЕКЛО 50*80 см, 1 шт. – 30 грн; ручной НАСОС 
алюминиевый для посадки пчел и опрыскивания деревьев и т. д. – 
50 грн; УЛЕЙ, РАМКИ, ШЛАКОВАТУ для утепления, РУБЕРО-
ИД в рулонах с крошкой, 1 м - 20 грн; резиновые ШЛАНГИ для 
полива; КОСУ – 100 грн, ВИЛЫ – 50 грн.; КАЙЛО, 2 шт. - 30 грн; 
ЛОМ - 50 грн. Телефон: 050-198-55-81, с. Безгиново. Ремонт, перетяжка 

 мягКОЙ мЕбЕЛи.
изготовление мАТРАСОВ

любого размера
095-410-86-01.

На постоянную работу требуется ШИНОМОНТАЖНИК.   
050-837-66-84.

Мережа АЗК під ТМ «Параллель» в смт. Новоайдар запрошує 
на роботу: - СТАРШИЙ ОПЕРАТОР (знання ПК); - АВТОЗА-
ПРАВНИК. Офіційне працевлаштування, змінний графік роботи. 
Телефони: 050-474-69-08; 067-62-88-767.

работа

Прошло сорок дней со дня смерти дорогого нам человека 
– Сайнога Алексея Александровича, мужа и отца. Мы выра-
жаем огромную благодарность людям, которые помогли нам 
организовать похороны, не отказали в помощи – Виктору Ва-
сильевичу и его жене Ирине Ильиничне Шопиным, а также 
родным и близким.

Жена, сын Юрий и невестка Наталья.

От всей души выражаем искреннюю благодарность руко-
водителю КФХ «Айдар-Овощ» Алексею Леонидовичу Пав-
лову за помощь в организации похорон нашей единствен-
ной дочери. Спасибо, что не оставили нас в трудную минуту                           
и протянули руку помощи. 

Семья Шеховцовых.

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ 
КВИТОК на ім’я ГОРБА-
ТИХ Олександра Сергійови-
ча, 13.06.1984 р. н., вважати             
недійсним.

Втрачений ВІЙСЬКО-
ВИЙ КВИТОК на ім’я                                                                          
МИРОШНИЧЕНКА Олега 
Юрійовича, 18.06.1970 р. н.,  
вважати недійсним.

считать 
недействительным

Новоайдарська селищна рада
оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування:

- адміністратор відділу «Центр надання адміністративних 
послуг» апарату Новоайдарської селищної ради.

Основні вимоги: повна вища освіта; стаж роботи на службі в 
органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби 
або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше 1 року; вільне володін-
ня державною мовою, упевнений користувач ПК, знання в об-
ласті інформаційних технологій, експлуатації та обслуговування           
устаткування і програмного забезпечення.

Перелік документів для участі у конкурсі на заміщення       
вакантних посад (подаються особисто або поштою):

1. Заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про оз-
найомлення заявника із встановленими законодавством об-
меженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого                                                    
самоврядування;

2. Заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними     
додатками;

3. Дві фотокартки розміром 4x6 см;
4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації,              

присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
5. Копія документа, який посвідчує особу;
6. Копія реєстраційної картки платника податків;
7. Копія військового квитка (для військовослужбовців                          

або військовозобов’язаних);
8. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фі-

нансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою             
Законом України «Про запобігання корупції».

Особи, які працюють в селищній раді, де оголошено конкурс, 
і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви      
не додають.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може по-
давати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної 
компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові 
публікації та інші).

Документи приймаються протягом 30 днів із дня публікації 
оголошення, до 05.07.2021 року включно. За додатковою інфор-
мацією щодо основних функціональних обов'язків, розміру та 
умов оплати праці, а також іншою інформацією звертатися за 
адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Дружби, буд. 1,                                                                                                                       
або за телефоном (06445) 9-43-56.

РЕмОНТ С гАРАНТиЕЙ:
холодильников

и морозильников,
стиральных машин-автомат, 

микроволновых печей.
КУПЛЮ быттехнику

на запчасти
050-034-00-06.

Інформація про намір щодо отримання 
дозволу на викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин
для ознайомлення з нею громадськості

КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «Олексіївське», діючи відповідно до Наказу Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища від 09.03.2006 р. 
№ 108, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферне повітря організованими стаціонарними джере-
лами.

Адреса юридичної особи: 93522, Луганська область,                               
Новоайдарський район, с. Олексіївка, площа Центральна, буд. 10.

Проммайданчик № 3 (СТФ-2): 93522, Луганська область,           
Щастинський район, с. Олексіївка, вул. Молодіжна, буд. 40.

Проммайданчик № 4 (МТФ-4): 93522, Луганська область,         
Щастинський район, с. Олексіївка, вул. Підгорівка, буд. 1а.

