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Відкрила захід теплими словами привітань голов-
ний спеціаліст відділу освіти Новоайдарської селищної 
ради О. М. Пяташ. Ольга Миколаївна зауважила, що се-
ред 93 випускників Новоайдарщини цього року двом 
вдалося підтвердити свої глибокі знання з предметів, 
чудово склавши ЗНО (результат ДПА - 12 балів), та от-
римати за свою 11-тирічну копітку працю золоті медалі. 
Справжніми героями цього дня стали цілеспрямовані, 
гарні, активні випускники: Ольга Кішкінова (Гречиш-
кинській ліцей Новоайдарської селищної ради) та Ілля 
Ізмалков (Новоайдарський ліцей Новоайдарської се-

лищної ради). Саме для них в цей день сяяли посмішки,                                                         
лунали слова привітань.

Оля Кішкінова прекрасно склала ЗНО, отримав-
ши по 197 і 194 бали за предмети. Дівчина мріє всту-
пити до одного з Харківських вишів та в майбутньому              
стати програмістом.

Ілля Ізмалков також отримав прекрасні ре-
зультати на ЗНО. Він довго готувався та впевне-
но йшов до мети, щоб мати можливість вступи-
ти до вузу, про який мріє. Для широкого загалу це 
поки що секрет, але ми впевнені, що все складеться                                                                                            
якнайкраще.

Щирі напутні слова пролунали на адресу випускни-
ків-медалістів, їхніх батьків та вчителів від Новоай-
дарського селищного голови Ігоря Шопіна та началь-
ника відділу освіти Новоайдарської селищної ради                                                    
Олександра Селіхова.

«Сьогодні надзвичайно важливий день для вас, він 
запам’ятається на все життя. Впродовж 11 років вчителі 
та батьки давали вам коріння та крила для життя. Крила 
– то ваші знання, що дали вчителі, а коріння – любов, яку 
прививали і батьки, і вчителі, любов до рідної домівки, 
до Батьківщини. Золота медаль – це та перша цінна на-
города, яка додаватиме вам переваги та сил все життя. 
Ми пишаємося вами неймовірно! І це просто надзвичай-
но! Ви є найкращими серед найкращих, найрозумніши-
ми з найрозумніших, найперспективнішими із найпер-
спективніших. Так тримати!», - привітав випускників                                                                                                       
Ігор Шопін.

«Сьогодні ви підбиваєте підсумки свого шкільного 
періоду життя. Попереду на вас чекає велика дорога, 
яку теж потрібно подолати впевнено та сміливо. Хочу, 
щоб на своєму життєвому шляху ви ніколи не стика-
лися з перепонами, якщо з’являться якість труднощі – 
легко з ними справлялися і робили все, аби ми вами пи-
шалися. Бажаю вам щастя, здоров’я, успіхів, натхнення 

та завжди добиватися поставлених цілей», – побажав                        
Олександр Селіхов.

Найурочистіший момент святкового заходу – вру-
чення медалей та пам’ятних подарунків від селищ-
ної ради – планшетів, які обов’язково стануть в при-
годі під час навчання. Їх талановитим розумникам 
Ользі Кішкіновій та Іллі Ізмалкову під гучні опле-
ски присутніх урочисто вручають Ігор Шопін та                                                             
Олександр Селіхов. 

Та на цьому приємності для Ольги та Іллі не скін-
чились. Від імені педагогів щиро привітала ді-
тей директор Гречишкинського ліцею Наталія Бо-
рис. Вона подякувала дітям за терплячість, за потяг 
до знань, зауваживши, що це вміння навчатися, вчи-
тися обов’язково знадобиться їм у подальшому                                                                          
житті. 

«Той багаж знань, який ви отримали в своїх на-
вчальних закладах, принесе користь всій країні. 
Ваші вчителі, ваші батьки, які змогли вам прищепи-
ти любов до знань, дали вам можливість в майбут-
ньому отримувати відповіді на багато важливих жит-
тєвих питань. Ви - найбільш підготовлені учні. Вас 
завжди можна ставити в приклад. Бажаю вам, щоб 
по життю вас і далі супроводжував такий же успіх. 
Будьте завжди щасливі і будьте завжди на висоті», -                                                                                             
урочисто побажала Наталія Борис.

Слово від імені батьків взяла Наталія Ізмалко-
ва. Вона підкреслила важливість цього вагомого до-
сягнення та запевнила медалістів, що обов’язково                                   
все буде добре!

Приєднаємося до всіх привітань, які пролуна-
ли на адресу юних талантів. Випускникам-медаліс-
там дякуємо за старання, час, який вони витрачали 
для навчання, наполегливість та орієнтацію на ре-
зультат. Бажаємо цікавої дороги, якою вони йтимуть 
далі по життю, щоб вона була успішною та дала їм 
можливість досягти успіху та високого результату.                                                                              
В добру путь!

М. ТИХОНОВА.

Яскравими емоціями, зворушливими словами та побажаннями щасливої долі та здійснення мрій 
запам’ятається 25 червня 2021 року двом випускникам, золотим медалістам Новоайдарщини.

В цей день в затишній камерній, можна сказати, родинній атмосфері відбулося урочисте привітання 
та вручення золотих медалей найкращим випускникам шкіл Новоайдарської об’єднаної територіальної 
громади. 

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем,
что стоимость подписки на месяц составляет 40 гривень. 

Сделайте подарок своим близким!
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1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок визначення розмірів 

орендної плати при укладанні договорів оренди землі 
на території Новоайдарської селищної територіальної 
громади, (далі - Положення) розроблено з метою ство-
рення єдиних організаційно-правових та економічних 
засад визначення та справляння орендної плати за 
земельні ділянки, орендодавцем яких згідно із зе-
мельним законодавством виступає Новоайдарсь-
ка селищна рада, створення сприятливих умов для 
раціонального використання земельних ділянок 
орендарями та забезпечення додаткових надход-
жень до селищного бюджету у вигляді платежів                                                                                              
за оренду землі.

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог Зе-
мельного, Податкового та Цивільного кодексів України, 
Законів України: «Про оренду землі», «Про місцеве    
самоврядування в Україні».

1.3. Положення регламентує принципи встановлен-
ня розміру орендної плати за землю, порядок внесення 
орендної плати за землю.

2. Порядок розрахунку орендної плати
2.1. Оренда землі - це засноване на договорі стро-

кове платне володіння і користування земельною 
ділянкою, необхідною орендареві для проведення 
підприємницької та інших видів діяльності.

2.2. Орендна плата за землю - це платіж, який орен-
дар вносить орендодавцеві за користування земельною 
ділянкою.

Розмір та умови внесення орендної плати за землю 
встановлюються у договорі оренди між орендодавцем  
та орендарем.

Річна орендна плата за земельні ділянки, розташовані 
на території Новоайдарської селищної територіальної 
громади, які перебувають у державній або комунальній 
власності, надходять до відповідних бюджетів, 
розподіляються і використовуються відповідно до за-
кону, розмір орендної плати встановлюється у договорі 
оренди, але річна сума платежу:

- не може бути меншою 3 відсотків нормативної 
грошової оцінки;

-  не може перевищувати 12 відсотків нормативної 
грошової оцінки;

- може перевищувати граничний розмір орендної 
плати, у разі визначення орендаря на конкурентних 
засадах, що встановлюється ст. 288.5 Податкового            
кодексу України.

Розмір орендної плати не може перевищувати:
- 3 відсотки нормативної грошової оцінки за земельні 

ділянки, надані для розміщення, будівництва, обслуго-
вування та експлуатації об’єктів енергетики, які виро-
бляють електричну енергію з відновлювальних джерел 
енергії, включаючи технологічну інфраструктуру та-
ких об’єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі 
пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні 
мережі);

2.3. Базою для обчислення орендної плати є норма-
тивна грошова оцінка земельної ділянки, яка надається 
в оренду. Розмір орендної плати за земельні ділянки 
встановлюється відповідно до їх функціонального 
призначення у розрізі економіко-планувальних 
зон населених пунктів Новоайдарської селищної 
територіальної громади згідно з грошовою оцінкою. 
Показники оцінки підлягають щорічно, станом на                                                                
1 січня, уточнення на коефіцієнт індексації відповідно 
до порядку, встановленого чинним законодавством                                                      
України.

