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Шановні 
поліцейські 

та працівники 
Національної 

поліції!

Прийміть найщиріші вітання з  
нагоди вашого професійного свята!

Кожного дня ви, ризикуючи жит-
тям і здоров’ям, охороняєте громадсь-
кий порядок, захищаєте, підтримуєте і допомагаєте 
людям. Ваша праця є надзвичайно відповідальною, 
робота –  важкою та ризикованою справою.

Бажаємо вам і вашим сім’ям міцного здоров’я, ро-
динного благополуччя, добра та злагоди, мирного неба 
й успіхів у вашій почесній службі.

   Голова районної             Голова районної 
   держадміністрації           ради

тетяна нОВИКОВа.       ВІКтОР МаКОГОн.

 
 

Вітання з Днем родини!

Коли є тепла мамина посмішка, 
надійне батькове плече, добра пора-
да брата, підтримка сестри, веселий 
сміх дітей і сповнений любові погляд 

чоловіка чи дружини – це найбільше щастя… У душі 
оселяється спокій та гармонія, якщо ти знаєш, що уся 
твоя родина щаслива і здорова.

День родини є відносно новим, проте, важливим 
й актуальним святом, тому що родина – найсвятіше, 
найцінніше, що є в житті кожної людини.

Шановні мешканці Новоайдарського району! 
Щиро вітаємо вас з Днем родини! Бажаємо, щоб за-
тишок, спокій, любов, достаток, взаємоповага та 
взаєморозуміння панували у ваших родинах!

   Голова районної             Голова районної 
   держадміністрації           ради

тетяна нОВИКОВа.       ВІКтОР МаКОГОн.

 
  

 
 

 

 

Інформуємо про необхідність термінового укла-
дення договору постачання природного газу шляхом 
підписання заяви-приєднання у зв’язку з таким:

З 1 липня 2020 року припиняють дію спеціальні 
обов’язки, які покладені на АТ «Луганськгаз» відповідно 
до Положення про покладення спеціальних обов’язків 
на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування 
ринку природного газу, затвердженого постановою КМУ 
від 19.10.2018 № 867, як постачальника природного газу 
для побутових споживачів та релігійних організацій.

Відповідно, згідно зі ст. 39 Закону України «Про ри-
нок природного газу», АТ «Луганськгаз» не може 
здійснювати постачання природного газу побутовим спо-
живачам та релігійним організаціям Луганської області                             
з 1 липня 2020 року.

З метою виконання вимог законодавства та забез-
печення споживачів якісними послугами з поста-
чання природного газу АТ «Луганськгаз» заснував                                                
ТОВ «ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ».

Для укладення договору постачання природно-
го газу з ТОВ «ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ» та врегулюван-
ня питань щодо розрахунків за спожитий природ-
ний газ по особовому рахунку, просимо звертатися до 
абонентських відділів за адресою: смт. Новоайдар,                                   

вул. Гагарина, 2 з такими документами:
- паспорт (або документ, документ, що посвідчує особу 

споживача);
- ідентифікаційний номер;
- документи, якими визначено право власності чи       

користування на об'єкт (приміщення) (оригінал та копії).
У разі не підписання заяви-приєднання до договору по-

стачання природного газу необхідно самостійно припи-
нити споживання природного газу. У випадку продовжен-
ня споживання природного газу такі дії будуть вважатись 
несанкціонованим відбором з наступною компенсацією 
споживачем вартості заходів з балансування природного 
газу (тобто за ціною природного газу у два рази вище)     
та припиненням газопостачання.

тОВ «ЛУГанСЬКГаЗ ЗБУт».

 
 

новоайдарська 
райдержадміністрація

 Початок роботи – о 08:00, закінчення – о 17:00, а в 
п’ятницю – о 15:45

Обідня перерва: 12:00 – 12:45.

Податкова служба

Початок робочого дня – о 08:00, перерва на обід – з 
12:00до 12:45. Закінчення робочого дня – о 17:00, у 
п’ятницю – о 15:45.

УВАГА! ПРАЦЮЄ ТЕЛЕФОН «ГАРЯЧА ЛІНІЯ»! 
Протягом червня – грудня 2020 року Старобільське 
управління Головного ДПС у Луганській області прово-
дить сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» за уча-

стю начальника Новоайдарської ДПІ Остапишина                  
Дмитра Мирославовича за телефоном: (06445) 9-29-59.

новоайдарський відділ 
Пенсійного фонду України 

З понеділка  по четвер з 10:00 до 19:00, у п’ятницю –     
з 10:00 до 17:45.

Обідня перерва: з 14:00 до 14:45.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 червня 2020 року № 500 на період дії 
карантину з 24 червня змінюється графік роботи 
деяких установ.
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ЗВІТИ. Депутати заслухали та прийняли 
до відома звіт постійної комісії з питань бю-
джету і фінансів, економічного та соціаль-
ного розвитку району (голова комісії Ганна 
Бірюкова); звіт щодо фінансово-господар-
ської діяльності за 2019 рік Новоайдарсько-
го РКПТІ (директор – Тетяна Жегуліна); звіт 
про виконання Програми розвитку фізичної 
культури та спорту району на 2017-2021 
роки, Програми розвитку публічних бібліо-
тек Новоайдарського району, а також район-
ної Програми надання пільг з послуг зв’яз-
ку, інших передбачених законодавством 
пільг та компенсаційних виплат за піль-
говий проїзд окремих категорій громадян 
на 2017-2021 роки за 2019 рік і Програми 
соціального захисту ветеранів війни, праці, 
військової служби, пенсіонерів та громадян  
похилого віку на 2017-2021 роки за 2019 рік.

В Новоайдарському районі працюють 
24 публічні бібліотеки та 1 клуб – бібліоте-
ка. За 2019 рік їх відвідали  близько 13 тис. 
осіб, у тому числі більше 3 тис. - діти. Зага-
лом видано 237 тис. примірників книг, пе-
ріодичних видань та аудіовізуальних мате-
ріалів. У 2019 році фонди бібліотек зросли 
на 9,5 тис. примірників книг та періодичних         

видань на загальну суму 770 тис. грн.
Протягом 2019 року в районі прове-

дено 89 спортивних заходів, якими було             
охоплено близько 6 тис. осіб.

Спортивну роботу з населенням здійс-
нює КУ  «Новоайдарський районний центр 
«Спорт для всіх». Завдяки діяльності Цен-
тру протягом року проведено 29 змагань та 
залучено до участі 1272 мешканців району. 

В поточному  році, окрім волейболу та 
шахів, традиційними стали такі види спор-
ту як настільний теніс та більярд. Протягом 
2019 року КЗ «КСЦ «Щастя» було проведе-
но 29 змагань, турнірів, матчевих зустрічей, 
до яких долучилося 1416 мешканців міста.

Згідно звіту щодо Програми соціаль-
ного захисту вразливих верст населення, 
ветеранів війни, праці, пенсіонерів та гро-
мадян похилого віку, на медичне обслу-
говування в 2019 році було витрачено 2,3 
млн грн. На безоплатні ліки - 2 млн грн. 
57 осіб отримали безоплатне зубопро-
тезування, 8 осіб - санаторно-курортні 
путівки. Матеріальної допомоги надано                                                                       
на загальну суму 865 тис. грн. 

БЮДЖЕТ. За І квартал 2020 
року доходи бюджету району склали                                                    

60 млн 142,1 тис. гривень. Видатки –                                                                     
50 млн 892,3 тис. гривень.

В міжсесійний період з 1 березня по 31 
травня 2020 р. внесені зміни до  дохідної 
частини районного бюджету в частині між-
бюджетних трансфертів, а саме: збільшено 
планові показники на загальну суму 2 млн 
659,033 тис. гривень. Тому на сесії були 
внесені зміни до районного бюджету. 

