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За кошти Держбюджету України за 
бюджетною програмою, що спрямо-
вана на розвиток системи екстреної 
медичної допомоги, Луганщині 
було надано 28 спеціалізованих 
автомобілів швидкої медичної до-
помоги. 24 з них вже готові до пере-
дач на станції та підстанції населених 
пунктів області, а саме: Сватівській, 
Нижньодуванській, Мостківській, Но-
воайдарській, Щастинській, Станично-
Луганській, Міловській, Кремінській, 
Лисичанській, Сєвєродонецькій, Но-                                                                  
во-Астраханській, Троїцькій, Біло-                                                                  
куракинській, Лозно-Олександрів-
ській, Старобільській, Марківській, 
Біловодській, Верхнянській, Карбо-                                                                
нітській, Новодружеській, Попас-
нянській, Новопсковській, Білолуцькій 

та Рубіжанській.
«Розширення та оновлення авто-

парку швидких – це вагомий крок у 
наданні фахового, якісного і опера-
тивного медичного обслуговуван-
ня для нашого населення. Також 
хочу вас запевнити, що ми роби-
мо все можливе і навіть не можли-
ве, аби ці нові автомобілі їздили по 
нормальних дорогах», – звернувся                                                                                                    
до бригад екстреної допомоги 
очільник області.

Окрім ключів від автівок водії 
отримали ще і сертифікати, що 
засвідчують професійну кваліфікацію 
екстрених медичних техніків. Завдя-
ки підтримці ЄС та ПРООН вони 
взяли участь у трьохмісячному на-
вчальному курсі, що відбувався у 

два етапи: теорію засвоювали на базі 
Лисичанського медичного коледжу, 
а вже практичні навички курсанти 
відпрацьовували на базі Луганського 
обласного центру екстреної медичної  
допомоги та медицини катастроф.

Професійну підготовку за фахом 
«екстрений медичний технік» вже 
затверджено Ліцензійною комісією 
Міністерства освіти і науки України й 
зареєстровано в електронному реєстрі 
суб’єктів освітньої діяльності. Зага-
лом на проходження відповідного на-
вчання водіїв екстреної медичної до-
помоги до рівня медичних техніків 
(парамедиків) Міністерство охо-
рони здоров’я України визначило 
перехідний період у п’ять років.

loga.gov.ua

Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації 
Сергій Гайдай вручив 24 комплекти ключів від автомобілів швидкої допомоги.

 

01 липня 2021 року опубліковано 
Закон України «Про внесення змін 
до Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи».

З 1 липня 2021 року на-
брав чинності Закон України від 
29.06.2021 № 1584-ІХ «Про внесення 
змін до Закону України «Про статус 
і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» в частині визначен-
ня мінімальних розмірів пенсій по 
інвалідності та розмірів мінімальних 
пенсійних виплат.

Відповідно до закону, з 1 липня 
2021 року підвищено мінімальний 
розмір пенсій по інвалідності 
внаслідок Чорнобильської катастро-
фи.

І категорія.
І група: особи з числа потерпілих 

- з 2781 грн до 6000 грн; особи з чис-
ла ліквідаторів - з 3337,20 грн до 6000 
грн

ІІ група: особи з числа потерпілих 
- з 2317,50 грн до 4800 грн; особи з 
числа ліквідаторів - з 2966,40 грн до 
4800 грн

ІІІ група: особи з числа потерпілих 
- з 2039,40 грн до 3700 грн; особи з 
числа ліквідаторів - з 2688,30 грн до 
3700 грн

Діти з інвалідністю - з 1854 грн 
до 3700 грн

Також з 1 липня 2021 року вста-
новлено мінімальні розміри 

пенсійних виплат для осіб з числа 
учасників ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС І категорії. Розраховані у 
залежності від розміру середньої 
заробітної плати (доходу) в Україні, 
з якої сплачено страхові внески, 
та яка враховується для обчислен-
ня пенсії за попередній рік, розміри 
мінімальних пенсійних виплат                                                                   
становлять:

- для І групи – 10340,35 грн;
- для ІІ групи – 8272,28 грн;
- для ІІІ групи – 6204,21 грн.
Окрім того, з 1 січня 2022 ро-

ку обчислення пенсії громадян з 
інвалідністю внаслідок Чорно-
бильської катастрофи буде про-
водитися з п’ятикратного роз-
міру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня 
відповідного року, у порядку, визна-
ченому Кабінетом Міністрів України 
(формула наведена в пункті 9-1 По-
рядку, затвердженому постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
23.11.2011 р. № 1210).

Процедура списання коштів:
- державний чи приватний викона-

вець за допомогою Автоматизованої 
системи виконавчого провадження 
(АСВП) направляє в банки вимогу на 
отримання інформації про рахунки 
боржника;

- банки протягом однієї робочої 
години після отримання вимоги 
повинні надати інформацію;

- виконавець за допомогою АСВП 
направляє в банки, де відкриті рахун-
ки боржника, постанову про арешт 
коштів;

- банки арештовують кошти і 

повідомляють про це виконавця;
- виконавець створює платіжні ви-

моги на примусове списання коштів   
і направляє їх банкам;

- банки примусово списують кош-
ти з рахунків боржника і перера-
ховують їх на рахунки виконавчої           
служби;

- кошти потрапляють до стягувача 
боргу.

Списання боргів відбуватиметься 
через ПриватБанк; Monobank; ТАС-
комбанк; Оксі Банк; Банк Вос-
ток; Індустріалбанк; ПроКредит 
Банк. За даними Мін'юсту, ще 44 

банківських установи підключені 
до тестового режиму, 11 банків пе-
ребувають на стадії попередніх на-
лаштувань для початку тестування. 
Таким чином, найближчим часом 
62 з 73 банків приєднаються до си-
стеми автоматизованого списання                                                              
боргів.

slovoidilo.ua

Міністерство юстиції дозволило банкам автоматично списувати з 
рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців. 
Раніше ця процедура застосовувалася тільки щодо боржників з аліментів, 
але тепер її розширили на інші види боргів (за житлово-комунальні 
послуги; штрафи за порушення правил дорожнього руху; зарплати).

Повноцінно процедура запрацює вже з 6 липня.
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Дільничними офіцерами поліції Ново-
айдарського ВП ГУНП постійно прово-
диться робота з профілактики шахрайств, 
що скоюються відносно громадян, а саме: 
у місцях масового скупчення громадян 
(установи, підприємства та організації) 
розміщені інформаційні банери, під час 
проведення подвірних та поквартальних 
обходів громадянам надаються інфор-
маційні матеріали роз’яснювального                                                                                                     
характеру.

Поліція вкотре попереджає населення: 
аби не втратити гроші, пам’ятайте кілька 
головних правил. Не залишайте свою 
банківську картку без нагляду, не пере-
давайте її нікому, не розголошуйте своїх 
особистих даних, якщо до вас зателе-
фонували, представившись працівником 
банку, не поспішайте відповідати 
на запитання, краще самі зателефо-
нуйте в банк і перевірте правдивість                                                           
інформації.

Якщо ви не бажаєте втрачати гроші, 

відмовтеся від покупок в Інтернеті, 
які вимагають передоплати. Зараз 
всі поштові служби пропонують по-
слуги оплати після перевірки само-
го товару, тому намагайтеся узгоди-
ти з продавцем саме такий спосіб                                                         
оплати.

Але якщо ви все ж таки стали 
жертвою шахраїв, звертайтеся до 
Новоайдарського ВП за телефоном          
102 або 9-44-87. 

Чергова частина Новоайдарсько-
го ВП працює цілодобово за адресою:  
смт. Новоайдар, вул. Банківська, 19. 