У договорі оренди зазначається останній коефіцієнт 
індексації, від якого розраховано таку оцінку та з якого 
року вона діє.

2.4. Розмір річної орендної плати - це відсоток від 
нормативно - грошової оцінки земельної ділянки, який 
встановлюється у відповідності її до функціонального 
використання, а саме:

№ 
з/п

Вид цільового
призначення земельної 

ділянки

% від
норма-
тивної 
грошо-

вої
оцінки

1
Землі

сільськогосподарського
призначення

1.1

Для ведення товарного 
сільськогосподарського

виробництва
та фермерського

господарства

- 12 %

1.2 Для ведення особистого
селянського господарства - 8 %

1.3
Для індивідуального

та колективного 
садівництва

- 3 %

1.4 Для городництва - 3 %

1.5 Для сінокосіння
та випасання худоби - 3 %

1.6
Для іншого 

сільськогосподарського
призначення

- 6 %

2 Землі житлової
та громадської забудови

2.1

Для будівництва
та обслуговування
житлового будинку,

господарських
будівель і споруд

(присадибна ділянка)

- 1 %

2.2
Для будівництва
і обслуговування

багатоквартирного
житлового будинку

- 1 %

2.3
Для будівництва

і обслуговування будівель
тимчасового проживання

(гуртожиток тощо)
- 1 %

2.4
Для будівництва

індивідуальних гаражів
та колективного

гаражного будівництва
- 5 %

2.5 Для іншої
житлової забудови 1 %

2.6

Для будівництва
та обслуговування 
будівель закладів

охорони здоров’я та 
соціальної допомоги 

(стоматологічні кабінети, 
приватні клініки тощо)

В межах
смт Новоайдар 12 %

За межами
смт Новоайдар 10 %

2.7
Для будівництва

та обслуговування
громадських організацій

В межах
смт Новоайдар 10 %

За межами
смт Новоайдар 8 %

2.8

Для будівництва
та обслуговування

будівель
закладів культурно-

просвітницького
обслуговування

В межах
смт Новоайдар 12 %

За межами
смт Новоайдар 10 %

2.9

Для будівництва
та обслуговування 
будівель торгівлі,

які встановлюються
для фізичних осіб
(магазини, аптеки,

склади, МАФ тощо)

В межах
смт Новоайдар 12 %

За межами
смт Новоайдар 8 %

2.9.1

Для будівництва
та обслуговування 
будівель торгівлі,

які встановлюються
для юридичних осіб
(магазини, аптеки,

склади, МАФ тощо)

В межах
смт Новоайдар 12 %

За межами
смт Новоайдар 8 %

2.9.2
Для будівництва

та обслуговування
автозаправних станцій

- 12 %

2.10

Для будівництва та 
обслуговування

туристичної 
інфраструктури

та закладів
громадського харчування 

(кафе, ресторани,
бари, закусочні,

літні майданчики та інші)

В межах
смт Новоайдар 12 %

За межами
смт Новоайдар 8 %

2.11
Для будівництва

та обслуговування 
будівель кредитно-
фінансових установ

- 12 %

2.12
Для будівництва

та обслуговування 
будівель

ринкової інфраструктури
- 12 %

2.13

Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів комунального

обслуговування
(підприємства 
комунальної

форми власності)

- 3 %

2.14

Для будівництва
та обслуговування 

закладів побутового
обслуговування 

(перукарні, ательє, 
ремонтні майстерні, 

фотоательє тощо)

В межах
смт Новоайдар 10 %

За межами
смт Новоайдар 4 %

2.15

Для будівництва
та обслуговування

інших будівель
громадської забудови 
(офіси, контори тощо)

В межах
смт Новоайдар 10 %

За межами
смт Новоайдар 8 %

3
Землі промисловості, 
транспорту, зв’язку

та іншого призначення
-

3.1

Для розміщення
та експлуатації

основних, підсобних
і допоміжних

будівель та споруд 
технічної інфраструктури 

(виробництво
та розподілення газу)

- 12 %

3..2

Для розміщення
та експлуатації

основних, підсобних 
і допоміжних 

будівель та споруд 
підприємств переробної, 

машинобудівної
та іншої промисловості

В межах
смт Новоайдар 12 %

За межами
смт Новоайдар 8 %

3.3

Для розміщення
та експлуатації

будівель і споруд 
автомобільного

транспорту
та дорожнього
господарства

В межах
смт Новоайдар 12 %

За межами
смт Новоайдар 6 %

3.4

Для розміщення
та експлуатації

будівель і споруд
додаткових

транспортних послуг
та допоміжних операцій 

(шиномонтажна
майстерня,

платна автостоянка, 
станція

техобслуговування тощо)

В межах
смт Новоайдар 12 %

За межами
смт Новоайдар 10 %

3.5

Для розміщення
та експлуатації

інших технічних
засобів зв’язку 

(мобільний зв'язок,
телефонний зв’язок 

тощо)

В межах
смт Новоайдар 12 %

За межами
смт Новоайдар 10 %

3.6

Для розміщення, 
будівництва, експлуатації 

та обслуговування 
будівель і споруд
об’єктів передачі 

електричної
та теплової енергії

8 %

У випадку, якщо суб’єкт підприємницької діяльності 
здійснює на одній земельній ділянці декілька видів 
діяльності, за основу при визначенні розміру орендної 
плати береться більший відсоток від нормативної 
грошової оцінки.

При здачі в оренду приміщень, які розміщені на 
земельній ділянці, що орендується, орендна пла-
та за частку земельної ділянки, яка відповідає 
частці приміщення, нараховується відповідно до 
функціонального призначення зданого в оренду 
приміщення.

2.5. Коефіцієнт індексації нормативної грошової 
оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від 
дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

2.6. Рішення про зміну розміру орендної плати за зе-
мельну ділянку приймає Новоайдарська селищна рада. 
При встановленні розміру відсотка від нормативної 
грошової оцінки Новоайдарська селищна рада має пра-
во знизити його від передбаченого в п. 2.4 цього По-
ложення, але не нижче 3 % від нормативної грошової 
оцінки, у таких випадках, якщо на земельній ділянці:

1. розпочинається нове виробництво, у цьому ви-
падку знижений відсоток надається на строк не більше        
3 років;

2. розміщений соціально значимий об’єкт для            
населеного пункту;

3. ведеться реконструкція, будівництво та не 
здійснюється господарська діяльність;

4. власник якої знаходиться у скрутному фінансовому 
становищі (за умови подання відповідних 
документів).
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2.7. Остаточний розмір відсотку від 
нормативної грошової оцінки встановлю-
ється після прийняття селищною радою                   

рішення про передачу земельної ділянки в оренду.
3. Розмір, форма і порядок внесення орендної      

плати
3.1. Розмір, форма і строки внесення орендної пла-

ти за землю встановлюються на підставі вимог чин-
ного законодавства, цього Положення та зазначаються                   
у договорі оренди земельної ділянки.

3.2. Орендна плата обчислюється та сплачуєть-
ся з дня виникнення права користування земельною 
ділянкою або закінчення попереднього договору                         
оренди.

У разі припинення права користування земельною 
ділянкою плата за землю сплачується за фактичний 
період перебування землі у користуванні у поточному 
році.

3.3. Орендна плата за земельні ділянки справляється 
виключно у грошовій формі. Внесення орендної плати 
здійснюється у безготівковій формі шляхом перераху-

вання коштів через фінансові установи у строки, визна-
чені договором оренди відповідно до вимог чинного 
законодавства.

3.4. Договором оренди повинна передбачатися що-
місячна орендна плата, виходячи з її річного розміру, 
визначеного згідно з розділом 2 цього Положення.

3.5. Плата за суборенду земельних ділянок не може 
перевищувати орендної плати, яку сплачує орендар.