За рахунок субвенції з державного бю-
джету  на «Нову українську школу» затвер-
джено закупівлю комп'ютерного обладнан-
ня, сучасних меблів, засобів навчання та 
обладнання для учнів початкових класів. 
Відповідно до програми ООН по ОНЗ Но-
воайдарська школа-гімназія передбачено 
співфінансування з районного бюджету для 
придбання обладнання інклюзивного про-
стору. Також заплановано придбання облад-
нання для їдалень закладів загальної серед-
ньої освіти. Виділені кошти на капітальний 
ремонт з термомодернізаційним ефектом та 
харчоблоку ДНЗ «Сонечко»; капітальний 
ремонт харчоблоку ОНЗ Новоайдарська 
школа-гімназія; проведення капітально-
го ремонту зовнішнього протипожежного     
водоймища Штормівської ЗОШ.

Заплановано проведення поточного ре-
монту каналізаційної системи Новоайдар-
ського районного Будинку культури. 

Депутати підтримали виділення коштів 
на виплату грошової допомоги громадя-
нам, які постраждали від стихійного лиха 
30 травня, а саме: бюджету Колядівської 

сільської ради – 900 тис. гривень; бюдже-
ту Олексіївської сільської ради - 700 тис.
гривень. Крім того, будуть надані кош-
ти на поточний ремонт музея с. Колядів-
ка та поточний ремонт Олексіївського 
Будинку культури, які були пошкоджені                                                         
внаслідок  буревію.

КАДРИ. Продовжено трудові відносини 
з директором Новоайдарського РКП тех-
нічної інвентаризації Тетяною Жегуліною 
строком на 5 років.

Призначено Дмитра Гречишкіна на по-
саду генерального директора КНП «Но-
воайдарська багатопрофільна лікарня»                     
з укладанням контракту на 3 роки.

ОСВІТА.  Керуючись Законом Украї-
ни «Про повну загальну середню освіту», 
районний методичний кабінет перейме-
новано у Центр професійного розвитку 
педагогічних працівників Новоайдарської                 
районної ради.

Враховуючи соціально-економічну та де-
мографічну ситуації, з метою раціонально-
го і ефективного використання бюджетних 
коштів та у зв'язку із  зменшенням кілько-
сті учнів в селах Чабанівка та Кримське, 
Чабанівська та Кримська ЗОШ з 1 вересня 
2020 року стають школами І-ІІ ступенів,            
тобто дев’ятирічками.

Рішення сесії та протоколи поіменного 
голосування розміщені на офіційному сайті 
райради naydar-rada.gov.ua.

І. КРАСНОЩОКОВА.

25 червня відбулась тридцята сесія Новоайдарської районної ради сьомого 
скликання під головуванням голови райради Віктора Макогона. На сесію при-
було 24 депутата. Секретарем обрано Валентину Лисняк. В роботі сесії взяли 
участь голова райдержадміністрації Тетяна Новикова, керівники комунальних 
установ, підприємств.

На порядок денний було винесено 17 питань.

На Новоайдарщині фахівці Держпрод-
споживслужби продовжують здійснювати 
моніторинг щодо дотримання суб’єктами   
господарювання протиепідемічних вимог.

Керуючись Законом України «Про за-
безпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» від 24.02.1994                            
№ 4007-XII, на виконання протоколу № 10 
позачергового засідання Державної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 13 червня 2020 
року, доручення за результатами селекторної 
наради членів Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій із головами обласних 
та Київської міської держадміністрацій від                                                                        
20 червня 2020 року та доручення  Державної 
служби України з питань безпечності хар-
чових продуктів та захисту споживачів, 
запроваджені певні організаційні заходи 
щодо забезпечення державного нагляду (кон-
тролю) за дотриманням санітарного законо-
давства.  Фахівці Новоайдарського районного 
управління Головного управління Держпрод-
споживслужби в Луганській області продо-
вжують здійснювати контроль за дотриман-
ням профілактичних та протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню 
коронавірусної хвороби на об’єктах нагляду, 
відповідно до постанов Головного держав-
ного санітарного лікаря України. Зокрема 
моніторять агропродовольчі ринки, заклади 
торгівлі продовольчими та непродоволь-
чими товарами, громадського харчування, 

перукарні, дошкільні навчальні заклади.
Спеціалісти Держпродспоживслужби ви-

конують цю роботу в складі мобільних груп 
із залученням засобів масової інформації  та 
самостійно.

З 19 березня поточного року Держпродспо-
живслужбою району в складі робочих груп 
проведено обстеження 255 об’єктів (закладів 
торгівлі, громадського харчування, освіти 
тощо). Серед основних недоліків, виявлених  
при регулярних моніторингових перевірках 
щодо дотримання суб’єктами господарюван-
ня встановлених вимог до функціонування у 
умовах адаптивного карантину, є: нехтування 
засобами захисту органів дихання та очей, 
не здійснюється температурний скринінг 
працівників, не організоване місце для об-
робки відвідувачами рук спиртовмісними 
антисептиками, не ведуться журнали оброб-
ки поверхонь та дезинфекції в приміщеннях, 
не зроблено розмітку на  підлозі для дотри-
мання покупцями соціальної дистанції, не 
виділений окремий контейнер для використа-
них засобів індивідуального захисту.

У ході проведення заходів фахівцями 
проводиться широкомасштабна санітарно-
освітня робота серед суб’єктів господарю-
вання та громадськості  щодо дотримання 
протягом дії карантину протиепідемічних 
заходів, встановлених постановами Голов-
ного державного санітарного лікаря України. 
Суб’єктам господарювання, де були виявлені 
порушення, надані пропозиції по усуненню 
порушень.

За час дії карантинних обмежень було 
розповсюджено більше 700 інформаційних 
листів щодо профілактики коронавірусної 
інфекції серед населення.

Особлива увага фахівців приділяється 
контролю за дотриманням вимог санітарного 
законодавства, дезінфекційного та  
протиепідемічного режиму у дошкільних на-
вчальних закладах району. З метою виконан-
ня вимог щодо організації протиепідемічних 
заходів у закладах дошкільної освіти на 
період карантину у зв'язку з поширен-
ням коронавірусної хвороби СОVID-19  
відповідно до ПОСТАНОВИ ГОЛОВНОГО 
ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНОГО ЛІКАРЯ 
УКРАЇНИ від 21.05.2020 № 25 в період з 
25.05.2020 по 11.06.2020 року проведено 
позапланові заходи державного нагляду 
(контролю) у формі перевірок  дошкільних 
навчальних закладів «Зірочка»,  «Івушка»,  
«Ромашка», «Топольок», НВК Новоохтирсь-
ка ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ Новоайдарської 
районної ради Луганської області.  

Також, на виконання рішення Ради 
національної безпеки і оборони України 
«Про невідкладні заходи щодо забезпечен-
ня національної безпеки в умовах спалаху 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», 
з метою запобігання негативного розвитку 
епідситуації та забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя населення на 
території Новоайдарського району фахівці 
Держпродспоживслужби  посилили держав-

ний санітарно-епідеміологічний нагляд за 
дотриманням вимог санітарного законодав-
ства на 4 об’єктах систем централізованого         
водопостачання та водовідведення району.

Згідно з дорученням Кабінету Міністрів 
України від 27.04.2020 № 17721/0/1-20, 
Держпродспоживслужбою в період з 1 травня 
по теперішній час проводяться позапланові 
заходи державного нагляду контролю на аг-
ропродовольчих ринках з метою визначення 
можливості здійснення ними господарської 
діяльності під час карантину та дотриман-
ня протиепідемічних заходів, встановлених 
Головним державним санітарним лікарем 
України.

У процесі цієї роботи фахівці Держпрод-
споживслужби провели 26 заходів держав-
ного нагляду (контролю) на ТОВ «Торго-
вий центр» Айдар» та КП «Щастинський       
продторг».

З 25 червня розпочалася проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання. В 
умовах карантину на Держпродспоживслуж-
бу дорученням Прем’єр-міністра України по-
кладено функцію контролю за дотриманням 
вимог Головного державного санітарного 
лікаря України під час проведення ЗНО.

Робота в даному напрямку прово-
диться та перебуває на контролі Головно-
го управління Держпродспоживслужби                                                     
в Луганській області.

Н. ЯКИМЧУК, начальник Новоайдарського 
районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Луганській області.
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 Новоайдарська селищна рада в ме-
жах фінансових ресурсів селищного 
бюджету на поточний рік завершила 
поточний ремонт тротуару на кв. Мира 
та вул. Незалежності смт Новоайдар. 
Поточний ремонт цієї ділянки тротуа-
ру було проведено, виходячи із великої 
кількості користувачів та інтенсивності 
руху автотранспорту та пішоходів, задля 
забезпечення безпеки для всіх учасників 
дорожнього руху. 