За ініциативою Новоайдарської селищної ради відбулась традиційна толока 
на річці Айдар. Активісти очищали річку від повалених дерев, водоростей та 
заростей очерету. Селищна рада висловлює подяку всім небайдужим новоайдар-
цям: «Дякуємо всім, хто взяв участь у сьогоднішній акцї. Чистимо річку уже 
багато років поспіль. Разом ми сила!»

Головне управління Держпрод-
споживслужби в Луганській області 
застерігає:

- не купуйте гриби на стихійних 
ринках чи у продавців на автошляхах. 
Купуючи гриби, необхідно вимагати 
у продавців відповідні документи, що 
засвідчують їх якість та безпечність;

- гриби – не дитяча їжа, тому не да-
вайте грибних страв малолітнім дітям. 
Не можна вживати грибів вагітним та 
жінкам, що годують грудьми;

- якщо після споживання грибів 
почуваєтесь погано чи помітили 
нездорові ознаки у своїх близьких (нудо-
та, блювота, головний біль, галюцинації, 
біль у животі) негайно викликайте 
«Швидку допомогу». До її приїзду про-
мийте шлунок, можна зробити очис-
ну клізму. Пийте багато рідини. Навіть 
при полегшенні стану обов’язково 
зверніться до найближчого лікувального                                                      
закладу;

- недоїдених грибів не викидайте. 
Їх аналіз допоможе лікарям швидше 
визначити вид отрути, яка потрапила в 
організм.

- не займайтеся самолікуванням! Бо 
чим більше токсинів потрапить у кров, 
тим важчим буде перебіг отруєння            
та довший період лікування.

Дбайте про своє здоров’я!

 
 

2 липня в селі Муратове з робочим 
візитом перебувала делегація Генераль-
ного Консульства Республіки Польща 
в Харкові у складі: Пьотр Стаханчик 
– Генеральний консул, Miхал Банась – 
віце-консул, Барбара Качмарчик – віце-
консул. Разом з головою Новоайдарської 
ОТГ Ігорем Шопіним та старостою 

Муратівського старостинського окру-
гу Олегом Куріловим провели зустріч 
з мешканцями села. Представники Ге-
нерального Консульства Республіки 
Польща планують реалізувати соці-
альний проект у селі Муратове. Близь-
ко 40 родин отримують по 2 тонни 
паливних брикетів. Опікуватиметься 
цим проектом Громадська організація 
«Світанки». Ігор Шопін висловив подя-                                      
ку очільникам польського консуль-
ства за увагу до потреб мешканців                                                                      
села.

 

Українським фондом соціальних 
інвестицій в рамках проєкту «Сприян-
ня розвитку соціальної інфраструктури. 
УФСІ VI» за фінансової підтримки 
Уряду Німеччини через банк розвит-
ку KfW в Новоайдарі продовжується 
реалізація двох проєктів: з реконструкції 
будівлі під квартири для переселенців 
(ВПО) та капітального ремонту ди-

тячого садка «Сонечко». Проєкти 
все ближче наближаються до свого                                                            
завершення.

Для реалізації проєкту зі створен-
ня квартир для ВПО за рахунок коштів 
міжнародної підтримки Українським 
фондом соціальних інвестицій 
планується проведення благоустрою 
прилеглої до будинку території. Тож, 
будут створені не тільки чудові та 
комфортні квартири, але й територія    
навколо будинку.

novoaydarska.gromada.org.ua
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Організатором конкурсу є Щастинська районна 
рада Луганської області.

Конкурс проводиться в наступні етапи та       
строки: 

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та 
конкурсних робіт – з 1 липня до 31 серпня 2021                            
року.

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність 
заявленим вимогам та обрання із них кращих.

3 етап – оприлюднення конкурсних робіт на сайті 
Щастинської районної ради для громадського обгово-
рення і голосування – з 6 вересня до 30 вересня 2021 
року.

4 етап – підведення підсумків по визначен-
ню переможців громадського обговорення та                                     
голосування – до 10 жовтня 2021 року.

5 етап – затвердження Щастинською районною       
радою офіційної символіки.

Щастинська районна рада залишає за собою право 
змінити строки проведення конкурсу, а також ска-
сувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, 
що відповідають вимогам розділів 4 та 5 цього                            
Положення.

Конкурс проводиться у трьох номінаціях:
– створення кращого ескізу герба громади;
 – створення кращого ескізу прапора громади;
- написання кращого тексту та музики гімну               

громади.
У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так              

і юридичні особи. Участь у конкурсі безкоштовна.
Учасники можуть подати як одну, так і декілька    

конкурсних робіт у будь-якій із трьох номінацій.
До матеріалів (проєктів, зображень (макетів), 

текстів, нот) обов’язково додається інформація про 
автора (авторів) на окремому аркуші: прізвище, 
ім’я, по-батькові; адреса; контактні телефони;  інші 
відомості (вік, освіта, місце роботи, навчання та 
ін.); згода на обробку персональних даних (на-
писана від руки або роздрукована), підписана (і 
відсканована у разі, якщо документи відправляються                                                                          
електронною поштою).

Вимоги до ескізу герба
Ескіз герба Щастинського району повинен бути 

виконаний на аркуші паперу формату А4. Робо-
та має бути виконана в кольорі. Допускаються різні 
техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна                                              
графіка.

 Повинен відображати характерні особливості 
громад району, містити малюнки, або знаки, що 
здатні передати унікальність та ідентифікувати Ща-
стинський район серед інших районів області та                                              
України.

Вимоги до ескізу прапора 
Ескіз прапора Щастинського району повинен 

бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Ро-
бота має бути виконана в кольорі. Допускаються 
різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна                                 
графіка.

На ескізі має бути розміщений герб або його елемен-
ти, інші символи. Співвідношення сторін прапора має 
становити 2:3.

Вимоги до тексту та музики гімну району
Текст гімну має бути написаний українською мо-

вою. Стиль і лексика тексту мусять відповідати                               
загальновизнаним етично-моральним нормам.

Запропонований текст повинен мати високий по-
етичний рівень, містити ознаки ліричного твору 
(ритм, рима, благозвучність та ін.). Текст гімну має 
бути покладений на музику та поданий у вигляді                                            
нотного запису.

Додатково учасники конкурсу можуть подавати 
(надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий 
музичний твір у форматі аудіофайл та в електрон-
ному вигляді або на електронному носії (СD\R-диск                               
тощо).

Текст і музика гімну району повинні відображати 
історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції гро-
мади, прагнення його мешканців жити в незалежній 
Українській державі.

Текст і музика мають бути авторськими та не містити 
плагіату.

На конкурс зі створення ескізу символіки учасник 
подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі, згоду на обробку       
персональних даних;

 - кольорове зображення герба територіальної грома-
ди (на аркуші паперу формату А4 або в електронному 
вигляді);

- короткий опис герба із зазначенням зна-
чення зображених елементів, символів (на 
аркуші паперу формату А4 або в електронному                                                                                  
вигляді);

- кольорове зображення прапора територіальної 
громади (на аркуші паперу формату А4 або                                                

в електронному вигляді);
- короткий опис прапора із зазначен-

ням значення його кольорової гамми та зо-
бражених на ньому елементів і символів (на 
аркуші паперу формату А4 або в електронному                                                                                                                               
вигляді).

На конкурс з написання тексту та музики гімну 
територіальної громади учасник подає (надсилає) 
наступні документи:

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або           
в електронному вигляді);

 - ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);
- за бажанням – аудіофайл гімну (в електронному 

вигляді або на CD\R-диску).
Конкурсні роботи подаються або надсилаються 

поштою до Щастинської районної ради за адресою: 
вул. Незалежності, 2, смт. Новоайдар Щастинсько-
го району Луганської області. Контактний телефон: 
(06445)9-27-24.