4. Зміна розміру орендної плати
4.1. Встановлений згідно з розділом 2 цього Поло-

ження розмір орендної плати підлягає  перегляду у разі:
а) зміни функціонального використання земельної 

ділянки, передбаченого договором;
б) змін в діючому законодавстві;
в) змін нормативної грошової оцінки.
4.2. Розмір орендної плати не є сталим та змінюється 

у зв'язку з проведенням щорічної індексації грошової 
оцінки.

4.3. Орендар має право вимагати відповідного 
зменшення орендної плати в разі, якщо стан орендо-
ваної земельної ділянки погіршився не з його вини,                        

що підтверджено належними документами.
Рішення про зменшення орендної плати                                

приймається Новоайдарською селищною радою.
4.4. У інших випадках перегляд розміру орендної 

плати може здійснюватися лише за письмовою згодою 
сторін та у порядку, визначеному договором оренди   
земельної ділянки.

5. Порядок внесення орендної плати за землю
5.1. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно 

згідно з умовами договору оренди.
5.2. Внесення орендної плати на майбутній пе-

ріод оренди допускається на термін не більше шести            
місяців.

5.3. Плата за оренду землі зараховується до селищ-
ного бюджету у порядку, визначеному Бюджетним      
кодексом України.

5.4. Контроль за правильністю обчислення, своєчас-
ністю подачі податкової декларації до органу держав-
ної податкової служби, повнотою і своєчасністю спла-
ти орендної плати до селищного бюджету здійснює           
ГУ ДПС у Луганській області.

№ 
з/п

Найменування послуг 
(короткий опис
складу послуги)

Та-
риф 

(грн.)

1
Придбання і доставка продовольчих, 

промислових та господарських
товарів і медикаментів

84,00

2 Організація харчування
(приготування їжі) 60,20

Ведення домашнього господарства:

3
підготовка продуктів для приготування 

їжі, миття овочів, фруктів і посуду,
винесення сміття, миття газової плити,

раковини, холодильника
18,30

4
розпалювання печей, піднесення

вугілля, дров, розчистка снігу,
доставка води з колонки

42,20

5 миття одного вікна (не більше 3 
з окремою оплатою за кожне) 30,30

6 обклеювання вікон 30,30
7 прасування до 1,5 кг сухої білизни 30,30

8 допомога при консервації
овочів та фруктів 90,00

9
косметичне прибирання:

замітання приміщення,
складання речей, винос сміття

18,30

10

вологе прибирання:
після косметичного

прибирання
набрати у відро води

і вимити підлогу, витерти пил

42,20

11
генеральне прибирання:

вибивання напільних доріжок,
миття підлоги, протирання пилу,

знімання павутиння, миття дверей тощо
125,90

12 заміна постільної та натільної білизни 10,20

13
надання допомоги при купанні,

миття голови, умивання рук, обличчя,
гоління, розчісування волосся,

підрізання нігтів
60,20

14
Надання допомоги

в оплаті комунальних послуг,
звірка платежів та здійснення

інших платежів
45,20

Надання допомоги в оформленні документів

15 оформлення субсидій
на квартирну плату і комунальні послуги 269,30

16 оформлення пільгових рецептів
на медикаменти 60,20

17 оформлення замовлень на доставку 
вугілля, дров, скрапленого газу 60,20

18

Представництво інтересів
в органах державної влади,
установах, підприємствах

та організаціях
(виконання доручень, пов'язаних

з необхідністю відвідування
різних організацій)

72,10

19
Забезпечення супроводження

(супровід споживача
соціальних послуг у поліклініку)

78,10

20

Надання послуги
з виконання дрібних

ремонтних робіт
(побілка житлової кімнати

1 раз на рік, побілка кухонної кімнати
2 рази на рік)

239,40

21

Надання допомоги
у проведенні

сільськогосподарських робіт
(надання допомоги  в обробці

присадибної ділянки,
але не більше ніж 0,02 гектара)

140,60

22 Ремонт одягу
соціальним робітником (дрібний) 6,30

23 Ручне прання 1 кг сухої білизни
вдома у замовника 18,30

24 Написання листів 30,30

25 Ремонт одягу та білизни швачкою 
(дрібний) 29,40

26 Пошив білизни швачкою 55,80

27
Прання білизни

пральною машинкою терцентру
(5 кг сухої білизни)

141,90

Перукарські послуги
28 чоловіча стрижка 31,60
29 чоловіча стрижка під машинку 26,50
30 жіноча стрижка без миття голови 31,60

31 жіноча стрижка
з миттям голови і укладкою 47,30

 

25 червня Новоайдарський район-
ний центр зайнятості провів ярма-
рок вакансій та приєднався до загаль-
нообласного ярмарку вакансій для                                              
молоді.

На захід були запрошені представни-
ки Новоайдарського райвійськкомату та 
відділу поліції з метою підбору кадрів  
на службу за контрактом. 

В ярмарку взяли участь близько 80 
безробітних осіб, яким пропонувалися 
вакансії по Новоайдарському району, 
по Луганській області, а також по п’яти    
областям України з наданням житла.

Всім учасникам заходу була надана 
можливість отримати професійну допо-
могу профконсультанта щодо складан-
ня резюме та з’ясувати свої професійні 
здібності при виборі професії, пройти 
профдіагностичне тестування, ознайо-
митися з графіком формування груп з 
професійного навчання.

Безробітні, які виявили бажан-
ня працювати за запропоновани-
ми професіями, склали анкети для                                                          
роботодавців.

Новоайдарський  РЦЗ.

Чотири перших місця та Гран-прі! 
З такими результатами дитячий хорео-
графічний колектив «Цвітень» з міста        
Щастя повернувся з Болгарії. 

Гран-прі фестивалю «Таланти XXI 
сторіччя» узяв танок «Козачок». Чоти-
ри перші місця танцюристи отримали 
також у номінаціях соло, естрадний та               
два різновиди  народного танку. 

29 червня колектив повернувся додо-
му. «Цвітень» неодноразово був учас-
ником і переможцем численних між-
народних, всеукраїнських, обласних 
фестивалів і конкурсів. «Родзинкою»                                    

репертуару колективу є народний танець.
Міжнародний конкурс з хореогра-

фії «TALENTS OF THE 21 CENTURY-
DANCE» має статус конкурсних змагань. 
Виступи хореографічних колективів 
оцінюються міжнародним журі, у скла-
ді якого досвідчені діячи культури, 
викладачі хореографічних дисциплін                             
з різних країн Європи. 

Переможці Конкурсу отриму-
ють звання лауреата: I місце – Золо-
тий диплом, II місце – Срібний ди-
плом, III місце – Бронзовий диплом та                                                      
ГРАН-ПРІ.
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Як розповіла мама дівчинки Ната-
лія, Софія почала займатися танцями та 
гімнастикою ще в дошкільному віці. Її 
записали до студії, а коли пішла до пер-
шого класу, то стала ученицею й хорео- 
графічної школи в місті Слов’янськ. З 
того часу Софійка вже не уявляє себе без 
танців та гімнастики, а поєднувати ці два 
захоплення в єдине – особливо цікаве                                             
для неї. 

«Відвідуючи хореографічну студію, 
Софія встигла взяти участь в багатьох 
конкурсах, багато виступала, брала 
участь в конкурсі «Міні-міс Слов’ян-
ська», - розповідає Наталія Миненко. – 
Причому, ми ніколи не примушували її до 
занять, до тренувань. Це було її бажання, 
її захоплення, вона змалечку навчилася 
керувати своїм часом, щоб його виста-
чало й на навчання в школі, і для спор-
ту, і для хореографії, і для спілкування                                                                           
з друзями».