Як вже раніше повідомляли на сто-
рінках районної газети, на 2020 рік за 
рахунок коштів селищного бюджету за-
плановано провести поточний ремонт 8 
автодоріг, на трьох з яких його вже завер-
шено. Це вулиці Центральна, Незалеж-
ності та Гагаріна смт Новоайдар. Поточ-
ний ремонт інших доріг буде проведено 
протягом літнього періоду.

Також за неодноразовими звернен-
нями Новоайдарської селищної ради 
до Луганської облдержадміністрації 
було проведено ремонт автодоріг по 
вулицях Підгорна та Центральна с. Ай-
дар-Миколаївка, які є шляхами облас-

ного значення та повноваження щодо 
утримання та ремонту яких покладено                                        
на обласну владу.

Відновлення та утримання в належ-
ному стані автомобільних доріг є одним 
із основних завдань Новоайдарської 
селищної ради. З метою створення без-
печних умов як для пішоходів, так і для 
автомобілістів проводяться поточний та 
капітальний ремонти доріг та тротуарів, 
встановлюються елементи примусово-
го зниження швидкості, відновлюється    
вуличне освітлення та ін.

Під час робочої зустрічі з головою 
Луганської облдержадміністрації Сер-
гієм Гайдаєм було обговорено багато 
питань щодо життєдіяльності області, в 
тому числі і питання проведення ремон-
ту доріг обласного та державного зна-
чення. Також обговорювалось питання 
відновлення ділянки автодороги Н-21 
сполученням Новоайдар – Старобільськ. 
Очільник області запевнив, що за раху-
нок коштів обласного бюджету наразі 
триває виготовлення проєктно-кошто-
рисної документації на проведення ре-
монту цієї ділянки. Тому маємо надію, 
що найближчим часом ця автодорога 
буде відремонтована. 

Працівники КП «Новоайдарське 
«СКП» активно проводять заходи з бла-
гоустрою території громади. З настанням 
сприятливих погодних умов проводиться 
санітарна обрізка аварійних та сухостій-
них дерев, встановлюються нові дитячі 
майданчики та влаштовуються нові еле-
менти на вже існуючих майданчиках, 
завозиться пісок, облаштовуються зони 

для відпочинку та дозвілля новими ла-
вами. З метою створення комфортних та 
безпечних умов на території селищної 
ради працівники комунального підпри-
ємства, як і раніше, проводять заміну ву-
личних ліхтарів, косять траву, здійсню-
ють регулярне вивезення сміття (твердих 
побутових відходів) від багатоповерхо-
вих будинків та з приватного сектору. 

Сучасний стан благоустрою нашої 
держави характеризується переважно як 
незадовільний. Це в більшості пов’яза-
но з тим, що житлово-комунальна сфе-

ра використовує застарілі інструменти 
та засоби для здійснення діяльності в 
частині благоустрою. Дороги, тротуари, 
сквери, парки, місця для відпочинку, ди-
зайн населених пунктів, санітарно-гігі-
єнічні норми – все це потребує вдоско-
налення. Але проблеми благоустрою не 
покладаються тільки на органи влади. 
Стан благоустрою залежить від діяль-
ності всіх суб’єктів розвитку населеного 
пункту – мешканців, бізнесу, влади і т.д., 
які повинні брати участь в утриманні в 
належному стані об’єктів благоустрою, 
забезпечувати їх збереження та віднов-
лення, проводити  озеленення, здійсню-
вати санітарне очищення території та 

ін.  Благоустрій будинку, вулиці, району, 
області, країни в цілому залежить і від 
кожного з нас. І перше, що напряму зале-
жить від кожного мешканця – вчасно та в 
повному обсязі сплачувати кошти за по-
слугу з вивезення ТПВ для забезпечен-
ня регулярного санітарного очищення 
території населених пунктів. Оскільки 
стихійні сміттєзвалища, які утворюють 
у лісопосадках та на узбіччях доріг наші 
громадяни, уникаючи укладання відпо-
відних договорів, – не тільки впливають 
на стан благоустрою, але є джерелом не-
гативного впливу на довкілля, від стану 
якого залежить здоров’я кожного з нас.

В черговий раз звертаємось до меш-
канців громади про необхідність укла-
дення з КП «Новоайдарське «СКП» до-
говору на вивезення побутового сміття. 
Відповідно до складеного графіку вивіз 
сміття з приватного сектору здійсню-
ється двічі на місяць, від багатоквар-
тирних будинків – тричі на тиждень. 
Телефон для довідок: 9-29-09.

Громадяни мають бути активними і 
небайдужими до проблем благоустрою. 

Ми закликаємо всіх жителів підтри-
мувати чистоту і піклуватися про на-
вколишнє середовище разом. Лише за 
умови діалогу між громадянами та вла-
дою можливі реальні дії та якісний ре-
зультат, адже благоустрій – не лише 
візитна картка населеного пункту, рай-
ону, міста, країни, а й одна зі складових 
життєдіяльності та добробуту.

Минулої суботи поблизу «старого» 
мосту через річку Айдар відбулась акція 
по очищенню русла ріки та її берегів, 
яка проходить вже п’ятий рік поспіль. 
Керівництво Новоайдарської селищної 
ради разом із небайдужими мешканця-
ми нашої громади розчистили затори під 
мостом, які виникли через повалені де-
рева та перекривають течію річки. Очи-
стили русло нашої річки від водоростей 
і заростей очерету, прибрали сміття на 
узбережжі. Наприкінці толоки на всіх 
чекав смачний куліш, за яким обгово-
рили нагальні та довгострокові питання           
благоустрою території нашої громади.

Хотілося б зазначити, що з кожним ро-
ком наша річка міліє, що стає головним 
завданням щодо забезпечення постійно-
го догляду за її станом. Деякі громади, 
що розташовані в її руслі, також прово-
дять подібні акції. Завдяки спільним зу-
силлям всіх громад можна буде зберегти 
річку Айдар – наш водний «скарб» –                                
для майбутніх поколінь. 

І. ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова.
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Після армії Володимир вирішив поєднати дві свої 
пристрасті – музику й служіння народові України, тож 
вступив на службу до музичного оркестру ГУМВС 
України у Луганській області, а паралельно навчався 
у Луганському педагогічному університеті ім. Тараса 
Шевченка, який успішно закінчив і отримав диплом  
викладача музики.

Мешкаючи у Луганську, серце Володимира завж-
ди прагнуло на малу батьківщину – Новоайдарщину, 
тому сержант міліції вирішив повернутися додому та 
підкорити ще одну міліцейську професію – дільнич-
ного. Керівництво відділу одразу направило молодого 
поліцейського на відповідальну дільницю – селища         
Райгородка і Бахмутівка. 

З 2014 року, дільниця, на якій працював Володимир, 
поширилася на «найгарячіші» в Луганській облас-
ті населені пункти - селища Кримське, Трьохізбенка,         
Лопаскіне та Лобачеве.

- Служба на лінії зіткнення суттєво відрізняється від 
служби у звичайних населених пунктах, - згадує Во-
лодимир. - По-перше, це постійна взаємодія зі Зброй-
ними Силами та нашим поліцейським батальйоном 
«Луганськ-1». Ми разом перевіряли оперативну інфор-
мацію про можливі схрони бойовиків, патрулювали не 
лише населені пункти, а й територію поміж ними. Най-

складнішим було бачити смерть та горе мирних меш-
канців, які потерпали від обстрілів окупантів.

За свою службу у зоні АТО та ООС Володимир був 
неодноразово відзначений нагородами та грамотами 

Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції 
та ГУНП в Луганській області.

- Мені більш за все запам’яталось присвоєння мені 
чергового звання капітан поліції. Його я отримав до-
строково. Погони мені вручали Міністр внутрішніх 
справ та голова Національної поліції, - пригадує Воло-
димир.