Конкурсні роботи, що подаються в елек-
тронному вигляді, надсилаються на електрон-
ну скриньку schastye-rada@ukr.net з поміткою у 
темі листа «На конкурс на кращий герб, прапор,                                                        
гімн району».

Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні 
роботи набрали найбільшу кількість голосів 
за підсумками громадського голосування, та 
які за поданням постійної комісії районної 
ради з соціальної та гуманітарної політики 
були затверджені Щастинською районною ра-
дою як офіційна символіка Щастинського                                                                                                              
району.

Переможці конкурсу зобов’язуються передати за до-
говором виключні майнові авторські та суміжні права 
на символіку організатору конкурсу – Щастинській 
районній раді.

Переможці конкурсу будуть нагороджені пам’ятними 
подарунками під час святкування Дня утворення         
Щастинського району.

Контроль за проведенням конкурсу здійснює 
постійна комісія Щастинської районної ради                                             
з соціальної та гуманітарної політики.

Повний текст Положення про про-
ведення конкурсу на створення офіціної 
символіки Щастинського району розміщено на 
офіційному сайті Щастинської районної ради                                                                                                       
(shchastia-rada.gov.ua).

30 червня 2021 року відбулося пленарне 
засідання позачергової десятої сесії вось-
мого скликання Щастинської районної 
ради Луганської області під керівництвом 
голови районної ради Олени Коробки. 
У засіданні взяв участь 21 депутат. На 
засіданні були присутні: Тетяна Новикова 
– голова Щастинської районної державної 
адміністрації, Олег Супрун – головний 
лікар КНП «Щастинська міська лікарня», 
представники СБУ та громадськості.

До порядку денного увійшло 13 пи-
тань, серед яких: питання передачі май-
на спільної власності територіальних 
громад, на території яких це майно                 
знаходиться.

Під час засідання депутати затверди-
ли Положення про відзнаки Щастинської 
районної ради та Щастинської районної 
державної адміністрації, а саме про Гра-
моту, Почесну грамоту та Подяку, розгля-
нули та прийняли Комплексну програму 

формування позитивного іміджу Ща-
стинського району на 2021-2025 роки, де 
однією з перших дій оголошено конкурс 
по створенню офіційної символіки Ща-
стинського району – герб та прапор. Та-
кож затверджено Програму економічного 
та соціального розвитку Щастинського 
району на 2021 рік.

Також було затверджено Звіт про ви-
конання районного бюджету Щастинсь-
кого району Луганської області за 1 
квартал 2021 року та внесенні зміни 
до районного бюджету Щастинського                                      
району Луганської області на 2021 рік.

У ході роботи сесії депутати при-
йняли до відома інформацію про майно 
спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ Станично-Луганського рай-
ону Луганської області, що знаходиться 
на тимчасово окупованих територіях у 
Луганській області.

shchastia-rada.gov.ua

В приміщенні Новоайдарського се-
лищного Будинку культури презенту-
вали інформаційно-пізнавальну вис-                                            
тавку про співпрацю України та                                                   
НАТО.

На заході були присутні голова Ща-
стинської районної державної адміні-
страції Тетяна Новикова, голова Ща-
стинської районної ради Олена Коробка, 
Новоайдарський селищний голова Ігор 
Шопін. 

З експозиції можна дізнатися про 

НАТО. Також представлені світлини ін-
формують про результати роботи про-
грами Альянсу в Україні «Наука заради 
миру і безпеки», про проєкти з підтрим-
ки і постачання, а також участь україн-
ських військових у спільних навчаннях 
під егідою Агенції НАТО.

Після Новоайдару виставку пред-
ставлять ще у кількох прифронтових 
населених пунктах району проведення          
ООС.

ndar.loga.gov.ua
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А почалася ця родинна історія 27 червня 1998 року. 
Саме в цей день, а точніше ввечері, відбулась перша 
зустріч та знайомство молодих людей. Тоді їхню долю 
вирішила... сигналізація. Справа в тому, що в той вечір 
у магазині, де працювала Людмила, на щось зреагувала 
сигналізація, і молода жінка поспішала перевірити все, 
а Євген повертався з роботи. Проходив поруч і запро-
понував допомогу. До речі, до цього моменту молоді 
люди нічого не знали одне про одного та ніколи не зу-
стрічалися. І тут випадкова зустріч (а може, навпаки, 
невипадкова, а ретельно підготована долею) і справжнє 
кохання з першого погляду.

З того часу вони вже не уявляли життя одне без 
одного. Закохані зустрічались трохи більше трьох мі-
сяців, а 10 жовтня 1998 року вони офіційно стали чо-
ловіком та дружиною, подружжям Байових. З перших 
днів подружнього життя вони вирішили, що завжди 
будуть підтримувати одне одного в будь-якій ситу-
ації, нічого не будуть приховувати та завжди знахо-
дити компроміси. Цим принципам вони не зрадили                                                                                      
жодного разу.

Через рік щаслива пара, молоде подружжя вперше 
стали батьками. 29 вересня 1999 року на світ з'яви-
лась гарненька крихітка – донечка Настя. Звичайно, з 
того часу звичний ритм життя змінився. Люда та Женя, 
молоді та ще недосвідчені, хотіли стати найкращими 

батьками для свого сонечка, для своєї донечки. З мо-
менту своєї появи на світ Настя мала все, що потріб-
но для щасливого дитинства, а найголовніше — любов 
своїх батьків, їхню підтримку та розуміння. Анастасія 
— дівчина творча, талановита. Вона закінчила Дитячу 
школу мистецтв, без її виступів не проходив жодний 
концерт в Будинку культури. І ці захоплення аж ніяк не 
заважали дисциплінованій та цілеспрямованій дівчині 
прекрасно навчатися в школі, брати участь в олімпіа-
дах та інтелектуальних конкурсах й перемагати в них. 
За чудові результати в навчанні Анастасія Байова на-
городжена медаллю. Звичайно, такі досягнення Насті 
– справжня гордість для батьків, які й надалі всіляко 
підтримували донечку. Коли вона вирішила вступати до 
Харківського вишу, щоб вивчитися на філолога україн-
ської мови та літератури, вони не стали її відмовляти: 
нехай робить те, до чого лежить її серце. Тож коли вона 
стала студенткою Харківського національного універ-
ситету ім. В. Н. Каразіна, раділи разом з нею. Разом з 
нею переживали за першу сесію, разом з нею тішилися 
за кожну відмінну оцінку. Підтримали і тоді, коли Настя 
вирішила паралельно навчатися на заочному відділен-
ні в Національному юридичному університеті ім. Яро-                                                                                            

слава Мудрого. Тільки зауважили: «Буде важко. 
Зважай на свої сили». «Впораюсь», – впевнено 
відповіла Настя. По-іншому і бути не могло, адже 
підтримка батьків та віра в її сили наче надавали 
крила. Впоралась! Все в неї вийшло. Тепер Анас-
тасія – дипломований спеціаліст (дипломів має 
два), який зможе досягти успіхів у своїй професії.        
Навіть не сумнівайтесь!

Такою ж любов'ю, такою ж підтримкою оточе-
на й молодша донечка в родині Байових — Аліса. 
Активна, спортивна, весела — вона також гордість 
та радість батьків та старшої сестрички. Музика, 
волейбол, плавання — все в юної «золотої рибки» 
з Новоайдару виходить чудово! А про її перемоги 
в змаганнях з підводного плавання ми розповідали                                                                               
на сторінках газети.

«Наші донечки — наша гордість, – говорять Єв-
геній та Людмила. – Ми  намагаємось  дати їм всі 
можливості для розвитку талантів, підтримувати    
у їхніх починаннях.