«Я захоплююся людьми, які вміють 
танцювати. Багато років тому я вибрала 
танці в якості свого захоплення, розпові-
дає Софія. - Я танцюю з 5-6 рочків. Мис-
тецтво танцю надихає мене. Я відчуваю 

впевненість і щастя після занять, трену-
вань. Вони дарують мені море емоцій, 
впевнену поставу, грацію, координацію 
і баланс. Мені подобається музика, тому 
що я знаходжу рухи тіла дуже красиви-
ми і ритмічними. Я можу висловити свої 
почуття з їх допомогою. Танці для мене 
є оригінальним невербальним спілкуван-
ням. Крім того, вони вимагають багато 
енергії, зусиль і гнучкості. Це нелегко, і  
потрібно багато працювати, щоб освоїти 
танцювальні па. Але коли це вдається – 
це просто надзвичайно, це дуже весело                                                                                   
і захоплююче.

Іноді коли мені сумно, чи треба вирі-
шити якесь питання, я просто починаю 
танцювати і імпровізувати. Це відразу 
ж допомагає мені почувати себе краще,  
бо кожен рух і стрибок, кожен крок і по-
ворот робить світ навколо мене яскра-
віше. Коли я танцюю, я забуваю про 
все. Тому моє хобі – це і мій настрій, 
моя любов. Мені подобається ставити 
перед собою нові цілі і досягати їх, по-
добається перевіряти себе на міцність 
та креативність і доходити до межі                                                 
можливостей».

Коли під час каранти-
ну не працювали гурт-
ки в місцевому Будинку 
культури, Софія трохи 
нудьгувала, але заняття не 
кидала. Її завжди підтри-
мує матуся, вони разом 
переглядають відеоуро-
ки, різноманітні виступи 
відомих хореографів, й 
Софійка, надихаючись їх- 
німи прикладами, нама-
гається відтворити рухи,         
елементи номерів.

Скучивши за висту-
пами, дівчинка підготу-
вала власний номер для 
сільського заходу, при-
йшла до Олексіївського 
сільського Будинку-філії. 
Тут художня керівниця 
Надія Гапонова, перегля-
нувши номер дівчинки, 
допомогла їй підібрати                        
музику. 

Репетиції, трохи хви-
лювання, й Софія вже 
на імпровізованій сцені 
зі своїм власним соль-
ним номером! І нехай 
дебютний номер тривав 
всього лише півтори хвилини, ці хви-
лини були наповнені надзвичайними 
граційністю, пластичністю та натхнен-
ням юної талановитої дівчинки. Хо-
реографічні та гімнастичні здібності 
нікого не залишили байдужим. Ось 
так і засяяла її зірочка в мальовничій                                                              
Олексіївці.

Окрім щирого захоплення танця-
ми дівчинка має ще одне хобі – ма-
лювання. Тут талант їй передався, ма-
буть, від матусі, яка має хист до цього. 

Коли видається вільна хвилинка, Со-
фія залюбки бере в руки олівці й ство-
рює чудові малюнки. Але, не дивля-
чись на такі творчі захоплення, зараз 
Соня, перейшовши до 6 класу Олек-
сіївського ліцею, мріє стати вчителем                                                                             
математики.

Що ж, бажаємо Софійці нових ідей 
для своїх неповторних хореографіч-
но-гімнастичних номерів, натхнення для 
малювання та запалу для подальшого 
навчання в школі!

М. ТИХОНОВА.

Літо – чудова пора року, коли ми можемо присвятити час своїм за-
хопленням та розвитку своїх талантів. Особливо це приємний час для 
дітлахів, адже в літні канікули можна досхочу займатися улюбленими                                                                       
справами.

Так робить і героїня нашої сьогоднішньої розповіді Софійка Миненко. Дівчина 
разом з родиною мешкає зараз в Олексіївці.

Переїхали сюди з міста Слов’янськ. Софія – дівчина активна та різнобічно 
обдарована. Оцінити один з її талантів місцеві мешканці мали змогу на 
святі, присвяченому Дню захисту дітей. Тут вона виступила зі своїм соль-
ним хореографічно-гімнастичним номером, і цей виступ багатьом при-
пав до душі. Не дивлячись на те, що зараз дівчина займається в основно-
му самотужки, її захоплення розвивається, а інтерес до цього заняття                                                                              
не зникає.

На шляху свого історичного розвит-
ку кооперація Новоайдарщини пройшла 
періоди піднесення, спаду, розвитку 
та різноманітних випробувань на жит-
тєздатність. Завдяки невтомній праці 
багатьох поколінь в районі створена 
значна матеріально-технічна база, що 
стала важливою складовою частиною                           
соціальної інфраструктури району. 

Новоайдарська райспоживспілка сьо-                                                                             
годні є однією із найуспішніших в еко-
номічному плані кооперативних орга-
нізацій на Луганщині. За минулий рік 
споживчі товариства, підприємства рай- 
споживспілки отримали від господар-
ської діяльності 202 тис. грн. прибутків, 
що у 2,3 рази більше, ніж у 2019 році. Від 
оренди частково незадіяних у господар-
ській діяльності об'єктів за рік отрима-
но 1,2 млн. грн. доходів, які направлені 
на життєдіяльність системи, на попов-
нення власних обігових коштів тощо. 
Потужно працює споживча кооперація 
району й у цьому році. Так, за перший 
квартал райспоживспілка займає перші 
місця в області з основних показників 
господарської діяльності, у тому числі                                                                    
роздрібному товарообігу.

У 2020 році ріст товарообігу в порів-
нні  до 2019 виріс на 21,2 %. Річний то-
варообіг на одне підприємство торгівлі 
становив від 1 млн. грн. до 2,3 млн. грн. 
У 2020 році Новоайдарські кооператори 
мали товарообіг  6,8 млн. грн. За 12 мі-
сяців минулого року до бюджетів різних 
рівнів сплачено понад 480 тис. грн. Торік 

товарообіг зріс практично у всіх торгі-
вельних закладах. Рекордсменами є ма-
газини, що у селах  Олексіївка (145,3 %), 
Штормове (105 %), Новоайдар (104,5 %), 
Новоохтирка (101,7 %).

Особливий акцент у магазинах с. Рай-               
городка робився на товарному забезпе-
ченні, що дозволило безнадійні у фі-
нансовому плані магазини вивести на 
зовсім інший, більш сучасний, а головне –                                                                                 
рентабельний рівень роботи.

Оскільки торгівля – пріоритетний 
вид нашої господарської діяльності, то 
і ставку на неї робимо найбільшу. Хоча 
торгувати зараз складно. І не лише тому, 
що люди почали економити, а й тому, що 
ціни ростуть невтішними темпами. Взя-
ти хоча б крупи: деякі види з них, такі 
як гречка, подорожчали на 100 % і біль-
ше. Суттєво  зросли у ціні кондитерські, 
ковбасні вироби, риба... Алкоголь з осені 
подорожчав майже на 30 %. До того ж, на 
5 % підвищилася ставка податку для всіх 
підакцизних товарів. Вніс свої корективи 
у господарювання і новий Податковий 
кодекс Адже податки зростають майже 
удвічі, а заробити ці кошти якось треба. 

Не зважаючи на швидкі темпи інфля-
ції, високий рівень індексу цін, коопера-
торам вдається динамічно нарощувати 
власні обігові кошти, зараз їх в торгівлі 
понад 1,7 млн. грн. Попереду нелегкі 
часи. Та якщо система пережила важкі 
економічні часи на початку 90-х, то й 
нині не лише вистоїть, а й обов'язково 
розшириться.  

3 гордістю хочеться виділити таких 
кооператорів як: Шопіна Ніна Миколаїв-
на, Горбатих Ірина Михайлівна, Помазан 
Ніна Петрівна, Говтян Валентина Воло-
димирівна, Ляшенко Галина Федорівна, 
Альчакова Інна Олександрівна, Пряд-
кін Олександр Дмитрович, Прядкіна            
Раїса Василівна.

Хотілося б відмітити роботу Новоа-
йдарського сільського споживчого то-
вариства, яке працює під керівництвом     
Дейкун Лариси Валентинівни.

Лариса Валентинівна свою трудову 
діяльність у споживчій кооперації рай-
ону розпочала з 1980 року на посаді ін-
структора відділу кадрів Новоайдарської 
райспоживспілки. У 2008 році Ларису 
Валентинівну обрано головою правління 
районного споживчого товариства. Енер-
гійна, завжди сповнена нових ідей, вона 
постійно шукає заходи щодо підвищення 
ефективності господарської діяльності, 
покращення фінансово-економічного 
стану споживчого товариства.