- Завдячуючи досвіду, який Володя здобув під час 
служби у населених пунктах на лінії зіткнення, та його 
вродженому таланту та освіті навчати інших, керівниц-
твом відділу було прийнято рішення призначити його 
на посаду заступника начальника відділу превенції Но-
воайдарського відділу поліції, де він служить дотепер, 
- каже його керівник Юрій Терещенко.

Згадуючи свою службу, Володимир каже, що подо-
лати усі складнощі роботи йому завжди допомагала 
музика. Після важкого робочого дня він часто грає на 
тромбоні для дружини та маленької доньки.

- А ще в мене є мрія: хочу після нашої перемоги 
зіграти для побратимів із поліції та Збройних Сил у 
нашому українському Луганську. Що саме - поки не 
вирішив, але думаю, що мелодія сама спаде на дум-
ку одразу, як звільнимо нашу Україну від окупантів, -                        
каже Володимир.

Новоайдарський відділ поліції.

Музичне училище – армія – музикант міліцейського оркестру – дільничний. Саме такий життєвий шлях заступника начальника сектору превенції Новоайдарського 
відділу поліції Володимира Байова. 

Ще з малих років Володимир захоплювався класичною музикою, тож батькам часто доводилось шукати касети із концертами на музику видатних композиторів. 
За таких умов життєвий шлях майбутнього капітана поліції був заздалегідь визначений. Після школи Володя розпочав навчання у Сєвєродонецькому музичному 
училищі ім. С. Прокоф’єва за класом тромбон, а по завершенню – вступив до лав Збройних Сил України… музикантом оркестру.

Останнім часом в стрічці новин, 
на сторінці Новоайдарського ЛМГ в 
Фейсбуці можна зустріти дописи такого 
змісту: «15 червня 2020 року близько о 
14:00 до лісового відділу підприємства 
надійшло повідомлення про те, що в 
кварталі 74 Піщаного лісництва ста-
лася лісова пожежа. Під час гасіння 
пожежі було встановлено, що пожежа 
сталася через грозу, тобто попаданням 
блискавки в дерево. На жаль, це не по-
одинокий випадок. За минулу добу було 
виявлено 5 подібних випадків, загальна 
площа пожеж (від удару блискавки) ста-
новить 1,18 га. Завдяки своєчасним діям 
працівників пожежної служби лісництв 
та лісової охорони вдалося вчасно 
локалізувати вогнища і не допустити 
великої трагедії».

«Наразі продовжується гасіння 
пожежі, що виникла на території 
Слов'яносербського лісництва ДП «Ново-
айдарське ЛМГ» Новоайдарського рай-
ону. Площа пожежі складає близько 5 
га. На гасінні пожежі працюють 5 оди-
ниць техніки, 20 чоловік лісової охорони. 
До гасіння пожежі залучено підрозділи 
ДСНС Луганської області. Також на до-
помогу прийшли і сусідні держлісгоспи 
– відправили працівників підприємств 
та пожежну техніку. Гасіння пожежі 

ускладнює сильний поривчастий вітер, 
а також те, що осередок вогню зна-
ходиться на першій лінії розмежуван-
ня, на ділянці чутно вибухи, які і не да-
ють можливості оперативному гасінні 
пожежі. Через високу температуру 
повітря техніка «закипає» на місці і не 
може далі рухатися». «Протягом 12 
червня силами державної лісової охорони 
підприємства було ліквідовано 3 випадки 
загорянь на землях селищних рад Ново-
айдарського та Ст.анично-Луганського 
районів на орієнтовній площі 10 га»…

Тож лісівникам зараз розслаблятися 
ніяк не можна.

Завжди в «режимі бойової готовності» 
перебувають працівники Новоайдарсько-
го лісництва під керівництвом лісничого 
Ю. О. Черкасова.

Як розповідає Юрій Олексійович, в 
лісництві розроблено оперативний план 
обмеження розповсюдження  вогню, 
відповідно до якого цьогоріч облашту-
вали 40 кілометрів мінералізованих смуг 
та доглянули їх на 300 км, встановили 4 
одиниці наглядної застережної агітації. 
Окрім того перекрили шлагбаумами 
18 другорядних доріг, щоб у масиви не 
заїжджали туристи, котрі, чого гріха 
таїти, не завжди дотримуються належних 
правил поведінки в лісі. Для своєчасного 

виявлення спалахів пожеж встановле-
но вежі, є системи відео спостережен-
ня, за їх допомогою, до речі, вдається 
також відстежувати порушників та 
браконьєрів. Для ліквідації вогнезагорань 
є 1 спеціалізований автомобіль, 2 тракто-
ри. Техніка перебуває у режимі постійної 
бойової готовності, як і працівники 
державної лісової охорони, працівники 
лісництва.  

Окрім охорони вже території лісництва 
від пожеж лісівники Новоайдарського 
лісництва приділяють пильну увагу мо-
лодим насадженням, докладаючи  багато 
сил та часу  догляду за молодняком. Адже 
це запорука того, щоб у майбутньому    
отримати високоякісні ліси.

Догляди за лісовими культурами (ручні 
та механізовані) – це агротехнічні захо-
ди, що спрямовані на поліпшення умов 
приживлюваності й росту лісових порід. 
Особливо важливо правильно та вчасно 
проводити догляди у перші 5 років росту 
молодого лісу.

Вирощування лісу є основним завдан-
ням працівників лісництва. З початку 
року молоді паростки тут висаджено на 
6 гектарах. Для відновлення лише одного 
гектара їх потрібно виростити до 8 тисяч. 
Сіянці дбайливо плекають працівники 
лісництва у спеціальних розсадниках. Як 
відзначають, вони зійшли добре, восени 
їх висадять в екосистемах. Вирощують 
лісові культури й на відкритих ділянках. 

«Звичайно ж, – говорить Юрій Чер-
касов, – проводяться й рубки фор-
мування та оздоровлення лісів. На-
голошу, що лісництво діє виключно в 

рамках чинного законодавства, згідно 
з «Лісовим кодексом». Велику увагу 
в лісництві приділяють охороні лісу 
від незаконних рубок, браконьєрства,                                                             
розкрадання деревини. 

Справ, як бачите, безліч. І кожну тре-
ба виконувати вчасно (а інколи навіть на 
випередження) та якісно. Але про кра-
су й збереження не тільки лісу дбають 
працівники Новоайдарського лісництва.  
Територія, де знаходиться адмінбудівля 
лісництва, розсадники, пилорама, 
виглядає просто надзвичайно. Навіть 
коли просто проходиш повз, розумієш, 
що тут працюють справжні господарі, 
люди, віддані своїй справі та закохані 
в неї. З ранньої весни до пізньої осені 
двір «потопає» у квітах (мені пощастило 
потрапити на сплеск цвітіння троянд). 
Територія  чиста, охайна, доглянута, 
має безліч цікавинок, як-то, наприклад, 
вказівники відстані до Лондону чи Пари-
жу, чи дитячий майданчик. Є тут й свій 
невеличкий імпровізований зоопарк, а 
також новинка – діючий фонтанчик з чи-
стою джерельною водою, в якому плава-
ють неймовірної краси лілеї. «За всім цим 
ми доглядаємо разом, всім колективом, 
- говорить Ю. Черкасов. - Доглядаємо 
з величезним натхненням. По-іншому   
нічого б не вийшло».

Загалом, як і з кожною справою, з кож-
ним починанням. Якщо ставитись до своєї 
роботи відповідально, робити все від тебе 
залежне для якнайкращого результату,                                                                  
то все вийде. І ліси будуть зеленіти.

М. ТИХОНОВА.

Кожен період року має свої особливості у циклі лісокультурних робіт. 
Влітку, в спекотний посушливий період,  лісівники посилену увагу приділяють 
пожежній безпеці.
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З самого ранку на центральній площі 
смт. Новоайдар збиралися старшоклас-
ники, що очікували на поїздку до Сєвєро-
донецька, де проходила перевірка знань 
з математики. Декілька хлопців погоди-
лися поділитися своїми враженнями та 
очікуваннями.

Олександр Шопін та Микита Литви-
ненко – двоє випускників з Айдар-Ми-
колаївки. Олександр планує вступати до 
університету в Києві і стати переклада-
чем, мета Микити – вступ до університе-
ту в Харкові. Але найперше та найголов-
ніше для хлопців – вдале складання ЗНО.