Наша родинна традиція — проводити віль-
ний час, свята разом. Ми не втомлюємось одне 
від одного. Якщо чесно, для нас зовсім не зро-
зуміло, як можна їхати кудись відпочивати без 
дітей. Чи це відпочинок, коли діти не поряд? 
Зрозуміло, що треба пожити, як говорять, для 

себе, але ми ще до цього не дійшли. Нам комфортно 
і так. Ми підтримуватимемо наших донечок завж-
ди, а вони — нас. Це і є для нас ознакою справжньої                                                                                        
дружної родини».

8 липня — День родини. І дуже символічно, що на-
передодні, 7 липня цього року, старша донечка Анас-
тасія створює свою родину з коханим. Ось так родина 
Байових стане трохи більшою, але залишиться такою 
ж дружною та доброзичливою. Наші щирі вітання цій 
чудовій родині!

Та, звичайно, щиро вітаємо чарівних молодят з 
важливим кроком у їхньому житті. Бажаємо вашій 
молодій родині довгої та щасливої стежки спіль-
ного життя, красивої мрії на двох і радісних днів, 
любові, добра, благополуччя, затишного будинку                                                                                                           
і достатку у ньому.

Гадаємо, в цей день, в День родини, всі ми до-
слухаємось до порад міцніше обійняти і поцілува-
ти членів своєї великої або маленької сім’ї, сказати 
їм теплі слова любові й поваги, поділитися з ними 
своїми почуттями і відчути їх важливість для вас.                                                              
Бережіть своїх рідних.

М. ТИХОНОВА.

 Родина – це найрідніші, найближчі люди, які допомагають усім нам у складних ситуаціях, дарують нам 
тепло. Родина – це безпечний і затишний рідний дім, а родинне тепло й уроки життя – це те, що людина 
бере із собою в усі дорослі шляхи. До того ж, щасливі діти — саме в щасливих родинах. Ця істина є безза-
перечною, і саме цей критерій є одним з найвизначніших, коли говоримо про гарні родини, на які хочеться 
рівнятися, з яких хочеться брати приклад.

Саме такою родиною, на мою думку, є родина Євгенія та Людмили Байових з Новоайдару. Цього року вони 
святкуватимуть вже 23-ю річницю своєї власної сім'ї.

Український День родини — відносно молоде свято і відзначається з 2012 року. Відповідний Указ Президента України № 1209/2011 «Про відзначення в Україні       
деяких пам’ятних дат і професійних свят» був підписаний 30 грудня 2011 року. Святкування цього дня має щорічний характер і встановлено на 8 липня.

- Термин «брак» происходит от латинского сло-
ва Рождество и означает «мужчина» или «мужской». 
Самое раннее известное использование этого слова –                 
это тринадцатое столетие.

- Слово «муж» (husband) происходит от древне-
скандинавского «husbondi» или «хозяин дома» (в 
буквальном смысле, hus, «дом»+bondi = «хозяин                                        
дома, житель»).

- Некоторые учёные слово «невеста» (bride) относят 
к прото-индо-европейскому корню «bru», что означает 
«готовить, варить бульон».

- Термин «жених» (groom) происходит от старого  
английского слова «guma», что означает «человек».

- Вероятность того, что первый брак закон-
чится разводом в течение первых 5 лет, состав-
ляет 20 %. При сожительстве этот показатель                                                                                  
достигает 50 %.

- По статистике, двое мужчин из пяти женятся                 
на своей первой возлюбленной.

- Первое письменное упоминание об однополых бра-
ках происходит из Древнего Рима. Пока христианство 
формировалось как официальная религия, данные це-
ремонии происходили без особых дискуссий. В 1989 
году Дания стала первой нацией, которая юридически 
признала однополые браки.

- Врачи установили тот факт, что мужья, регу-
лярно целующие своих жен перед уходом на рабо-
ту, в среднем живут на пять лет дольше, чем те, кто 

убегает впопыхах, не попрощавшись с любимой                                                           
как положено.

- В среднем человек влюбляется 7 раз перед                   
вступлением в брак.

- На итальянской свадьбе разбитие стекла или зерка-
ла – это обычное событие. Считается, что число оскол-
ков будет равно количеству счастливых лет, которые 
пара проживёт вместе.

- Жена Наполеона Жозефина развелась со своим 
мужем, и это был первый случай действия закона                     
о разводах, который ввел сам Наполеон.

- Среднестатистическая семейная пара проводит      
наедине 4 минуты в день.

- Среднестатистический европеец заводит первого  
ребенка в 29-летнем возрасте.

- В средневековой Европе, особенно у германских 
народов, споры нередко решались судебным поедин-
ком — кто в нём побеждал, того объявляли правым. 
Особой разновидностью таких дуэлей были поедин-
ки между супругами, решавшими таким образом свои 
семейные неурядицы. Чтобы уравнять шансы в них, 
для мужчин устраивали ограничения: например, один 
из законов предписывал мужу в ходе такого поединка 
находиться в неглубокой яме и сражаться деревянной 
палицей, а жена, вооружённая камнями в боевом «чул-
ке», могла перемещаться вокруг него свободно. Прои-
гравшего в этой разборке ждала смертная казнь, хотя                        
позднее это правило отменили.

- Согласно исследованиям американских генетиков, 
риск возникновения врождённых дефектов и генетиче-

ских отклонений у детей в браках между двоюродными 
братьями и сёстрами всего на 3 % выше, чем у детей 
обычных пар. Таким образом, законы, запрещающие 
браки между кузенами, которые действуют в 24 штатах, 
необоснованны.

- Самой большой семьей может похвастаться китаец 
Цион Хан, проживающий в Индии. В настоящее вре-
мя он женат на 39 женщинах, от брака с которыми у 
него родилось 94 ребенка. А дети, в свою очередь, уже        
порадовали Хана 33 внучатами.

- Немецкие мужчины сравнивают своих разгневан-
ных благоверных с огнедышащими чудищами – дра-
конами. Ведь именно в немецком существует меткое 
выражение, которое можно перевести на русский как 
«еда для дракона». Под «едой» имеется в виду флако-
нчик духов, коробка сладостей, букет любимых цве-
тов – в общем, всё, чем провинившийся муж может   
умаслить обиженную супругу.

- Древние римляне и римлянки считались                        
официально женатыми после поцелуя.

- Традиция носить обручальные кольца на безымян-
ном пальце пришла к нам от древних египтян, у ко-
торых ее переняли греки и римляне. Уже средневековые 
авторы предложили объяснение такому обычаю: якобы 
через безымянный палец проходит «vena amoris» –                                                                                                     
вена любви, идущая прямо к сердцу.

- В Иране существует закон, который позво-
ляет мужчинам жениться на приемной дочери. 
Единственное  условие - ей должно быть больше                                                            
13 лет.
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Як виявилося, підштовхнули Тетяну Іванівну до 
занять творчістю сумні та переламні події 2014 року. 
Родина її доньки мешкала неподалік Луганського аеро-
порту. Чи варто пояснювати, що відчувала матір, коли 
земля здригалась від вибухів та обстрілів, що пережи-
ли батьки, поки дочекалися звісток про те, що дітям       
вдалося виїхати, і тепер вони в безпеці?

Хвилюючись, переживаючи щохвилини, Тетяна Іва-
нівна вирішила, що так більше тривати не може, тре-
ба кудись направляти думки. А ще краще створювати 
щось корисне, що буде оберігати рідних. Тож спершу 
вирішила власноруч вишити вишиванку для маленької 
онучки. «І для мене на той момент це була непроста за-
дача, - розповідає майстриня, - адже останній раз ви-
шивкою займалася на уроках праці в школі. Треба було 
згадати і як голку тримати, і як рівненько стежок до 
стежка узор складати. Потренувалась на серветці спо-
чатку. Вишила фіалки – не сподобалось, трохи кривува-
то було, але я не здавалась. Раз вирішила зробити онуці 
подарунок, значить, зроблю. Зайнялась вишиванкою. 
Часу пішло немало, але результат того вартував. Тут вже 
і голку стала тримати впевнено, і малюнок вийшов гар-
ний. Та найголовніше – онучці сподобалось. Тож я була                                                                                             
щаслива».