Не гірше за Новоайдарське ССТ спра-
цювало й Олексіївське ССТ на чолі з 

головою правління Лебідь Валентиною 
Михайлівною, яка працює в системі 
споживчої кооперації Новоайдарського   
району з 1977 року.

Валентина Михайлівна – чуйна, ша-
новна людина великої душі та безмеж-
ної працелюбності – цілком присвятила 
себе споживчій кооперації Новоайдар-
ського району. Користується глибокою 
повагою не тільки серед своїх колег, а й                  
серед односельчан. 

Шановні кооператори району! При-
йміть щиру вдячність за наполегливу 
працю та побажання нових успіхів у слу-
жінні на благо людей, зміцнення єдності 
й згуртованості, вірності кращим коопе-
ративним традиціям. Також усім коопе-
раторам зичу наснаги, мудрості, енер-
гійності, терпіння. Хай невичерпними 
будуть притаманні вам лояльність, до-
брота,  професійна майстерність. Бажаю 
вам міцного здоров'я, удачі та щасливого 
життя під мирним небом України!

В. КОРНЄЄВ, голова
Новоайдарської райспоживспілки.

 

Сьогодні кооперація займає важливе місце у структурі національної 
економіки, а вітчизняні кооперативні організації і підприємства роблять ваго-
мий внесок у забезпечення зайнятості населення, оптимального використан-
ня місцевих ресурсів та поліпшення соціально-економічного і культурного рівня 
життя людей. 

У крамниці «Сільпо» (смт. Новоайдар) 
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В цей теплий літній день на площі 
зібралося багато новоайдарців та гос-
тей селища. Гарний святковий настрій        
панував на святі.

На початку святкової програми          
відбулася урочиста частина. 

З привітальними словами виступили 
голова Щастинської районної державної 
адміністрації Тетяна Новикова, голова 
Щастинської районної ради Олена Ко-
робка, Новоайдарський селищний голова 
Ігор Шопін. Вони виконали приємну мі-
сію – за вагомий особистий внесок у роз-
виток конституційних засад української 
державності, активну громадську діяль-
ність, багаторічну сумлінну працю, висо-
кий професіоналізм, багаторічну сумлін-
ну працю, зразкове виконання службових 
обов’язків та з нагоди відзначення Дня 
Конституції України – нагородили Гра-
мотами: начальника відділу-головного 
бухгалтеру відділу бухгалтерського об-
ліку та звітності Станично-Луганської 
селищної ВЦА Тетяну Миколаївну Го-
ловкову, спеціаліста із земельних пи-
тань Широківської сільської ВЦА Ща-
стинського району Наталію Миколаївну 
Григорову, завідувача господарства Ши-
роківської сільської ВЦА Щастинсько-
го району Тетяну Іванівну Колмичок, 
головного бухгалтера Новоайдарської 
селищної ради Кристину Анатоліївну 
Петлю, вчителя української мови та лі-
тератури КЗ «Кіндрашівська ЗОШ Ста-
нично-Луганського району Луганської 
області» Наталію Євгенівну Резніченко, 
начальника відділу земельних ресурсів 
апарату Новоайдарської селищної ради 
Олександра Івановича Сінченко, началь-
ника відділу ЦНАП Нижньотеплівської 
сільської ВЦА Олену Йосипівну Стахо-
ву, головного спеціаліста юридичного 
відділу Щастинської міської ВЦА Юлію 
Олександрівну Тімофєєву, начальника 
відділу земельних ресурсів Нижньоте-
плівської сільської ВЦА Галину Григо-
рівну Чибрисову, начальника юридич-
ного відділу Щастинської міської ВЦА 
Володимира Івановича Швидунова, го-
ловного спеціаліста з програмного забез-
печення відділу інформаційної політики 
Щастинської міської військово-цивіль-
ної адміністрації Щастинського району 
Луганської області Олександра Володи-
мировича Гайворонського, начальника 
відділу соціальних послуг Новоайдар-
ської селищної ради Наталію Вікторівну 

Голубцову, начальника загального відді-
лу Нижньотеплівської сільської військо-
во-цивільної адміністрації Щастинсько-
го району Луганської області Світлану 
Миколаївну Захарову, начальника Ста-
нично-Луганського районного сектору 
філії Державної установи «Центр про-
бації» в Луганській області Тетяну Ми-
колаївну Лісєєву, головного спеціаліста 
відділу «Центр надання адміністратив-
них послуг» Щастинської міської вій-
ськово-цивільної адміністрації Щастин-
ського району Луганської області Оксану 
Петрівну Лиско, головного спеціаліста 
відділу освіти, культури, молоді та спор-
ту Станично-Луганської селищної вій-
ськово-цивільної адміністрації Щастин-
ського району Луганської області  Лілію 
Анатоліївну Луганську, начальника фі-
нансового відділу Нижньотеплівської 
сільської військово-цивільної адміні-
страції Щастинського району Луганської 
області Олену Вікторівну Шликову, 
начальника відділу освіти Новоайдар-
ської селищної ради Олександра Вікто-
ровича Селіхова, головного спеціаліста 
– юрисконсульта Широківської сільської 
військово-цивільної адміністрації Ща-
стинського району Луганської області 
Наталію Іванівну Слєсарєву,  начальника 
відділу фінансів Широківської сільської 
військово-цивільної адміністрації Ща-
стинського району Луганської області                                                    
Людмилу Валентинівну Уманцеву.

Далі відбувся святковий концерт «Кві-
туй, Україно моя!» за участю вокальних, 
хореографічних колективів та окремих 
виконавців Новоайдарського селищно-
го Будинку культури. Чудово виступили 
танцювальні колективи «Струмочок», 
«НКДенс». Нікого не залишили бай-
дужими виступи солістів А. Антипо-                                      
вої, О. Часнікова, О. Рубан, Ю. Крох- 
мальової, Е. Лукашової, А. Шилової,               
В. Мосяжа, А. Дугінової, В. Антипова, 
А. Мирошниченко та ін. Щирі оплески 
заслужено отримало тріо «Айдарія». 
Прийшлися до вподоби глядачам й дует-
ні виступи Ангеліни Дугінової та Влада 
Мосяжа. Концертна програма була наси-
ченою та різноманітною й завершилась 
яскравим спільним фінальним виступом 
та вітаннями з 25-ю річницею Консти-
туції України та з Днем Молоді й поба-
жаннями  міцного здоров’я та натхнення, 
благополуччя та добробуту, укріплення                 
та процвітання нашої рідної України!

 

27 червня 2021 року на центральній площі селища Новоайдар відбулося     
святкування 25-ї річниці Конституції України та Дня Молоді.

Урочисте нагородження

На сцені - «НКДенс»

Фінальний номер концерту

Реєстрація електронних кабінетів 
для вступу на 1 курс для здобуття ступе-
ня молодшого бакалавра або бакалавра 
розпочинається 1 липня.

Медичні огляди та інші доконкур-
сні процедури, якщо це викликано осо-
бливими умовами конкурсного відбору,  
проводяться до 9 липня.

Прийом заяв і документів                            
починається 14 липня.

Для тих, хто вступає на основі спів-
бесіди, вступних іспитів, творчих кон-
курсів, прийом документів закінчується 
о 18:00 16 липня.

Абітурієнти, які вступають за ре-
зультатами ЗНО, а також вступних 
іспитів та творчих конкурсів, які були 
складені з 1 до 13 липня, повинні подати 
заяви та документи до 18:00 23 липня.

Вступні іспити та творчі конкурси 
проводяться в кілька сесій:

- з 1 до 13 липня включно – для 
вступників на місця державного та                        
регіонального замовлень;

- з 14 до 23 липня можуть проводи-
тись додаткові сесії творчих конкурсів          
для вступників на контракт;

- з 17 до 19 липня включно                           
проводяться співбесіди.