Відверто кажучи, не знаючи, що саме в 
цей день проходитиме тестування, було б 
важко сказати, що хлопці через 15 хвилин 
вирушать на настільки відповідальний 
захід, що кожного року забирає у стар-
шокласників стільки сил і нервів. Доволі 
спокійні, сконцентровані, не схильні до 
учнівсько-студентських передекзамена-
ційних забобонів. Чесно пояснюють, що 
обмежень і вимог до учнів на тестуванні 
зараз існує чимало, і вони доволі суворі: 
від найочевидніших правил поведінки до 
речей, про які переважна більшість учнів 
ніколи і не замислювалася, як-от, напри-

клад, суто технічні питання, пов’язані з 
ручками, що ними писатимуть учасники 
ЗНО, чи з пляшками з водою на столах. 
З одного боку, начебто речі й другорядні,                                           
але багатьох змушують нервувати.

Про те, як проходитиме ЗНО, учням 
розповідали неодноразово, підкреслю-
ючи, наскільки важливими є дисциплі-
на і уважність. Власне, саме це хлопці 
відразу і підкреслюють при розмові: 
найголовніше в цей день, коли ти вже 
підготувався – слідуючи всім тим пра-
вилам і вимогам, про які неодноразо-
во чув, все ж концентруватися в першу 
чергу на самому матеріалі, не дозволити 
собі «перегоріти», перехвилюватись у                                      
найвідповідальніший момент.

Одинадцятикласник, випускник Ново-
айдарської школи-гімназії Борис Зелен-
ський своє майбутнє навчання пов'язує 
з одним із вишів Польщі і враженнями 

від першого ЗНО він поділився вже піс-
ля того, як склав іспит. «Найбільше мене 
приваблює IT-сфера, тож без математи-
ки нікуди, - говорить хлопець. - Тож до 
цього відповідального кроку готуюсь 
вже давно, в тому числі, й додатково за-
ймаючись математикою. У мене позаду 
– безліч конкурсів, олімпіад, і я звик до 
таких заходів ставитись спокійно. ЗНО 
з математики пройшло цікаво. Подеку-
ди було складно, подекуди — не дуже. 
Я не можу сказати чітко, наскільки до-
бре написав, але у більшості відповідей                     
впевнений на 100 %. 

Знаю, що багато випускників «на-
кручують» себе перед ЗНО. Я маю на 
увазі, що ці хлопці та дівчата добре все 
знають, вони готові, але самі доводять                 
себе до страху.

А так все добре. Нам змальовува-
ли ЗНО набагато страшнішим. Тож, 

все буде добре. Чекаємо на наступні                              
іспити та результати».

Поділився своїми враженнями й учень 
11 класу, випускник Бахмутівської ЗОШ 
Денис Любов. «Мене приваблюють  
IT-технології, і своє майбутнє я бачу 
саме в цій сфері. Щоб вступити на таку 
спеціальність, мені треба добре здати             
математику, чого я й прагну.

Що стосується самого іспиту, можу 
сказати, що все пройшло трохи не 
так, як нам розповідали, як ми очіку-
вали. Все було не так страшно. А ось 
завдання були не схожі на минулорічні. 
Тож, початок покладено. Сподіваюсь,                                       
він став добрим».

І ми на це також сподіваємось, що 
перший іспит поклав гарний початок 
всім наступним й принесе успіх і справ-
дження мрій. Тим паче, що 30 червня всі 
випускники району зібралися в Ново-
айдарі для проходження обов’язкового 
тестування з української мови та літера-
тури. Дорогі випускники, ми тримаємо 
за вас кулачки! Впевнені, все у вас вийде 
якнайкраще, ви складете іспити на омрі-
яні бали і станете студентами тих вузів,                                   
про які мрієте! Щасти на ЗНО!

25 червня проведенням тестування з математики в Україні розпочалася основна 
сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Цей день став початком напруженого 
тритижневого періоду для випускників з усіх куточків країни. Звісно, не стали виклю-
ченням і учні з Новоайдарського району, 92 з яких обрали для тестування математику.

Черга на ЗНО з української мови і літератури Сергій Кривоухов, Олександр Шопін і Микита Литвиненко

17 роїв старшої вікової групи (15-17 
років) Луганської області стали пере-
можцями та призерами конкурсу. Серед 
них і представники Новоайдарського 
району.

ІІ МІСЦЕ:
- «Характерники» Денежниківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів       
Новоайдарської районної ради.

ІІІ МІСЦЕ:
- «Хортиця» Щастинська загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені 
Костянтина Кутового Новоайдарської       
районної ради.

ВІТАЄМО ВАС! Бажаємо успіхів!

Департамент освіти і науки 
Луганської обласної 

державної адміністрації.

 

У червні Український державний центр національно-патріотичного 
виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді підбив підсумки 
Всеукраїнського онлайн-конкурсу «Відун» Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), присвячений Дню Героїв 
України, який відбувся 23 травня 2020 року.

До участі у Конкурсі були запрошені рої Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») старшої вікової групи (15-
17 років). Рої середньої вікової групи (11-14 років) також брали участь у 
заході, але поза конкурсом. У підготовці питань до Конкурсу використо-
вувалися навчальні програми з «Історії України» для закладів загальної                                                          
середньої освіти. 

У онлайн-конкурсі взяли участь 2644 учасників з усієї України, з яких              
визначено 326 переможців і призерів.

В составе команды играют молодые ре-
бята, средний возраст которых – 18-20 лет. 
Все они воспитанники Новоайдарского 
футбола. 

Команда заявлена на открытый чемпио-
нат города Северодонецка. В этом турни-
ре участвуют опытные команды, игроки 
которых участвуют в первенстве области.

Первая игра состоялась 20 июня с од-
ним из фаворитов чемпионата – «Рефери 
Экипаж». Счет - 3:1 в пользу соперника.

27 июня состоялась вторая игра – с 

командой патрульной полиции. Игра по-
лучилась напряженной. Инициатива пере-
ходила от одной команды к другой. Ново-
айдарцы боролись до конца, на последних 
минутах была возможность забить два 
гола, но... футбольная фортуна была          
на стороне команды соперника. Счет - 2:4.

Наши ребята получили игровой опыт и 
готовятся к следующим играм. 

Есть, оказывается, футбол и фут-
болисты в Новоайдаре! Болеем за                        
новоайдарцев и новоайдарский футбол!

При поддержке и содействии председателя  Новоайдарского районного совета 
В. В. Макогона,  директора  ООО «Милам» О. Г. Макаревича, под руководством    
и. о. директора КУ НРЦ  «Спорт для всех» Е. Н. Белобровского в Новоайдаре     
создана футбольная команда «Айдар Милам».  Капитан - Сергей Щиров.



      
6 «ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 27          3 лИпНя     2020 р.

Секретар – це обличчя організації. 
Тетяна Іванівна – перша, з ким стикаєть-
ся відвідувач, що прийшов в установу, 
перша, з ким зустрічається, починаю-
чи свій трудовий день керівник, перша,               
хто відповідає на телефонні дзвінки.

За весь цей час – жодних нарікань на 
роботу шановної Тетяни Іванівни. Тільки 
вдячність. Завжди ввічлива та тактовна, 
уважна та охайна – про такого секретаря, 

як Тетяна Іванівна, можна тільки мріяти.
Т. І. Суворова наділена всіма якостя-

ми, необхідними для успішної роботи. 
Завжди в «формі»: ретельно і продумано 
одягнута, охайна, готова швидко і ква-
ліфіковано виконати дані їй доручення., 
вміє спокійно, без розгубленості, різко-
сті, метушні  і з гідністю вирішувати пи-
тання в рамках своєї компетенції. Вона 
наділена даром  відчувати «нюанси» 
справи, що дозволяє вільно виходити з 
скрутних ситуацій.

Звичайно, професіоналізм набував-
ся роками. Трудова книжка Тетяни Іва-
нівни має небагато записів. І по них 
можна простежити історію розвитку                      
освітянської ниви.