Проммайданчик № 5 (Гноєсховище): 93522, Луганська область, 
Новоайдарський район, с. Олексіївка.

КСП «Олексіївське» належить до другої групи об’єктів, для яких 
розробляються документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів.

Викиди забруднюючих речовин на підприємстві пов’язані з 
утриманням свиней, корів, перевантаженням і зберіганням гною 
та вивантаженням кормів, у процесі чого в атмосферу надходять: 
аміак, сірководень, метан, фенол, альдегід пропіоновий, кислота 
капронова, диметилсульфід, метилмеркаптан, диметиламін, су-
спендовані частинки, недиферинційовані за складом, НМЛОС       
та вуглецю діоксид.

Від джерел забруднення проммайданчиків викидається в атмос-
ферне повітря 238,7886781 т/рік шкідливих речовин, у т. ч. вики-
ди вуглецю діоксиду складають 214,7297 т/рік (90 %). Джерела          
викидів не оснащені газоочисними установками.

Для проммайданчика № 1 встановлена нормативна СЗЗ розмі-
ром 300 м, для проммайданчика № 2 – 150 м, для проммайданчи-
ка № 3 – 500 м. Нормативна санітарно-захисна зона підприємства    
витримана – житлові забудови знаходяться за її межею.

Відгуки та пропозиції просимо надавати протягом 30 днів з дати 
опублікування оголошення до Департаменту комунальної власно-
сті, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів 
Луганської обласної державної адміністрації.

Юридична адреса: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
проспект Центральний, буд. 59.

Фактичне розташування: 93400, Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, площа Перемоги, буд. 2. Телефони: (06452) 2-55-00, 2-55-77.

Новоайдарське сільське
споживче товариство
продає магазин № 19

за інвентарним
номером № 015

загальною площею 196,6 м2,
розташований за адресою:

Луганська область,
Новоайдарський район,

с. Співаківка,
вул. Центральна Лінія,

буд. 10 а.

Стартова ціна – 53 тис. грн.

Звертатися за адресою:
смт. Новоайдар,

вул. Незалежності, буд. 1.

Правління Новоайдарського 
сільського споживчого

товариства.

Читателям
«Вестника Новоайдарщины» 

сообщаем, что стоимость
подписки на месяц

составляет 40 гривень. 

Сделайте подарок
своим близким!
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Свідоцтво про реєстрацію: ХК № 1378-499, видане 
Східним міжрегіональним управлінням 

Міністерства юстиції (м. Харків) 15.10.2020 р. 

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району 

Адреса редакції: 93500, смт. Новоайдар, кв. Миру, 2\3.
Телефони: редактор, 

кореспондент, відділ реклами – 9-41-05.

Головний редактор 
та відповідальний 

за випуск:
І. Краснощокова.

Верстка:
О. Часников.

8

Реквізити для оплати:
(ТОВ «Вісник Новоайдарщини»)

Код ЄДРПОУ  02476675
п/р  

№ UA133047950000026001053726328 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 304795

Кожен із нас за  шкільні роки зустрічає 
на своєму шляху чимало вчителів.  Ма-
буть, про всіх згадуємо з повагою і вже 
після закінчення школи. Але є такі вчи-
телі, образ яких ми носимо в серці все 
життя, які є для нас взірцем і про зустріч 
з якими ми мріємо навіть знаходячись да-
леко від рідної домівки. Саме про таких 
педагогів кажуть: «Ці вчителі від Бога!».

Наталія Олександрівна Мальцева не 
просто вчитель, вона – справжній Педа-
гог! У далекому 1970 році вона прийшла 
працювати до Райгородської середньої 
школи і залишилася в ній назавжди. Їй 
припало до душі тут все: затишна будів-
ля, щирі колеги і, звичайно, допитливі й 
усміхнені дітлахи. З самого першого уро-
ку вона зрозуміла: бути вчителем – це її 
справжнє життєве покликання! Тож, її пе-
дагогічний стаж роботи складає 49 років! 
І не дивлячись на те, що Наталія Олек-
сандрівна перебуває на заслуженому             
відпочинку, душею вона у школі.

Багато років і сил віддано улюбленій 
справі. Наталія Олександрівна  крок за 
кроком досягала вершин майстерності. 
Її педагогічний шлях відмічений бага-
тьма нагородами: їй присвоєне звання 
«Відмінник освіти України», має чис-
ленні грамоти, дипломи, цінні пам’ятні 
подарунки. Наталія Олександрівна ста-
ла колегою-наставником для багатьох          
учителів-початківців.

Не зважаючи на життєві випробуван-
ня, які випадали на жіночу долю, зумі-
ла бути лідером та переможцем у всіх                        
життєвих ситуаціях.