У 2021 році списки рекомендо-
ваних до зарахування на бюджет                           
оприлюднять у такі терміни: 

- для тих, хто проходив співбе-
сіди та за квотою 2 – не пізніше                                              
20 липня; 

- для інших – не пізніше 28 липня.
Переведення на вакантні бюджетні 

місця будуть тривати до 19 серпня.
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Повідомляємо про початок 
громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначе-
ної у пункті 1 цього оголошен-
ня, з метою виявлення, збиран-
ня та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до 
планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Об’єктом планової діяльно-

сті є розміщення мобільної ас-
фальтозмішувальної установки 
по вул. Великий шлях, буд. 2-а, 
смт. Новоайдар, Луганської об-
ласті з метою виробництва ас-
фальтобетонних сумішей для 
будівництва доріг.

Мобільна асфальтобетон-
на установка призначена для 
виробництва асфальтобетону. 
Асфальтозмішувальна уста-
новка типу «240 SM» компанії 
«Amomatic», Фінляндія, розро-
блена з впровадженням нової 
технології щодо екологічних 
параметрів та відповідає еколо-
гічним стандартам розвинених 
країн, що являються світовими 
лідерами, та системі міжнарод-
них стандартів ISO стосовно 
вимог використання найкра-
щих доступних технологій,                  
існуючих на даний час у світі.

Необхідна виробнича потуж-
ність, достатня для звичайної 
роботи підприємства, складає 
– 110-240 тонн/добу. Час роботи 
мобільної АБУ складає від 210 
діб до 280 діб на рік протягом 
від однієї години до восьми го-
дин на добу. Загальна кількість 
переробляємого інертного ма-
теріалу складає від 110 т/добу 
х 0,8 = 88 тонн на добу або від 
18480 тонн на рік. Розмір час-
тинок щебню складає – 5-10 
см. Земельна ділянка, на якій 
розміщено мобільну АБУ, на-
лежить ТОВ «РЕНТА ЛІЗИНГ» 
на правах оренди, загальною            
площею 1,7 га.

При штатному режимі діяль-
ності підприємства, з урахуван-
ням впровадження передбаче-
них організаційно-технічних 

та природоохоронних заходів 
– вплив характеризується як 
екологічно допустимий. Вплив 
планованої діяльності на ґрунт 
у звичайному режимі експлуа-
тації мінімальний і може бути 
помітним в разі порушення тех-
нологічних процесів. Вплив на 
об’єкти природно-заповідного 
фонду не здійснюватиметься, 
оскільки на землях природ-
но-заповідного фонду та істо-
рико-культурного призначення 
роботи не проводитимуться.

Вплив на рослинний і тва-
ринний світ характеризується 
як екологічно допустимий. Пла-
нована діяльність не спричиняє 
порушення навколишнього тех-
ногенного середовища за умов 
комплексного дотримання пра-
вил експлуатації.

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«РЕНТА ЛІЗИНГ»

Код згідно ЄДРПОУ 
42635864.

Місцезнаходження юридич-
ної особи: 65009, Одеська обл., 
м. Одеса, вул. Генуезька, 1/2, 
прим. 4-1.

Контактний номер телефону: 
(048) 33-92-34.

3. Уповноважений орган, 
який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Департамент комунальної 
власності, земельних, майнових 
відносин, екології та природних 
ресурсів Луганської обласної 
державної адміністрації.

Адреса: просп. Центральний, 
59, м. Сєвєродонецьк, Луган-
ська область, 93406; (фактична 
адреса:  площа Перемоги, 2, 
м. Сєвєродонецьк, Луганська 
область, 93400,  тел. (06452) 
2-55-77, (0645) 70-44-44,                          
70-04-56).

Контактна особа: Понома-
ренко Є.В. e-mail: lugcomland@
loga.gov.ua

4. Процедура прийнят-
тя рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та 

орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу                              
на довкілля

Відповідно до законодавства 
рішенням про провадження да-
ної планованої діяльності буде 
– дозвіл на викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне 
повітря, що видається Департа-
ментом комунальної власності, 
земельних, майнових відносин, 
екології та природних ресурсів 
Луганської обласної державної 
адміністрації.

5. Строки, тривалість та 
порядок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу 
на довкілля, включаючи ін-
формацію про час і місце усіх 
запланованих громадських              
слухань

Тривалість громадського об-
говорення становить 25 робочих 
днів (не менше 25, але не біль-
ше 35 робочих днів) з моменту 
офіційного опублікування цьо-
го оголошення (зазначається у 
назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господа-
рювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля.

Протягом усього строку гро-
мадського обговорення гро-
мадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропо-
зиції, які, на її думку, стосують-
ся планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції мо-
жуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електрон- 
ному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані 
після встановленого строку, не 
розглядаються.

Тимчасово, на період дії та 
в межах території каранти-
ну, встановленого Кабінетом 
Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на 

території України гострої респі-
раторної хвороби (COVID-19), 
спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 
днів з дня скасування каран-
тину, громадські слухання не 
проводяться і не призначають-
ся на дати, що припадають на                                                          
цей період.

Громадські слухання (перші) 
відбудуться 

_________________________
___________________________
________________________

(вказати дату, час, місце та 
адресу проведення громадських 
слухань)

Громадські слухання (другі) 
відбудуться 

_________________________
___________________________
________________________

(вказати дату, час, місце та 
адресу проведення громадських 
слухань)

6. Уповноважений цен-
тральний орган або уповнова-
жений територіальний орган, 
що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та 
іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності

Департамент комунальної 
власності, земельних, майнових 
відносин, екології та природних 
ресурсів Луганської обласної 
державної адміністрації.

Адреса: просп. Центральний, 
59, м. Сєвєродонецьк, Луган-
ська область, 93406; (фактична 
адреса:  площа Перемоги, 2, 
м. Сєвєродонецьк, Луганська 
область, 93400,  тел. (06452) 
2-55-77, (0645) 70-44-44,                          
70-04-56).

Контактна особа: Понома-
ренко Є.В. e-mail: lugcomland@
loga.gov.ua 

7. Уповноважений цен-
тральний орган або уповно-
важений територіальний 
орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та 
строки надання зауважень                                  
і пропозицій

Департамент комунальної 
власності, земельних, майнових 
відносин, екології та природних 
ресурсів Луганської обласної 
державної адміністрації.

Адреса: просп. Центральний, 
59, м. Сєвєродонецьк, Луган-
ська область, 93406; (фактична 
адреса:  площа Перемоги, 2, 
м. Сєвєродонецьк, Луганська 
область, 93400,  тел. (06452) 
2-55-77, (0645) 70-44-44,                          
70-04-56).

Контактна особа: Понома-
ренко Є. В. e-mail: lugcomland@
loga.gov.ua.

Зауваження і пропозиції 
приймаються протягом усьо-
го строку громадського об-
говорення, зазначеного в аб-
заці другому пункту 5 цього                                    
оголошення.

8. Наявна екологічна ін-
формація щодо планованої             
діяльності

Звіт з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності 
ТОВ «РЕНТА ЛІЗИНГ» за адре-
сою: Україна, Луганська область, 
смт Новоайдар, вулиця Великий 
шлях, буд. 2-а. на 224 арк.

9. Місце (місця) розміщен-
ня звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додатко-
вої інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у 
пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громад-
ськість може ознайомитися                      
з ними

У приміщенні Щастин-
ської районної державної ад-
міністрації Луганської облас-                           
ті за адресою: 93500, Луганська 
область, смт Новоайдар,                                        
вул. Незалежності, буд. 2.

Контактна особа: Новикова 
Тетяна Володимирівна,  контак-
тний телефон: (06445) 9-40-38, 
електронна адреса: rgana@loga.
gov.ua 

Офіційний сайт http://www.
ndar.loga.gov.ua

Дата, з якої громад-
ськість може ознайомитись з                        
документами, – 02.07.2021 р.

 

Ціни на електроенергію. Постано-
вою №  659 від 29 червня уряд зберіг 
діючу ціну для побутових споживачів 
в розмірі 1,68 грн/кВт-год до 1 серпня 
2021 року.