Молоденькою вісімнадцятирічною 
дівчиною прийшла Тетяна на роботу 
до відділу освіти. До цього вона закін-
чила початкову та восьмирічну школи 
в Айдар-Миколаївці, потім отримала 
повну середню освіту в Новоайдарській 
середній школі. Після закінчення шко-
ли навчалася в Луганському ДОСААФ 
на секретаря-друкаря. В вересні 1972 
року вперше переступила поріг район-
ного відділу освіти в якості працівниці 
районної фільмотеки. А трохи більше 
ніж через місяць була переведена на 
посаду секретаря районного відділу                       

народної освіти.
Йшов час. А Тетяна Іванівна, набува-

ючи нового досвіду, залишалась на своє-
му «бойовому посту». Усміхнена, при-
вітна – іншою її ніхто і не бачив. Завжди 
ввічлива й відповідальна, завжди готова 
прийти на допомогу.

Тетяна Іванівна, як справжній про-
фесіонал своєї справи,  завжди в курсі 
багатьох справ.  Вести роботу з доку-
ментацією, брати участь в проведенні 
ділових зустрічей і переговорів, відпові-
дати на телефонні дзвінки і самій  роби-
ти розпорядження за дорученням керів-
ництва, здійснювати запис відвідувачів                   
на прийом та багато іншого.

Тетяна Іванівна крокує в ногу с часом, 
щоб відповідати всім сучасним вимогам. 
Та й, до того ж, робота в сфері освіти 
аж ніяк не дає відчувати себе людиною 
старшого віку. Поряд-бо діти, які всіх 
навкруги заряджають своєю енергією. 
Тож все, що потрібно для сучасного се-
кретаря в сучасних умовах, Тетяна Іва-
нівна має: професійний імідж, добре во-
лодіння  мовою і письмом, гарну пам'ять, 
вміння добре орієнтуватися у часі,  три-
мати в порядку документацію, швидко 
знаходити необхідні папери, швидко 
знаходити взаєморозуміння з колегами, 
енергійна.

Щоранку Тетяна Іванівна на своєму 
улюбленому велосипеді, бадьора та з по-
смішкою на обличчі, поспішає на улю-
блену роботу. Вона знає в обличчя чи не 
всіх освітян району, дбайливо доглядає 
за кожною шафкою кожної школи та до-
шкільного навчального закладу району, 
щоб всі вчасно отримали необхідну ін-
формацію. Не дарма деякі освітяни нази-
вають Тетяну Іванівну «енциклопедією 
відділу освіти», адже вона крокувала 
цією нивою все своє професійне життя, 
бачила знанку кожної реформи, була в 
курсі всього, що відбувається в освіті. Її 
цінують і поважають всі, кому довелося 
зустрітися з нею, поспілкуватися чи то 
багато років, чи то кілька хвилин. Її щи-
рість та м’якість – її визитівка, визитівка 
методичного кабінету та відділу освіти.

Мабуть, і на заслуженому відпочинку 
вона ще не один раз почує телефонний 
дзвінок з проханням про допомогу чи 
консультацію. І, звичайно, допоможе. 
Адже по-іншому просто не вміє. 

Улюблений дім, господарство, квіти 
– все це не дасть цій милій жінці засу-
мувати. Але її кабінет, її робоче місце, 
колеги з методичного кабінету та відділу 
освіти, директори, завучі, вчителі, пра-
цівники ДНЗ ще довго задуватимуть її 
й будуть щиро радіти, коли вона завітає 
в гості. Бо вони дійсно її цінують та по-
важають як професіонала своєї справи і                   
просто чудову жінку.

Тож всього Вам найкращого, Тетя-
но Іванівно, на Вашому заслуженому 
відпочинку! Будьте здорові, активні та     
усміхнені як завжди!

М. ТИХОНОВА.

З чого починається приймальня відділу освіти, методичного кабінету? 
Навіть не так. З кого починається? Правильно: із секретаря.

Майже п’ятдесят років Тетяна Іванівна Суворова пропрацювала секретарем 
районного відділу освіти та районного методичного кабінету і зараз, йдучи на 
заслужений відпочинок, тепло згадує всі свої роки роботи.

Востаннє прожитковий мінімум в Україні 
було збільшено 1 грудня 2019 року — до 2027 
грн. З 1 липня цей показник виросте до 2118 
грн, тобто на 91 грн. Наступного разу прожит-
ковий мінімум збільшать 1 грудня — до 2189 
грн. Для працездатних осіб прожитковий міні-
мум з 1 липня складе 2197 грн (був 2102 грн).
Для осіб, які втратили працездатність — 1712 
грн (був 1638).

Саме від загального рівня прожиткового 
мінімуму в Україні залежить чимало інших 
соціальних виплат.

Соцвиплати для дітей. Відповідно до 
зростання прожиткового мінімуму і законо-
проекту про підвищення соціальних гарантій 
окремим категоріям осіб (№ 2494), який Рада 
прийняла 2 червня, виплати на дітей також 
зростуть з 1 липня.

Для самотніх батьків:
- на дітей до 6 років — з 1 779 грн до 1859 

грн;
- на дітей від 6 років до 18 років — з 2 218 

грн до 2 318 грн.
Допомога на дітей, щодо яких встановлено 

опіку чи піклування:
- для дітей у віці до 6 років: з 1 липня — 

4647,5 грн;
- для дітей від 6 років до 18 років: з                   

1 липня — 5795 гривень.
Для дітей з інвалідністю:
- до 6 років — 6226,5 грн;
- від 6 до 18 років — 7 763 грн.
Мінімальна пенсія. Після збільшення про-

житкового мінімуму в Україні зросте і розмір 
мінімальної пенсії.

Востаннє її підвищили з 1 грудня 2019 р. до 
1638 грн, а з 1 липня 2020 мінімальна пенсія 
становитиме 1 712 грн (на 74 грн більше).

Крім того, з 1 липня зросте і надбавка пен-
сіонерам за стаж — щомісячна доплата для 
тих, хто має стаж понад 35 років (чоловіки) і 
30 років (жінки). Вона складає 1 % мінімаль-
ної пенсії за кожен додатковий рік (до липня 
це було 16,38 грн, а з 1 липня — 17,12 грн).

nv.ua

 
 Старобільське управління Головного 

управління ДПС у Луганській області ін-
формує, що фізичні особи - підприємці (крім 
підприємців, що обрали спрощену систему 
оподаткування) та особи, що провадять неза-
лежну професійну діяльність, які не отриму-
вали за період з 01.01.2017 по 03.06.2020 р. 
доходів (прибутку) від їх діяльності, що опо-
датковується податком на доходи фізичних 
осіб, мають право на списання суми недоїм-
ки з єдиного внеску, а також штрафів та пені,    
нараховані на ці суми недоїмки.

Списання заборгованості з ЄСВ перед-
бачене Законом України від 13.05.2020 р.                 
№ 592-IX «Про внесення змін до Закону 
України «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування» щодо усунення дискримінації                       
за колом платників» та діє з 03.06.2020 р.

Для цього фізичним особам-підприємцям 
(крім підприємців, які обрали спрощену си-
стему оподаткування) впродовж 90 календар-
них днів з дня набрання чинності ЗУ № 592 (з 
03.06.2020 р.) необхідно подати державному 
реєстратору за місцем знаходження реєстра-
ційної справи фізичної особи-підприємця 
заяву про державну реєстрацію припинення 
підприємницької діяльності та до податкового 
органу – звітність з єдиного внеску за період 
з 01.01.2017 р. до 03.06.2020 р., якщо вона не 
була подана раніше. Особам, які провадять 
незалежну професійну діяльність слід пода-
ти до податкового органу за основним місцем 
обліку заяву про зняття з обліку як платника 
єдиного внеску та звітність з єдиного внеску 
за період з 01.01.2017 р. до 03.06.2020 р., якщо 
вона не була подана раніше.

Звертаємо увагу, що списання суми недо-
їмки, нарахованої платникам єдиного внеску 
на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування буде здійснюватись на підставі 
заяви платника податків. Заяву на списання 
суми боргу з єдиного соціального внеску в до-
вільній формі необхідно подати до податково-
го органу за своїм місцем реєстрації.