Має справжнє жіноче щастя, адже 
вона – матуся, яка виростила трьох 
дітей. До того ж, її доньки також об-
рали шлях педагога. Вона чудова ба-
буся, яка безмежно любить своїх                                                                
шістьох онуків.

Наприкінці травня Наталія Олек-
сандрівна відсвяткувала свій ювілей –                 
70-річчя!

Педагогічний колектив Райгород-
ського ліцею вітає шановну Наталію         
Олександрівну з ювілеєм!

Нехай у Вашому домі, у серці і в душі 
завжди панують взаєморозуміння, любов 
і щастя! Бажаємо, щоб все, про що мріє-
те, збулося і залишилося з Вами назавж-
ди! Нехай не посміють до Вас наблизи-
тися нещастя і печалі! Нехай з Ваших 
очей ніколи не будуть литися сльози об-
рази, тужіння і смутку, а лише щирі сльо-
зи щастя! Бажаємо Вам щирих і добрих 
друзів, щоб Ви ніколи не відчували себе 
самотньою! І, звичайно ж, бажаємо тако-
го здоров’я, якому б позаздрив молодий і 
міцний хлопець!

Бажаємо Вам тільки світ-
ла, тепла і радості! Щастя, удачі і                                                          
любові!

З 70-річним ювілеєм!

З повагою – педагогічний колектив 
Райгородського ліцею.

2 июня отметила 60-летний юбилей
Татьяна Александровна МОМОТ!

Поздравляем с круглой датой!
И желаем от души

Жизнью только наслаждаться,
Вдохновения и сил.

И, конечно же, здоровья,
Близких рядом и друзей,
Много новых увлечений,

Фантастических идей!

Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

Ответы на японский кроссворд,
опубликованный в № 22

Веселими, щасливими та 
усміхненими відправилися на 
літні канікули учні Бахмутівсько-
го ліцею. Насичений навчаль-
ний рік, ніжне свято Останнього 
дзвоника залишились позаду. 
І ось ми зібралися на шкільно-
му подвір’ї, аби перед літніми 
канікулами провести час над-
звичайно весело та корисно: 
на нас чекали цікавенні квести                                                     
до Дня здоров’я! 

Розпочався захід з привітан-
ня директора школи Наталії Ва-
силівни Дубової. І вперед – до 
пригод! Кожний класс – окремий 
загін, який боровся за право стати 
найспритнішим у змаганнях. До 
речі, молодші школярі мали свої 
окремі змагання.

Тож, командам треба було 
подолати кілька станцій, про-
йшовши через випробування на 
них. «ГО», «Стрільба», «Мінер», 
«Заряджаючий», «Городки», 
«Капітан», «Збір намету», «Пра-
вила дорожнього руху», «Доме-
дична допомога», «Водограй» 
- на цих станціях на учасників 

чекали вчителі із різноманітними                     
завданнями. 

Наприклад, на станції «ГО» 
Наталія Дубова пропонувала яко-
мога швидше надягти протигази. 
На «Стрільбі» Святослав Сенік 
оцінював влучність. Олександр 
Долженко перевіряв якість та 
швідкість встановлення наме-
ту, Тетяна Григорова оцінювала 
знання історії козацтва, Ната-
лія Меліхова пильно стежила за 
вправними знаннями ПДР. На 
«Домедичній допомозі» дітлахи 
виконували завдання, запропо-
новані Ольгою Болдирєвою, а на 
«Заряджаючому» - Єлизаветою 
Ємельяновою. Цікаво було на 
«Водограї» з Тетяною Журав-
льовою, на «Городках» - зі Світ-
ланою Хмельовою. Пильність та 
уважність – такі якості вимагав 
на «Мінері» Михайло Смоляков.

Емоції та азарт від виконання 
завдань – просто не описати. Діти 
дуже уважно та відповідально 
поставились до виконання за-
вдань та проявили свою згурто-
ваність та яскраву командну гру. 

Приємно було бачити, як вони 
підтримують одне одного та вбо-
лівають за спільний результат. 
А скільки жартів та сміху про-
лунало в цей сонячний день –                                      
не перелічити!

За підсумками змагань перше 
місце посів загін 10 класу (капі-
тан Вікторія Ткаченко). На друге 
вийшли дев’ятикласники (капі-
тан Софія Колодіна), а на третє 
– учні 8 класу (капітан Ярослав 
Іванов). Трохи поступилися шо-
стикласники (вони на четверто-
му місці) та учні 7 та 5 класів, 
які розділили 5 місце. Але це аж 
ніяк не вплинуло на загальний 
настрій – бадьорий та веселий, 
як і годиться перед тривалими 
та довгоочікуваними літніми                            
канікулами.

Далі за программою насиче-
ного дня на хлопців та дівчаток 
очікували змагання з футболу, 
які, звичайно, ще додали драйву 
та позитиву.

Н. МЕЛІХОВА,
педагог-організатор

Бахмутівського ліцею.

 