Поступово, набиваючи руку та додаючи в май-
стерності, Тетяна Іванівна зробила такі вишивані 
дарунки дітям. Вишила вишиванку, але вже бісе-
ром, й собі. На черзі – чоловік, який теж чекає на 
свою вишиванку, дбайливо вишиту руками коханої                                                           
дружини.

Та вишиванки – це далеко не єдине захоплення та-
лановитої жінки. Після того, як спробувала свої сили 
у вишиванні сорочок, Тетяна Іванівна захопилась ви-
шитими картинами та іконами. Багато з них стали не-
забутніми подарунками для рідних та друзів, всі члени 
родини мають свої власні іменні ікони, вишиті старан-
ними руками берегині сімейного вогнища. Немало з 
цих витворів мистецтва Тетяна Іванівна вишивала вже 
й бісером – своїм новим захопленням. «Мені не важко 
вишивати нитками, так само не важко та цікаво виши-
вати бісером. Іноді навіть швидше виходить саме бісе-
ром. Єдина складність – в переходах: треба старатися, 
щоб все було ідеально, бісеринка до бісеринки, нічо-
го не стирчало. Інакше робота буде недосконалою й               
не такою цікавою», - ділиться рукодільниця.

В 2018 році в життя Тетяни Іванівни прийшло нове 
захоплення – картини за номерами. Цією творчістю 
вона надихнулась, відвідавши виставку робіт мешка-
нок Новоайдару  в районному краєзнавчому музеї, яка 
була присвячена Міжнародному жіночому дню. До 
вподоби жінці припали деякі роботи саме з категорії 
картини за номерами, тож вирішила спробувати себе і 
в цьому. Вийшло. Картини для роботи  Т. І. Пивоваро-
ва обирає виключно за потягом душі. Ось, наприклад, 
картина з гарненькою кицею. І ця кішка один в один 
схожа на улюбленицю родини Пивоварових – кицю Ан-
фісу. І якась власна історія, власні асоціації є в кожної           
картини, яку малює жінка.

Не так давно до захоплень Тетяни Іванівни додалась 
алмазна вишивка. Такий набір для творчості спершу 
їй подарувала донька, знаючи про творчі схильно-
сті матусі. І тепер майстриня опанувала ще й такий                       
вид рукоділля.

Слід зауважити, що жодне із своїх захоплень Тетя-
на Іванівна не покинула. Всі вони актуальні. Просто 
вона не любить «розпилятися»: закінчить спочатку 
одну роботу, а вже потім буде братися за іншу. На свою 
творчість талановита майстриня виділяє приблизно 
дві години на день, щоб і не стомитися, і зір не зіпсу-
вати. Що особливо приємно, чоловік Віктор всіляко 
підтримує дружину в її творчості. Може сам попри-
бирати, їжу приготувати, аби їй було більше часу на 
улюблені справи. Він щиро захоплюється її талантом,                                                              
а вона безмежно вдячна за розуміння та підтримку. 

Наразі в творчому доробку майстрині є більше 50 
різноманітних робіт. Ідей – багато, натхнення – вдо-
сталь! Тож будемо чекати на нові цікаві роботи. Не-
хай все вдається, натхнення ніколи не вичерпується, 
а рідні надихають на творчість своїми успіхами та                                  
щирими усмішками!

М. ТИХОНОВА.

Скільки разів ми чули фразу «таланти поряд з нами», і скільки разів розуміли її істину. Ось і сьогодні 
героїнею нашої розповіді стане чудова жінка, яку знають багато новоайдарців, – Тетяна Іванівна Пиво-
варова. Знають її як прекрасного професіонала своєї справи, люблячу дружину, матусю, бабусю. Але не-
щодавно вона відкрилася зовсім з іншого боку, й ми дізнались про її талант, про витвори мистецтва,                                          
які вона створює власними руками.

Нещодавно в Публічній бібліотеці Новоайдарської селищної ради відбулась виставка робіт Тетя-
ни Іванівни, і всі бажаючі мали змогу поспілкуватися з майстринею та надихнутися її прикладом.                                            
Не залишились осторонь і ми. Теж вирішили дізнатися про її творчий шлях та про те, що надихає.

Перший маршрут – «Перлини Новоайдарщини – по-
єднання унікальності та історії». Головними об’єктами 
тут стали геологічна пам’ятка природи місцевого зна-
чення «Баранячі лоби», Краєзнавчий музей Новоай-
дарської селищної ради з його унікальною колекцією 
народного одягу кінця ХІХ – початку ХХ сторічь та 
Свято-Пантелеймонівський Кафедральний Храм (Бур-
штиновий храм) у селі Дмитрівка, на оздоблення якого 
витрачено більш ніж 500 кг «сонячного каменю».

Краєзнавчий музей Новоайдарської селищної ради 
взяв активну участь у проведенні моніторингу турис-
тичних маршрутів по Новоайдарщині. Гості завітали 
сюди після змістовної та насиченої екскурсії Бараня-
чими лобами, намилувавшись красою мальовничої 
Новоайдарщини, яка відкрилася їм з найвищої точки            
оглядового майданчика.

Музейники за відведений короткий час постаралися 
якомога більше розкрити музейний потенціал та про-

демонструвати багато унікальних 
експозицій. Познайомились гос-
ті з роботами відомих скульптора 
Івана Чумака та художника Авака 
Алахвердова, а також талановитих 
майстрів Новоайдарщини, долу-
чившись до екскурсії оновленими 
залами музею. Тут на них чекало 
знайомство з найстарішим рушни-
ком в колекції музею (йому майже 
300 років), можливість роздивитися 
«сонячні» рушники Віри Лебедєвої, 
дізнатися про нематеріальну куль-
турну спадщину Новоайдарщини і 
навіть спробувати її на смак. До того 
ж, музейники потурбувалися, аби 
гості відчули не тільки гостинність 
та смак нашої Малої батьківщини, 

а ще й відчули 
її запах – в кожному куточку музею 
були ароматні трави та польові кві-
ти з луків, лісів та полів населених                                                                      
пунктів Новоайдарщини.

Звичайно, вразила всіх присут-
ніх унікальна колекція народного 
одягу кінця ХІХ – початку ХХ сто-
річ, дбайливо зібрана та збереже-
на для нащадків. Тут дійсно є на 
що подивитися та чим захоплю-
ватися. Дійсно, унікально, дійсно, 
не залишає байдужим. До того ж, 
колекція постійно поповнюєть-
ся. На той час, коли вона вже була 
представлена в такому форматі в 
окремій залі, ця колекція налічува-
ла 34 експонати, тепер розросла-

ся до більш ніж 40. І постійно росте та продовжує                                                               
поповнюватися.

Наукові співробітниці музею Алла Сорокіна та На-
талія Антонова отримали запрошення взяти участь у 
заходах до Днів Луганщини та  на честь 30-річчя Не-
залежності України у Національному музеї народної 
архітектури та побуту України «Пирогово», що на Ки-
ївщині.  Планується, що кожен з районів Луганщини 
буде представляти свої традиції та здобутки, зокрема, й 
туристичні «магніти» території, щоб акцентувати увагу 
на тому, що  Луганщина – така різноманітна, красива, 
привітна, багата на різні історичні події.