Після того, як буде підтверджено вчинення 
вищевказаних дій, тобто отримання відповід-
них відомостей від державного реєстратора 
або заяви про зняття з обліку як платника 

єдиного внеску, та за умови подання плат-
ником єдиного внеску зазначеної звітності 
і отримання заяви на списання заборговано-
сті податковий орган проводить камеральну 
перевірку згідно чинного законодавства та у 
разі відсутності отриманих доходів за період 
з 01.01.2017 по 03.06.2020 р. приймає рішен-
ня про списання суми недоїмки, штрафних 
санкцій і пені або вмотивоване рішення про 
відмову.

Рішення про відмову у списанні суми не-
доїмки, штрафних санкцій і пені приймаєть-
ся за умови якщо за результатами перевірки 
буде встановлено, що: 1) платник податків 
отримав дохід (прибуток) протягом періо-
ду з 01.01.2017 р. до дня набрання чинності 
Законом № 592; 2) суми недоїмки, а також 
штрафи та пеня, нараховані на суми недоїм-
ки, були в повному обсязі самостійно сплачені            
платником або стягнуті.

Звертаємо увагу, якщо ж суми недоїмки, 
а також штрафи та пеня, нараховані на суми 
недоїмки, були частково самостійно сплачені 
платником та/або стягнуті, тоді податковий 
орган приймає рішення про списання суми 
недоїмки, штрафних санкцій і пені у частині, 
що залишилася несплаченою.

Вимогу про сплату суми недоїмки, штраф-
них санкцій і пені вважатимуть відкликаною у 
день прийняття податковим органом рішення 
про списання суми недоїмки, штрафних санк-
цій і пені. Нараховані та сплачені або стягнуті 
за зазначений період суми недоїмки, штраф-
них санкцій і пені не підлягають поверненню.

Крім того, Закон № 592 передбачає звіль-
нення самозайнятих осіб, фізичних осіб – під-
приємців, які мають основне місце роботи, від 
сплати за себе єдиного соціального внеску за 
місяці, за які роботодавець сплатив страховий 
внесок за них, з 1 січня 2021 року. Для фізич-
них осіб – підприємців (крім тих, які обрали 
спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності), осіб, які провадять незалежну про-
фесійну діяльність, та членів фермерського 
господарства скасовується обов'язок сплачу-
вати мінімальний розмір єдиного соціально-
го внеску за місяці, у яких не було отримано    
доходу (прибутку).

Старобільське управління.

С 1 июля в УК Украины вводится понятие 
«уголовный проступок», которое несколько 
смягчает отношение общества к людям, со-
вершившим нехорошее, но не очень опасное 
деяние. А вот спрос с таких оступившихся 
усиливается в десять и больше раз.

В разряд уголовных проступков выно-
сится ряд преступлений, которые раньше 
относились к категории нетяжких. Хотя та-
кое понятие тоже сохранилось. Нетяжкими 
преступлениями отныне считаются такие, 
где наказание составляет десять тысяч не-
облагаемых минимумов (10 000 х 17 = 170 
000) штрафа или не больше 5 лет лишения 
свободы.

Криминальный проступок – это штраф 
не больше трех тысяч необлагаемых мини-
мумов (3000 х 17 = 51 000) без альтернативы 
отбывания наказания в исправительной ко-
лонии. Максимум, что можно получить 
вместо денежной санкции, это небольшой 
срок ограничения свободы (колония-по-
селение) либо пребывание от месяца до 
полугода в так называемом арестантском 
доме, но такая мера в Украине применяется                       
крайне редко.

В разряд криминальных проступков с 1 
июля будут отнесены также первые пункты 
(деяние без отягчающих обстоятельств) ряда 
статей УК, где штрафы не предусмотрены, а 
предполагаются общественные работы либо 
ограничение свободы. Например, уклоне-
ние от уплаты алиментов, угроза убийством 
или уничтожением имущества, групповое 
нарушение общественного порядка, эксплу-
атация детей, жестокое обращение с живот-
ными и так далее.

Кроме гуманистических целей, нова-
ция предполагает и сугубо практические: 
разгрузить следователей от мелких дел. 
Для этого в Украину возвращается ранее  
упраздненный институт дознавателей. 

Глава Национальной полиции Игорь Кли-
менко заявил, что мероприятия по созданию 
штата дознания уже проведены, по Украине 
он составит 37 000 должностей. 

rusjev.net
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куплю

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 095-678-06-28.

ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

продам
ДОМ. 066-43-72-625.
ДОМ в рассрочку. 095-39-68-342.
ВАЗ-2106. 1989 г. 066-59-12-547.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, стропила, OSB (10 мм).                        

099-98-36-516.
ХОЛОДИЛЬНИК. 095-203-47-71.
Детскую АВТОМАШИНКУ на аккумуляторах, детский            

ВЕЛОСИПЕД, в хорошем состоянии,  095-797-54-69.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский 

машзавод), б/у. Итальянская автоматика. 099-36-88-604.
КОЗУ дойную, КОТЁЛ КСТ-16. 099-054-03-34.

услуги

Ремонт 
изготовление, 

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

Предприятию требуется уборщица. 
Возраст - 35-45 лет. 099-368-86-04.

УгОЛЬ
Цены летние

066-928-50-36, 067-729-87-31

Фермерство продає 
курей-несучок 

і молодняк 
Домінант, Ло-

ман Браун, Леггорн, Бор-
ковська, Геркулес та ін. 
Співпрацюємо з кращими 
фермами України. 

Доставка безкоштовно. 
066-039-95-20, 068-902-33-04

Ответы на задания, 
опубликованные в № 26

Ключворд

Сканворд

считать недействительным
Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ГОНЧАРА          

Володимира Георгійовича, виданий у 2004 р. Жовтневим РВК                      
м. Луганська, вважати недійсним.

ПОСВІДЧЕННЯ ТРАКТОРИСТА на ім’я КЛАДКО Віталія 
Олександровича, 03.12.1988 р. н., вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК УН № 0560843, виданий 17.05.1995 р. 
Новоайдарським РВК на ім’я КОЛОНІФА Олександра Васильовича, 
вважати недійсним.

работа
ТРЕБУЮТСЯ РЕПЕТИТОРЫ (1 - 4 классы): - английский язык; 

- математика; - украинский язык. 095-49-50-353, 095-49-50-354.   
Андрей. Надежда. Новоайдар.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК. 20-35 лет. 096-399-98-15.

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.

5 июля 2020 года – 
четыре года светлой памяти 

дорогого, любимого 
сыночка, брата

СУВОРОВА 
Александра Васильевича

(19.06.1979 г. – 05.07.2016 г.)

Ушел от нас наш сыночек, 
наше счастье, свет наш, заря, 
наша радость, наша слезинка, 
без него опустела земля…

Моя любовь к тебе, сыно-
чек, вечна… И сколько бы ни 
было в жизни бед, любить тебя 
я буду вечно, ты мой родной, 
неповторимый человек… Если б я могла иметь ту силу, силу 
ту, которой правит смерть, никогда бы я не допустила своему                                    
сыночку умереть…

Пускай земля тебе будет пухом, мой дорогой и любимый сыно-
чек. Пускай ангелы на небесах охраняют твой покой, оберегают 
твою душу и несут тебе нашу любовь, которая будет жить в наших 
сердцах, пока мы живем…

Мы тебя, родной, никогда не забудем. Вечная память тебе,    
родной наш.

Мама, сестра, родные.

ПОМНИМ.. .

Скорбим в связи с 
трагической гибелью

ВАЛУЙСКОЙ (Алексеенко) 
Натальи Николаевны.

Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить, 

Не можем в смерть твою 
поверить, 

Ты с нами будешь навсегда.

Одноклассники 
выпуска 1981 года 

Новоайдарской 
средней школы.