Відповідні зміни внесено до постано-
ви Кабміну № 483 від 5 червня 2019 року.

Індексація пенсій. З 1 липня індекса-
цію пенсій проведуть для понад мільйо-
на українців. Про це розповіла Міністр 
соціальної політики Марина Лазебна.

«Треба сказати, що ми з 1 липня для 
більш ніж мільйона людей будемо індек-
сувати по 100 грн. Це та категорія людей, 
яка не потрапила в індексацію. В 2017 
році було так ухвалене пенсійне законо-
давство, і деякі категорії людей вилучені 
з індексації. Індексація стала вибірко-
вою... Як не індексувати пенсії? Пенсія 
– це теж дохід. Вона має не знецінювати-
ся. І це, до речі, теж норма Конституції, 
яку ми маємо виконувати. Тому зараз ще 
1 млн додамо по 100 грн. Це буде щомі-

сячна доплата до пенсії», – сказала вона.
За словами Лазебної, наступну індек-

сацію здійснять вже у 2022 році після 
розрахунку рівня інфляції за 2021 рік. 
Вона додала, що зараз індексацію прове-
ли на 11 % – це 50 % індексу споживчих 
цін і 50 % зростання середньої зарплати 
по країні.

Міністерка також зазначила, що 
у грудні уряд планує підвищувати                
мінімальну заробітну плату.

mind.ua

Тарифи на газ. Більшість газопоста-
чальників вже оприлюднили свої лип-
неві місячні тарифи, що будуть діяти 
для тих, хто відмовився від річного та-
рифу на газ. Вартість одного кубометра 
блакитного палива українцям вартува-
тиме в межах від 7,99 до 13,30 гривні                                  
за кубометр газу.

Найнижчу ціну серед компаній, що 
вже опублікували свої липневі тари-
фи, запропонував газопостачальник 
«ЙЕ енергія» – 7,99 гривні за кубо-
метр газу, а найвищий тариф у компа-
нії «Газпромпостач» –  13,30 гривень за                               
кубометр газу.

Прожитковий мінімум. Прожиовий 
мінімум з розрахунку на місяць з 1 липня 
становитиме: 

- для дітей віком до 6 років – 2013 грн.;
- для дітей віком від 6 до 18 років – 

2510 грн.;
- для працездатних осіб – 2379 грн.;
- для осіб, які втратили працездатність 

– 1854 грн.;
- загальний показник – 2294 грн.
 На що впливає прожитковий мінімум
- мінімальна пенсія за віком – це 

100 % прожитковий мінімум для                               
непрацездатних осіб.

- поріг на отримання податкової со-
ціальної пільги – 1,4 прожиткових               
мінімуми;

- базова податкова соціальна пільга – 
половина прожиткового мінімуму;

- допомога на дітей, над якими вста-
новлено опіку чи піклування – 2,5        
прожиткові мінімуми;

- допомога одиноким матерям – різ-
ниця між 100 % прожиткового мінімуму 
та середньомісячним сукупним дохо-
дом сім’ї в розрахунку на одного члена    
сім’ї;

- поріг оподаткування пенсій – 10 

прожиткових мінімумів (при переви-
щенні порогу оподатковується сума                     
перевищення);

- розмір нецільової благодійної до-
помоги від благодійника, яка підля-
гає декларуванню – 1,4 прожиткових                 
мінімуми;

- сума боргу по цивільноправовим 
договорам, яка підлягає декларуванню – 
половина прожиткового мінімуму;

- гарантований розмір аліментів –      
50 % прожиткового мінімуму;

- рекомендований розмір аліментів – 
100 % прожиткового мінімуму;

- пенсія по втраті годувальника – на 
одну дитину померлого годувальни-
ка – 100 % прожиткового мінімуму, на       
двох – 120 %, на трьох і більше – 150 %;

- єдиний податок 1 група (10 % про-
житкового мінімуму працездатної лю-
дини) – це один з небагатьох випадків, 
коли підняття прожиткового мінімуму 
не на руку населенню, адже в такому 
випадку збільшиться розмір податків              
ФОПів на першій групі;

- деякі штрафи прив'язані до                  
прожиткового мінімуму.

24tv.ua
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

ПОЕЗДКИ НА АЗОВСКОЕ МОРЕ (Урзуф, Бердянск). Четы-
рёхдневка, семидневка. Комфортабельный «Mercedes Sprinter» с 
кондиционером. Запись по телефонам: 050-104-99-99 (Татьяна), 
050-572-98-96 (Алексей). ФОП Ляшенко О. В.

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.
КРС. 066-227-17-47, 050-640-92-29.

продам
ДОМ. 050-027-35-98.
ДОМ. 099-054-81-79.
ДОМИК в Айдар-Николаевке. 066-781-71-78.
ДОМИК со всеми постройками в с. Айдар-Николаевка.               

Недорого. 050-022-98-47.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ с удобствами. 095-15-88-617. 
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
ДАЧУ. 066-308-75-74.
ТРАКТОР МТЗ-80 в нормальном рабочем состоянии. Цена   

договорная. 066-910-65-66, 099-161-31-96.
НОУТБУК. 095-05-36-761.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.
СДАМ ДОМ в аренду. с. Алексеевка. 099-278-14-75.

аренда

1 июля – 
3 года светлой памяти

БЕЛАШОВА
Сергея Михайловича

(28.02.1972 – 01.07.2018)

И не лечит нас время,
и боль не стихает,

И сжимает объятья свои
всё сильней…

Только память всё помнит
и не забывает

Дорогих наших,
вечно любимых людей.

Жена, дети, внук,
тёща, Заможские.

5 июля 2021 года –
5 лет светлой памяти

дорогого, любимого
сыночка, брата

СУВОРОВА
Александра Васильевича

Любил ты жизнь, не знал покоя,
Не падал духом никогда.

Не смыть слезами наше горе,
Для нас ты будешь жить всегда…

От тебя исходило добро,
Сколько людям ты сделал его…

Ты оставил природу и мир,
И родных, и друзей, что любил…

Никогда не пройдёт эта боль,
Ты наш добрый, 

любимый, родной.
Ушёл из жизни ты мгновенно,
Мы не смогли тебя спасти…

Прости ты нас, родной, за это,
Прости, прости,

сто тысяч раз прости…

Мама, сестра, родные.

8 июля –
3 года светлой памяти

ЕРМАКОВА
Алексея Александровича

Ты ушёл от нас внезапно,
но светлый образ твой

теперь навеки с нами…
Мы помним,

любим и скорбим…

Жена, дети, внуки, правнуки.

ПОМНИМ.. .

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ГОЛОВІНА Івана                     
Олеговича, 13.04.1990 р. н., вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ГОНЧАРЬ Руслана                   
Вікторовича, 11.02.1981 р. н., вважати недійсним.

считать недействительным

Ответы на судоку, опубликованные в № 26

Як стати донором?
- громадянин України віком    

від 18 років;
- паспорт з реєстрацією на 

території України протягом           
півроку;

- ідентифікаційний код;
- маса тіла – щонайменше       

50 кг;
- для активних донорів – до-

відка від терапевта, висновок 
лікаря-гінеколога для жінок (1 
раз на рік), флюорографія (1 раз 
на рік), заключення ЕКГ піс-
ля 40 років для донорів плазми                             
(1 раз на рік).

Як харчуватися перед здачею 
крові (рекомендоване меню)
Сніданок: каша, зварена на 

воді, з фруктами, цукром і без 
масла; чай з цукром; хліб (білий, 
чорний) або галетне печиво.

Обід: каша без масла і підливи 
або відварена картопля, відварене 
куряче філе або відварена риба 
нежирних сортів, салат із овочів 
без олії, майонезу і сметани, чай 
із цукром або узвар, компот.
Вечеря: відварена картопля або 

каша без масла, відварене м’ясо 
(куриця, яловичина, кролик) або 
відварена печінка (куряча, яло-
вича, кроляча), салат із овочів без 
олії, майонезу, сметани, компот, 
узвар, або чай із цукром.