Тож, впевнені, екскурсія «Перлини Новоайдарщи-
ни» нікого не залишила байдужим і принесла безліч 
позитивних емоцій, розширила обрії, показавши, яким 
чудовим є рідний наш край і як, мандруючи ним, можна 
стати більш обізнаним та щасливим, розуміючи, що ця 
краса – поряд.

Саме таку назву має туристичний маршрут, презентований 1 липня цього року у нас, в Новоайдарі.
Це один з двох перших туристичних маршрутів, які були презентовані на Луганщині                                                                      

(другий – «Атмосферний Старобільськ»).
У промотурі, в якому поєднуються природні, релігійні та етнографічні елементи, взяли участь                     

представники засобів масової інформації.
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Ботинки для пингвина
В США сотрудники зоопарка решили помочь 

престарелому пингвину и впредь наслаждаться жиз-
нью, а потому решили сделать ему ортопедическую 
обувь. Хохлатые пингвины (Eudyptes chrysocome) в 
дикой природе живут около 10 лет, однако Энрике, по 
оценкам сотрудников зоопарка Сент-Луиса, уже пе-
ревалило за 30. Естественно, почетный возраст дает о 
себе знать: у «старичка» развился артрит и появились                        
крупные мозоли на лапках. 

Сотрудники также заметили, что в последнее время 
он испытывает трудности с перемещением на суше, 
поэтому использовали разные мази, чтобы помочь 
облегчить течение болезни. 

Впрочем, когда это не помогло, они обратились к 
компании Thera-Paw из Нью-Джерси, при помощи ко-
торой разработали специальные ортопедические «бо-
тинки».Обувь надевают каждое утро, а ночью перед 
отходом ко сну снимают. После этого пингвин стал 
перемещаться заметно быстрее, а на лечение его лапок 
перестало уходить много лекарств.

 
За прививку – курица

Местные власти в сельских районах Индо-
незии раздают живых кур в качестве стимула                                                    
провакцинироваться против COVID-19

Эта программа, внедренная в одном из округов За-
падной Явы, стала частью усилий, приложенных с 
целью привлечь как можно большее количество граж-
дан старше 45 к прохождению вакцинации, сообщает 
cnn. По словам помощника комиссара полиции Гали-
ха Априа, пожилые жители не хотели делать привив-
ки еще с самого начала запуска государственной про-
граммы вакцинации: «Вначале в Интернете было много 
дезинформации и мистификаций о вакцине, особенно 
в социальных сетях. Многие пожилые люди всерьез 
полагали, что это не спасает от COVID-19 и может 
вызвать другие серьезные заболевания и даже смерть».

В прошлом месяце полиция в сотрудничестве с 
администрацией округа и местными медицинскими 
центрами запустила программу бесплатной раздачи 
кур. Как оказалось, любые локальные усилия в се-
лах и городах могут принести огромную пользу для                                  
популяризации вакцинации среди пожилых людей.

Если до начала программы из 200 жителей готовыми 
получить прививку было только 25, то сейчас по 250 че-
ловек в день выстраиваются в очередь на вакцинацию.

Рост не имеет значения
Джеймс и Хлоя Ластед из Великобритании устано-

вили мировой рекорд Гиннеса из-за значительной раз-
ницы в росте – почти два фута (60 см). Рост Хлои со-
ставляет 167 см, тогда как рост ее возлюбленного всего 
112 см.

У 33-летнего Джеймса редкий тип карликовости, 
известный как диастрофическая дисплазия. Несмотря 
на свою особенность, он является актером и веду-
щим, а его 27-летняя жена Хлоя работает учителем 
в школе. Пара впервые встретилась в местном пабе 
в 2012 году, их познакомили общие друзья. Спустя 
четыре года после знакомства влюбленные сыгра-
ли свадьбу. Вскоре у них родилась дочь, которую они                                                    
назвали Оливией.

Свинья, черепаха, кот и слониха –
предсказатели на Евро 2020

Прогнозы результатов различных спортивных игр 
довольно часто делают различные животные. Предска-
зателями в этом году Евро 2020 стали слониха, свинья, 
кот, черепаха и такса.

Слониха Яшода живет в гамбургском зоопарке. 
Она родом из Индии и сейчас ей уже 42 года. Живот-
ное предсказывает только исход матчей, в которых 
учавствует Германия. Слонихе ставят корзину с двумя 
флагами, и она вытаскивает один из них – той страны, 
сборная которой победит.

Она сделала 3 правильных прогноза и еще ни разу  
не ошиблась.

Когда Франция играла с Германией, она вытащи-
ла французский флаг. В тот день Франция одержала        
победу над противником со счетом 1:0.

Она также правильно предсказала матч меж-
ду Германией и Португалией – и вытащила не-
мецкий флаг. В результате Германия одержала победу                                               
со счетом 4:2.

Третий раз она угадала результат игры между 
Германией и Венгрией. Животное вытащило оба 
флага, что означает ничью, и встреча закончилась                                   
«мировой» – 2:2.

Черепаха дала правильные прогнозы на 10 матчей. 
Правда, было у нее и 4 ошибки. Но ошибалась она там, 
где была ничья. Она выбирает одну из трех картофелин. 
Интересно, что в матче между Швецией и Польшей она 
угадала победу Швеции, которая выиграла со счетом 
3:2.

Свинья Сьюзи из Великобритании сделала 1 пра-
вильный прогноз и 2 раза ошиблась. Она выбирает 
победителя, съев пищу из одного из трех ведер - двух 
стран или за ничью. Первый ее прогноз сбылся, и тогда        
Англия одержала победу над Хорватией.

Такса R2D2 из Лондона также участвует в про-
гнозах, но пока что у нее одни ошибки. 7 раз она не-
правильно предсказала результат матчей на Евро 
2020. Но на соревнованиях в 2018 году она угадала                                           
несколько матчей.

Прогноз такса делает, когда выбирает тарелку с едой 
национального блюда страны.

Кот Ахилл сделал 3 правильных прогноза и 4 раза 
ошибся. Животное делает прогнозы на игры в рос-
сийском Эрмитаже (Санкт-Петербург). На днях он 
предсказал победу Швеции в игре со сборной Польши.

Его способ угадывать победу - выбрать одну из двух 
мисок. Если кот не ест ни из одной, значит, будет ничья.

Без карри нет свадьбы
Жених сбежал со свадьбы из-за отсутствия в меню 

любимого блюда.
 Церемония должна была состояться 23 июня. Рама-

кант Патра с нетерпением ожидал своей свадьбы, но 
когда он прибыл на место ее проведения, то был очень 
сильно огорчен. Причиной испорченного настроения 
стал праздничный стол. На нем не было самого люби-
мого блюда Рамаканта, без которого тот не мог пред-
ставить ни один праздник. Таким блюдом оказалось                          
карри из баранины (тушеное мясо с пряностями).

Мужчина был очень сильно расстроен, но все же по-
просил родственников невесты, чтобы они приготовили 
данное блюдо и поставили его на стол. Такая странная 
просьба была воспринята семьей невесты как оскорбле-
ние. Вскоре гости начали громко ссориться между собой 
и даже едва не подрались. В то время, когда родственни-
ки занимались выяснением отношений, жених подумал, 
что он поспешил со своим решением жениться, и пока 
на него никто не обращал внимания, покинул торжество.

Для того, чтобы отыскать Рамаканта, гости объеди-
нили свои усилия. Вскоре они смогли найти жениха и 
начали просить его, чтобы тот вернулся назад на свадь-
бу. Но оказалось, что пока мужчина гулял, сбежав с 
церемонии, он познакомился с другой девушкой. Она 
согласилась ему незамедлительно приготовить карри, 
и поэтому Рамакант принял решение жениться на ней. 
Таким заявлением он шокировал не только невесту и ее 
родственников, но и свою семью, которая не ожидала                                        
ничего подобного.