Колектив працівників НВК Олексіївська школа-гімназія 
глибоко співчуває вчителю Швачці Любові Іванівні з приводу 
тяжкої втрати – смерті мами ПОНОМАРЕНКО Валентини 
Стефанівни.
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1 липня, середа
День архітектури України

2 липня, четвер
Міжнародний день спортивного 
журналіста

4 липня, субота
День Національної поліції     
України

4 липня, субота
Міжнародний день кооперативів

5 липня, неділя
День Військ Протиповітряної 
оборони України
День Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України

6 липня, понеділок
Всесвітній день поцілунку

7 липня, вівторок
День працівника природно-         
заповідної справи

8 липня, середа
День родини

11 липня, субота
Всесвітній день народонаселення
Всесвітній день шоколаду

12 липня, неділя
День рибалки

15 липня, середа
День українських миротворців

16 липня, четвер
День бухгалтера України

19 липня, неділя
День металурга

20 липня, понеділок
Міжнародний день шахів

25 липня, субота
День зубного техніка

26 липня, неділя
День парашутиста

28 липня, вівторок
День хрещення Київської Русі – 
України

29 липня, середа
День Сил спеціальних операцій 
Збройних Сил України

30 липня, четвер
Міжнародний день дружби

31 липня, п’ятниця
День системного адміністратора

4 июля. Растущая Луна в зна-
ке Зодиака Овен. 15 день лунного 
календаря является решающим 
фактором развития жизни че-
ловека будущие 2 недели. Орга-
низм человека уязвим, требует 
повышенного внимания к здо-
ровью. Рекомендуется избегать 
любых проявления агрессии и 
защищать справедливость. 

5 июля. Полнолуние в знаке 
Зодиака Овен. Прекрасное вре-
мя расслабиться и позволить 
себе немного отдохнуть. В этот 
период стоит сосредоточиться 
на простой и монотонной ра-
боте, домашних хлопотах. От-
лично складываются путеше-
ствия и отдых, любые его виды, 
помогающие восстановлению                          
и накоплению сил.  

6 июля. Убывающая Луна в 
знаке Зодиака Овен. День иде-
ален для общения и обмена ин-
формацией. Сегодня лучше не 
браться за работу или домаш-
ние хлопоты, а провести день 
в компании друзей и близких. 
День принесет прекрасные пер-
спективы в финансовых делах, 
деловых знакомствах. Сегод-
ня лучше всего запланировать      

мероприятие или свидание.
7 июля. Убывающая Луна в 

знаке Зодиака Овен. Можно за-
планировать перемены. Но не 
начинать их - день не подходит 
для активности. Неудачны про-
екты, бытовые перемены, фи-
нансовые вложения, общение 
и знакомства, сделанные в этот 
лунный день. Воздержитесь 
от всего, что может нарушить 
Ваше одиночество и спокойное                             
течение дня.

8 июля. Убывающая Луна в 
знаке Зодиака Овен. Период тя-
жел в плане общения и решения 
важных вопросов. Постарайтесь 
перенести все дела и мероприятия 
на другое время, так как большая 
доля вероятности различных 
неудач и бед. Проведите время 
в одиночестве, занимаясь очи-
стительными процедурами для                                                                    
тела и души.

9 июля. Убывающая Луна в 
знаке Зодиака Овен. Всем все 
по плечу – работа, перемены 
в жизни и карьере, домаш-
ние дела. Траты и вложения в 
данный период очень удачны, 
а общение и мероприятия –                                       
приятны и полезны.

30 июня отметила 
свой юбилей 

уважаемая подруга, кума 
БЛЕДНАЯ 

Людмила Васильевна!

Юбилей - отличный 
возраст! Мы желаем в 
юбилей - пусть всё в 
жизни будет просто, будь 
счастливей, веселей! Пусть 
в любых делах удача просто 
рядышком идёт, все решают-
ся задачи, просто в срок и без 
хлопот! Красотой и оптимизмом 
радуешь нас целый век! Ты для нас 
необыкновенный, яркий, добрый человек!

С уважением - семьи Бурьяк, Зубатенко, 
Селезнёвых, Замогильных.

 

Магнітні бурі в липні 2020 
року пройдуть чотири рази.

У цьому місяці всі вони 
будуть сильними, тому мете-
озалежним людям потрібно 
бути готовим до фізичного та          
емоційного дискомфорту.

Найнебезпечніші дні: 1 
липня, 3 липня, 30 липня та                      
31 липня.

fakty.com.ua

Пapaдoм плaнeт имeнуют ви-
зуaльнoe явлeниe в acтpoнoмии. 
Этo ocoбoe выcтpaивaниe плaнeт 
в Coлнeчнoй cиcтeмe, кoгдa 
для зeмнoгo нaблюдaтeля oни 
якoбы пoлнocтью или чacтич-
нo oкaзывaютcя в eдинoм ceк-
тope пo oдну cтopoну oт Coлнцa. 
Пoдoбнoe coбытиe нaзывaют 
пapaдoм плaнeт или иx cближe-
ниeм, пoтoму чтo визуaльнo 
cклaдывaeтcя впeчaтлeниe, чтo 
oни pacпoлoжeны pядoм. Haпo-
минaeм, чтo этo лишь видимый 
эффeкт, пoтoму чтo плaнeты 
ocтaютcя нa cвoиx пpивычныx 
opбитax.

4 июля по одну сторону от 
Солнца выстроятся все планеты 
Солнечной системы: Меркурий, 
Венера, Земля, Марс, Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. 
Они будут находиться в доволь-
но узком секторе неба, но Уран и 
Нептун расположатся чуть даль-
ше остальных. Подобное явление, 
но с чуть большим углом разброса 
планет наблюдалось в 1982 году.

Астрологи нередко связыва-
ют парады планет с различными 
крупными политическими или со-
циальными событиями, которые 
накрывают планету в этот период. 
Однако обвинять во всех бедах 
привычную жизнь Космоса также 
является неуместным.

Влияние парада планет не так 
велико, чтобы устроить Армагед-
дон или катастрофу планетарного 
масштаба, а тем более развязать 
новое мировое кровопролитие. Об 
этом постоянно говорят ученые. 

Мнение современного науч-
ного мира довольно однозначное 
и простое — парады планет не 
могут хоть как-то отрицательно 
влиять на жизнь планеты Земля, 
на ее орбиту или магнитное поле, 
так как движение небесных тел 

давным давно устоялось и яв-
ляется нормой. Гравитационных 
отклонений не будет, поэтому 
такие моменты носят лишь зре-
лищный характер. На человека 
это космическое действо также                   
влиять не может.

Из этого стоит сделать одно-
значный вывод: Парад планет 
— это очень красивое и мегазре-
лищное действо, которое иногда 
дарит нам Космос. Его стоит не        
опасаться, а наблюдать и изучать.

Большой парад планет совпа-
дает с полнолунием 5 июля 2020 
года. В этот день определитесь 
в своих стремлениях, обдумай-
те планы на будущее, а для уси-
ления эффекта можно провести 
символический ритуал. Напри-
мер, четко и без частицы «не» 
записать свои желание на бумаге                     
и спрятать её в укромное место.

Ещё в это полнолуние уделите 
особое внимание своим сновиде-
ниям. Постарайтесь их детально 
запомнить. Вероятность увидеть 
вещий сон очень велика, поэтому 
тщательно проанализируйте уви-
денное и подумайте, как это мож-
но использовать. Возможно, ноч-
ные грёзы будут предупреждать 
вас о грядущих неприятностях 
(при правильной интерпретации 
последствия можно смягчить).

После 5 июля влияние боль-
шого парада планет на мировые 
события и людей постепенно бу-
дет сходить на нет. Этого астро-
номического явления не стоит 
бояться, просто необходимо быть 
осторожными. Кроме того, лю-
бую ситуацию можно использо-
вать с пользой. Например, у вас 
будет хорошая возможность по-
любоваться планетами (под утро        
некоторые будут видны).

gazeta-echo; 
aboutspacejornal.net.

 

4 липня святкує 
День народження 

ЗАДНІПРОВСЬКИЙ 
Віктор Арсентійович!

Спасибі тобі, що жи-
веш ти на світі, за добреє 
серце, за очі привітні, 
за руки твої золоті і 
невтомні, за душу чутли-
ву, що завжди пригорне. 
Нехай тобі силу Господь 
посилає, нехай шлях благо-
дать осяває, живи ти ще до-
вго, рідненький, на світі, і буде-
мо всі ми за тебе радіти! Щоб холод 
в душу не закрався, і щоб ніколи не було біди, і щоб                                 
ніхто не здогадався, який вже рік іде тобі!

Дружина, діти, онуки, правнучка.