Дотримання цих вимог осо-
бливо важливе, якщо ви здаєте 
тромбоцити або плазму. Ігнору-
вання цих порад може зашкодити 
якісно провести сепарацію вашої 
крові (виділення необхідних ком-
понентів) і зробить неможливою                   
здачу.

schastye-vca@ukr.net

Мешканців Щастинської громади запрошують здати кров
7 липня з 8:00 до 14:00 в поліклініці м. Щастя відбудеться 

«День донора». Адміністрація КНП ЩМЛ запрошує мешканців 
Щастинської громади долучитися до важливої донорської місії.

Круги на полях
Вставьте в каждый круг цифру от 1 до 12 так, чтобы все цифры были различны. Число в общей       

для двух кругов части показывает сумму цифр в этих кругах.
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1 липня, четвер
День архітектури України
День податківця України

3 липня, субота
Міжнародний день кооперативів

4 липня, неділя
День Військ Протиповітряної 
оборони України
День Національної поліції  
України
День Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України
День судового експерта          
України

6 липня, вівторок
Всесвітній день поцілунку

8 липня, четвер
День родини

11 липня, неділя
Всесвітній день народо-               
населення
День рибалки
Всесвітній день шоколаду

15 липня, четвер
День українських миротворців

16 липня, п’ятниця
День бухгалтера України

18 липня, неділя
День металурга

20 липня, вівторок
День шахів в Україні

25 липня, неділя
День зубного техніка

25 липня, неділя
День працівників торгівлі

28 липня, середа
День хрещення Київської Русі – 
України

29 липня, четвер
День Сил спеціальних 
операцій Збройних Сил                                          
України

30 липня, п’ятниця
День системного адміністратора
Міжнародний день дружби

1 июля отметила 35-летие
медицинский директор
КНП «Новоайдарская

многопрофильная больница»
ЕВДОКИМОВА Анна Владимировна!

С Днем рождения поздравляем,
Любви и красоты желаем,

Здоровья, счастья и успехов,
Побольше радостных моментов.

Ясных дней, улыбок ярких,
Света, солнца и тепла.

Пусть сопутствует удача,
Жизнь приносит лишь добра!

Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

7 июля буря будет средней 
по силе, поэтому, чтобы обе-
зопасить себя от негативных 
последствий, каждому чувстви-
тельному к вспышкам человеку 
следует ограничить физическую 
активность и отказаться от кофе, 
черного и зеленого чая,  а также 
алкоголя.

15 июля буря будет до-
статочно опасной. Гиперто-
никам и людям, имеющим 
проблемы с сердцем, следует по-
дготовиться к неблагоприятно-

му дню и запастись требуемыми                                                
лекарствами.

29 июля характеризоваться 
средней мощностью. У метео- 
зависимых людей проявятся 
проблемы со сном, нервозные 
состояния и срывы. Тем, кто 
страдает в неблагоприятные 
периоды скачками артериаль-
ного давления, необходи-
мо избегать провоцирующих 
факторов: кофеинсодержа-
щих напитков и физической                                                  
активности.

Сон - это попытка мозга мыслить без вашего участия.
******
Тяжела доля народного избранника. Все, что могли - запретили, 

все штрафы предусмотрели. Ну какую еще инициативу выдвинуть 
бедному депутату?

******
Если положить йогурт в морозилку, то получится мороженное из 

йогурта. Если это потом разморозить, то будет йогурт из морожен-
ного из йогурта. А если это заморозить еще раз - то получится, что 
вот уже полдня и убил.

******
Если мужчина в вашем доме разбрасывает грязные 

носки, это не значит, что он неряха, просто он метит                                                                                        
территорию.

******
Студент сидит сдает экзамен по истории. Вдруг 

он поворачивается к соседке на задней парте и                                                                                                                        
спрашивает: 

— А в каком году отменили крепостное право?
Девушка, занятая ответом на свой вопрос, кратко отвечает:
— В 61-ом. 
Парень отворачивается... О чем-то думает... и через три минуты 

опять поворачивается к ней: 
— Погоди, это как? В 61-м же Гагарин в космос полетел...
 — Ну да... Наверное, в честь этого и отменили... 
******
- Изя, я оставил пакет на пять минут - почему моя бутылка    

коньяка наполовину пустая?
- Это потому что вы, Мойша, пессимист.
******
Сегодня разговаривала с начальником в маске. Три раза зевнула, 

два раза показала ему язык, один раз плюнула.
******
Папа, откуда я появился? 
- Из капусты, сынок. 
- Папа, я овощ?
******
Наш мир удивителен: и во флоре, и в фауне, и в человеческом 

обществе вольготнее всего себя чувствуют паразиты... 
******
- Глушите мотор, экзамен окончен.
- Ну что, я сдал на права?
- Вот когда МЧС нас вытащит из машины, я вам отвечу.
******
Врач осматримает пациента:
- Что-то вы мне не нравитесь...
- Да и вы, доктор, тоже не красавец...

 
 

Идея Уэйна Рейнагеля, американского писателя и графика, 
в первую очередь известного своими историческими фанта-
стическими романами. Праздник создан в 1994 году как повод 
отметить официальное окончание полугодия. Эти июльские 
мероприятия первой декады месяца имеют традиционный 
ежегодный характер.

3 июля. Убывающая Луна в 
знаке Овен. Время характери-
зуется повышенной импульсив-
ностью, поспешностью, гра-
ничащей с опрометчивостью. 
Лучше отложить дела, тре-
бующие точности и продуман-
ности, так как если не учесть 
какую-либо мелочь, это обяза-
тельно обернется негативными 
последствиями.

 4 июля. Убывающая Луна в 
знаке Телец. Хотя в этот период 
времени и отмечается некото-
рое усиление мыслительных 
способностей, но, с другой 
стороны, возрастает инерцион-
ность и склонность к лени. 
Появляется желание комфорта 
и уюта, хочется посетить те-
атр или кино, расслабиться и                            
вкусно поужинать.

5 июля. Убывающая Луна в 
знаке Телец.  25-й лунный день. 
День удачен для торговли, су-
дебных дел, переезда или ко-
мандировки. Посвятите себя не-
спешным делам. Очень полезна 
концентрация на духовных про-
блемах, неплохо выспаться и от-
дохнуть. Возможно обострение 
хронических заболеваний.

6 июля. Убывающая Луна в 
знаке Близнецы. Время быстрых 

и энергичных дел. В силу воз-
росшей импульсивности стоит 
заняться не требующими осо-
бой концентрации внимания 
и больших временных затрат 
вопросами и проблемами. Уве-
личенная интеллектуальная ак-
тивность благотворно сказыва-
ется на делах, требующих 
мгновенного принятия решений 
либо связанных с добыванием         
информации.

7 июля. Убывающая Луна 
в знаке Близнецы. Можно за-
няться любыми финансовыми 
операциями или сделками с 
ценными бумагами (особенно 
краткосрочными). Можно по-                                                     
играть на валютной бирже. Бла-
гоприятное время для защиты 
дипломов, диссертаций или 
сбора сведений для их написа-
ния. 27-й лунный день. Любая 
работа в этот день будет спо-
риться. Поэтому лучше всего 
потратить это время на реше-
ние старых неразрешенных          
проблем.

8 июля. Убывающая Луна 
в знаке Близнецы. 28-й лун-
ный день. Благоприятный день 
для любых «земных» дел: от 
приобретения нового автомо-
биля до ремонта квартиры. Во-
зможно появление некоторых 
(не особенно важных) проблем, 
связанных с ослаблением здо-
ровья. Полезно прислушать-
ся к советам партнеров — это 
пойдет на пользу и позволит        
избежать неприятностей.

9 июля. Убывающая Луна 
знаке Рак. Время неспешной 
стабильности. Идеально под-
ходит для хорошо отлаженной 
деятельности предприятий, за-
нятых монотонным производ-
ством. Так же неплохо идут 
дела, связанные с антиквариа-
том и юриспруденцией. Ини-
циированный вами в это время 
судебный процесс должен зако-
нчиться максимально выгодно 
для вас.

 