Кошек посадили под домашний арест

Городской совет Нокса, пригорода Мельбурна, обя-
зал владельцев кошек не выпускать питомцев за пре-
делы своей территории. Согласно решению, люди, 
которые имеют собственные участки перед домом, смо-
гут выпускать питомцев, но исключительно в пределах 
своих владений. При этом территория должна быть  
огорожена, а кошки должны оставаться на привязи.

Шестимесячный переходный этап начнется 1 октя-
бря: с этого дня владельцы, чьи кошки найдены за пре-
делами их жилища, будут получать предупреждения. 
По истечении этого срока, то есть с 1 апреля, владель-
цы могут быть оштрафованы на 91 канадский доллар 
в первый раз, и на сумму более 500 долларов в случае, 
если правило нарушается постоянно.
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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. 095-147-88-13.
ДОМ. 099-054-81-79.
ДОМИК в Айдар-Николаевке. 066-781-71-78.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
ДАЧУ. 066-308-75-74.
ХОЛОДИЛЬНИК, ВЕЛОСИПЕД, МОЛОЧНЫЕ БИДОНЫ, 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ. 095-203-47-71.
НОУТБУК. 095-05-36-761.
ПОРОСЯТ (полтора месяца). 066-32-52-409.

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

Ответ на задание, опубликованное в № 27
Слева направо: первый ряд - 5, 7, 9, 1; второй ряд - 11, 4, 8, 6; 

третий ряд - 2, 3, 12, 10.

8 июля –
5 лет светлой памяти

ГАЛИУС Анны

Не найти в мире слов
описать наше горе.

Не найти в мире силы,
чтобы тебя подняла.

Наших слез
не вместить даже в море.

Как жестока судьба,
что тебя отняла.

Ты нас покинула, родная.
Настал разлуки скорбный час.

Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце среди нас.

Скорбим...

Родные.

18 лет светлой памяти
ЖЕГУЛИНА

Владимира Васильевича
(29.01.1925 г. - 14.07.2003 г.)

 
Вернуть нельзя, забыть не-

возможно. Нет больше горя, чем 
горечь утраты. Сердце болит и 
стонет душа... Без тебя опустела 
земля.

Мы остались без надежной 
опоры, твоей защиты, любви и 
заботы. Нам так не хватает тво-
его совета, поддержки, доброй 
улыбки и слова. Ты навсегда в 
наших сердцах. Ты умел ценить 
жизнь, любить. Был любимый 
и желанный муж и папа! И по 
тебе, родной наш человек, нет 
меры нашей скорби и печа-
ли. Пусть в небесах для всех, 
кто помнит, горит Души твоей   
звезда... 

Дети, внуки и правнуки.

ПОМНИМ.. .

Адміністрація та трудовий колектив Новоайдарської обласної 
санаторної школи висловлюють щире співчуття співробітнику 
Кислому Віктору Васильовичу з приводу тяжкої втрати – смерті 
матері.

Виражаємо глибоке співчуття родинам Антипової Га-
лини Михайлівни та Денисенка Валентина Михайлови-
ча з приводу кончини їх близької людини – мами та бабусі, 
вчителя-пенсіонерки, активної учасниці художнього ансамбля 
«Марсіаночка» Денисенко Лідії Іванівни.

Життєвий шлях твій достойний поваги,
Ти будеш завжди в наших серцях…

Близьким побажаєм терпіння.
Як хочеться, щоб ти була жива…

Колектив Новоайдарського ліцею, вчителі-пенсіонери.

По горизонтали: 1. Локальное расширение и углубление речного русла. 6. Система украшения сооруже-
ния или изделия. 9. Душица обыкновенная, весьма популярная у итальянцев. 10. Напрочь лишённый стыда 
и совести. 11. «Оптический» способ причинить вред. 12. Краткое богослужение у христиан. 14. Специалист 
по обработке, сборке и ремонту металлических изделий. 16. Работа комиссара Мегрэ и Шерлока Холмса. 
18. «Птица» в левой руке гитариста. 20. Персонаж известной басни, совершивший трагическую ошибку. 21. 
Дельфин из амазонских вод. 22. В своей деятельности она смотрит правде в глаза. 23. Ёмкость, в которой 
на Руси замешивали тесто. 24. Крёстная мать по отношению к родителям крестника и к крёстному отцу. 
25. Хитрец и обманщик одним коротким словом. 27. Вечнозелёное хвойное дерево семейства сосновых. 
29. После этого мероприятия студент может обзавестись хвостом. 32. Она, якобы, должна научиться управ-
лять государством. 35. Приспособление, позволяющее держать улов на привязи. 36. Время года, опасное 
для Снегурочки. 37. Писатель, которого изучают в школе. 38. Три полуденных удара в колокол на судне.                         
39. Пустынное растение Южной Америки.

По вертикали: 1. Алгебраическое выражение, имеющее связь с Ньютоном. 2. «Наволочка» для автомо-
бильных сидений. 3. Фарш, тушёный в капустных листьях. 4. Самый популярный автомобильный кузов. 5. 
Забава для метких посетителей паба. 6. Фильм с Джеки Чаном «… бога». 7. Чем выражают божественную 
красоту на языке цветов? 8. Усобица между князьями-соседями. 13. Он родился в одном году с вами. 15. 
Невидимый ориентир для самолётов. 16. Идущие в переплавку отходы металлургии. 17. То, что Остап Бен-
дер не рекомендовал делать из еды. 18. Слово, из-за которого поссорились Иван Никифорович с Иваном 
Ивановичем. 19. Старинное парижское «такси» на конной тяге. 26. «Цитрусовая» разновидность гранаты. 
28. «Отсек» в плите для пирогов и тортов. 29. Застеклённый выступ в стене здания. 30. Результат работы де-
путатов парламента. 31. Его не нужно снимать со стеариновых свечей. 32. Гонки или забег по пересечённой 
местности. 33. Бег лошади, которой абсолютно незачем спешить. 34. Ящерица, умеющая менять окраску.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК 
на ім’я УДОДЕНКА Миколи       
Дмитровича, 03.10.1981 р. н., 
вважати недійсним.

считать 
недействительным

Щастинський районний відділ поліції
запрошує на службу!

Оголошується конкурс на заміщення посад оперуповноважених 
Щастинського (Новоайдарського) районного відділу поліції ГУНП 
в Луганській області.

Вимоги до кандидатів:
- громадянство України; 
- вік від 18 років;
- вища освіта;
- високий рівень фізичної підготовки;
- знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», 

ЗУ «Про запобігання корупції».
Для детальної інформації необхідно особисто звернутися 

до підрозділу кадрового забезпечення Щастинського районного 
відділу поліції за адресою: смт. Новоайдар, вул. Банківська, 19. 
Моб. тел. для довідок: 050-942-90-46, 099-051-59-76.
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10 июля. Новая Луна в знаке 
Рак. Время неспешной стабиль-
ности. Идеально подходит для 
хорошо отлаженной деятель-
ности предприятий, занятых 
монотонным производством. 
Так же неплохо идут дела, 
связанные с антиквариатом и 
юриспруденцией. Иницииро-
ванный вами в это время су-
дебный процесс должен зако-
нчиться максимально выгодно                                                      
для вас. 1-й лунный день. Ма-
лоэффективный день как для 
индивидуальной, так и для кол-
лективной работы. День хорош 
для уединения, самоанализа 
и оценки прошлых поступков 
или строительства планов на                                               
будущее.

11 июля. Растущая Луна во 
Льве благоприятствует всем 
энергичным и действенным 
начинаниям: от организации 
спортивных или культурно-мас-
совых мероприятий до корпора-
тивной вечеринки, направлен-
ной на сплочение коллектива 
для плодотворного сотрудни-
чества. Многих людей тянет                       
к общению и развлечениям.  
2-й лунный день. День хорош 
для начала цикла физических 
упражнений, лечебного голо-
дания или диеты. Любые начи-
нания в этот день получают до-
полнительную энергетическую 
подпитку.

12 июля. Растущая Луна в 
знаке Лев. 3-й лунный день. 
День борьбы, агрессивнос-
ти и напора. Обострение кон-
фликтов даже между близкими            
людьми.

Чтобы не накалять атмосфе-
ру и не портить настроение ни 
себе, ни окружению, желатель-
но приложить максимум стара-
ний для подавления негативных 
эмоций, перенаправив свою 
энергичность на физические 
упражнения.

13 июля. Растущая Луна в 
знаке Дева. Время благоприят-
но для любой кропотливой ра-
боты, требующей вдумчивого и 
серьезного подхода. Абсолютно 
все направления финансовой 
деятельности, при серьезном 
подходе, как никогда принесут 
соответствующее материальное 
вознаграждение.

14 июля. Растущая Луна в 
знаке Дева. 5-й лунный день. 
Пренебрежение собственными 
принципами и долговыми обя-
зательствами, нерешительность 
и сомнительность могут при-
вести к весьма существенным 
изменениям ваших планов и 
поставить крест на достиже-
нии ранее запланированных                                
начинаний.

Следует проявить макси-
мальную сознательность и по-
стараться избежать негативных 
влияний извне. 

15 июля. Растущая Луна в 
знаке Дева. 6-й лунный день. 
Один из самых благоприят-
ных дней. У многих людей 
в этот день проявляется дар 
предвидения, обостряется ин-
туиция, открываются самые                                     
разнообразные способности.

Без пробуксовки продвига-
ется научная или общественная 
деятельность, легко налажи-
ваются самые разнообразные   
контакты.

16 июля. Растущая Луна в 
знаке Весы. Можно завязывать 
новые знакомства, принимать 
гостей, общаться с партнерами 
по браку и бизнесу. В это вре-
мя лучше всего пойдет работа, 
связанная с украшением окру-
жающего пространства, с обще-
ственными и партнерскими от-
ношениями. Принятие важных 
решений лучше перенести на 
другое время.

У зв'язку з прийняттям на-
казу Міністерства фінансів 
України від 19.03.2021 року 
№ 163 «Про затверджен-
ня Положення про форму та 
зміст структури власності», 
зареєстрованого Міністерством 
юстиції України 08 червня 2021 
року за № 768/36390 (далі – 
Наказ), яким затверджено По-
ложення про форму та зміст 
структури власності, Східне 
міжрегіональне управління 
Міністерства юстиції (м. Хар-         
ків) (далі – Управління) пові-
домляє, що з 11 липня 2021 ро- 
ку громадським об'єднанням 
зі статусом юридичної особи 
(у тому числі місцевим осе-
редкам громадських об'єднань 
зі статусом юридичної осо-
би) необхідно подати держав-
ному реєстратору відомості 
про кінцевих бенефіціарних 
власників (далі – КБВ).

Звертаємо увагу, що ін-
шим громадським формуван-
ням – професійним спілкам, 
організаціям професійних спі-                                                                                   
лок, структурним утворен-
ням політичних партій, твор-
чим спілкам тощо подавати 
відомості про КБВ державному 
реєстратору не потрібно!

Тож, що саме змінюється 
і які нові правила подання 
інформації про КБВ з 11 липня                            
2021 року?

1. Всім громадським об'-
єднанням зі статусом юридичної 
особи та місцевим осеред-
кам громадських об'єднань 
зі статусом юридичної особи 
(далі – громадські об'єднання), 
що були зареєстровані до 
28 квітня 2020 року та щодо 
яких в Єдиному державно-

му реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань (далі 
– Єдиний державний реєстр) 
відсутні відомості про КБВ, 
необхідно подати до державних 
реєстраторів Управління про-
тягом 3 місяців, починаючи з          
11 липня 2021 року, інформацію   
про КБВ.

2. У разі зміни КБВ 
громадські об'єднання зобов'-
язані повідомляти державного 
реєстратора про зміни протягом 
30 робочих днів з дня їх виник-
нення, та подавати державно-
му реєстратору документи, що 
підтверджують ці зміни.

3. Кожного разу, при звер-                                                                
ненні до державного ре-
єстратора Управління щодо 
державної реєстрації змін до 
відомостей про громадське 
об'єднання, що містяться у 
Єдиному державному реєстрі, 
необхідно повідомляти держав-
ного реєстратора про відсутність 
змін у відомостях про КБВ або, 
у разі зміни, протягом 30 робо-
чих днів повідомляти про такі 
зміни та подавати державно-
му реєстратору документи, що 
підтверджують ці зміни.

4. Громадським об'єднанням 
необхідно щорічно, почина-
ючи з наступного року з дати 
державної реєстрації громадсь-
кого об'єднання, протягом 14 ка-                                                                 
лендарних днів подавати дер-
жавному реєстратору документи  
для підтвердження відомостей 
про КБВ.

Акцентуємо також увагу, що 
несвоєчасне подання держав-
ному реєстратору передбаченої 
Законом України «Про держав-
ну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань» 
інформації про КБВ або про 
його відсутність, або документів 
для підтвердження відомостей 
про КБВ є адміністративним 
правопорушенням та тягне за 
собою накладення штрафу на 
керівника юридичної особи 
або особу, уповноважену діяти 
від імені юридичної особи (ви-
конавчого органу), від однієї 
тисячі до трьох тисяч неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Інформацію та консуль-
тації з питань державної 
реєстрації громадських фор-
мувань у Луганській області 
можна отримати звернув-
шись до відділу державної 
реєстрації друкованих засо-
бів масової інформації та 
громадських формувань у 
Луганській області Управління 
державної реєстрації Східного 
міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Хар-                                                                                  
ків) (далі – Відділ) – 93404, 
Луганська область, м. Сєвєро-                                                       
донецьк, вул. Єгорова, 
22, номери телефонів –                                                      
095-36-242-02, (06452) 4-22-16.

Також на сторінці Відділу 
у мережі Фейсбук за поси-
ланням https://www.facebook.
c o m / В і д д і л - д е р ж а в н о ї -
реєстрації-ДЗМІ-та-гром-
формувань-у -Л уганськ ій -
області-1044361669100972 
постійно розміщується ціка-
ва інформація, інформація 
щодо державної реєстрації 
громадських формувань (у 
тому числі про КБВ) та 
новини у сфері державної              
реєстрації.

Правоохранители Луганской 
области зафиксировали мас-
совый мор рыбы в реке Айдар 
на территории Новопсковщины

1 июля в полицию Ново-
псковщины обратилась мест-
ная жительница и рассказала о 
большом количестве погибшей 
рыбы в реке Айдар.

Выехав на место происше-
ствия, сотрудники следствен-
но-оперативной группы при 
обследовании берега реки Ай-
дар в пределах населенных 
пунктов Осиново и Новопсков 
зафиксировали факт гибели                  
рыбы.

Сейчас по данному фак-
ту полицейскими проводится 
проверка и решается вопрос                      
о квалификации события.

Специалисты Госпродпот- 

ребслужбы и государственной 
экологической инспекции со-
вершают забор образцов речной 
воды и рыбы, чтобы установить 
причины гибели. 

Местных жителей про-
сят воздержаться от купания 

и отлова рыбы в реке Ай-
дар и прилегающих водо- 
ёмах до выяснения причин 
чрезвычайного происшествия 
для недопущения возможного                                                     
заражения. 

cxid.info

  

Читателям
«Вестника Новоайдарщины» 

сообщаем, что стоимость 
подписки на месяц

составляет 40 гривень. 

Сделайте подарок
своим близким!


