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Дорогі земляки!
Вітаю вас з найвизначнішим святом нашої
держави – Днем Незалежності України.
Шлях України до суверенітету був тернистим: століття поневолення її народу, заборони
спілкуватись її власною мовою, репресії проти її населення, вислання
та голодомори.
У сучасній історії український народ стикнувся з російською
агресією. Колись братня країна не тільки військовим шляхом загарбала Крим та частину Донбасу, а й розпочала паплюжити сторінки нашої
історії, пам’ять героїв та національні ідеали, розгорнувши масштабну
інформаційну війну.
Демократичні ідеї рівності перед законом, право на краще майбутнє українців є дороговказним каменем для побудови нашої молодої
держави.
Події, що відбуваються у братній Білорусі, є ще одним доказом,
що цінності сталої демократії, мають бути невід’ємної частиною
громадської думки у посттоталітарних державах.
У цей день хочу побажати усім жителям області стійкості духу, мирного неба над головою та непохитної віри у щасливе майбутнє України!
Слава Україні!
З повагою, голова ЛОДА – керівник ЛОВЦА

Сергій ГАЙДАЙ.

Шановні земляки! Дорогі українці!
Від щирого серця вітаємо вас із Днем Державного Прапора України та величним святом –
Днем незалежності України!
З того часу, як над країною офіційно було піднято
синьо-жовтий прапор, ми пережили кризи та підйоми, втрати й здобутки. Сьогодні Україна впевнено заявляє про себе на світовій арені,
демонструє готовність до перетворень, до міжнародної інтеграції, до
покращення рівня життя свого народу. А Державний Прапор – як символ свободи, єднання та слави нашої країни – уособлює усі прагнення
та надії українського народу на краще майбутнє.
Наш прапор – це символ свободи і незалежності, слави і відродження
України. Його маємо берегти і шанувати як найвищу національну святиню. Мить, коли піднімається Прапор України та звучить Державний
Гімн, – це момент піднесення, який сповнює серця гордістю за рідну
країну.
Від імені районної державної адміністрації та районної ради вітаємо
вас із цими великими загальнонаціональними святами.
Тож нехай синьо-жовтий стяг і надалі вселяє в серце кожного українця гордість та спонукає на нові подвиги заради своєї
Батьківщини.
Від усього серця бажаємо вам, щоб ваше життя завжди було
яскравим і багатим, як кольори нашого Державного стягу: синім і
мирним, як небо, та жовто-золотистим, як пшеничні поля України!
Доброго здоров’я, добробуту і щастя кожній родині. Зі святами вас!
Голова районної держадміністрації
тетяна нОВИКОВА.
		

Голова районної ради
ВІКТОР МАКОГОН.

Шановні українці!
Команда Сергія Шахова «Наш край» щиро вітає вас з
Днем Незалежності України!
Наша країна вже в 29-й раз святкує здійснення одвічної мрії
українців – бути господарями на своїй прекрасній землі. Безумовно, ці роки незалежності стали випробуванням для всіх нас –
випробуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність.
Сьогодні нам є чим пишатися, але й ще багато потрібно виправляти
і вдосконалювати. І, перш за все, завжди слід пам’ятати, що змінити
світ можна тільки змінивши себе.
Від усієї душі бажаємо вам і вашим рідним міцного здоров’я, щастя,
добра, достатку, миру, щедрої долі, успіхів у всіх справах і починаннях
заради процвітання рідної Луганщини і незалежної України!

Глава області обіцяє залучити 8 мільярдів
на розвиток Луганщини. Наступного року
Луганщина отримає більше 8 млрд грн
інвестицій – таку приємну новину повідомив
жителям області губернатор Сергій Гайдай
під час свого традиційного прямого ефіру у
Фейсбуці. Куди витратять ці кошти, та як
справляється обласна влада з озвученими
раніше планами щодо розбудови регіону –
читайте далі.
Між вірусом та чутками. Минулого тижня
кілька днів очільник Луганщини провів у відпустці,
і за цей час відбулось кілька важливих подій. Зокрема, стабільно почала рости кількість виявлених
випадків COVID-19.
З цього приводу Сергій Гайдай нагадав, що вірус
ще не подоланий. Лікарі так само продовжують стояти на варті здоров’я жителів області, і, щоб не добавляти їм роботи, нам всім потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів: мити руки, тримати
дистанцію та носити захисні маски в громадських
місцях. Обласна влада тим часом продовжує забезпечувати лікарні необхідним обладнанням як
за рахунок бюджету, так і з допомогою меценатів.
Днями, наприклад, медичні заклади отримали
нову партію медичних концентраторів.
«Найгарячіша» подія останніх днів – рішення
Центральної виборчої комісії про неможливість проведення виборів у низці громад Луганщини, зокрема – Лисичанську та Сєвєродонецьку. Рішення ЦВК
не остаточне, його ще можуть переглянути. Але воно
вже обросло купою пліток, здогадок та інсинуацій з
боку політичних опонентів діючої влади. Сергій Гайдай закликав не довіряти сліпо всьому, що пишуть
в мережі, а самостійно аналізувати факти.
– Просто думайте. Бо говорити – це одне, а робити – зовсім інше. Той, хто вміє, той робить. Той, хто не
вміє, – поливає брудом і критикує без конструктиву, –
сказав очільник області, попутно спростувавши фейк
про те, що сам він збирається залишити Луганщину і
піти на підвищення у одне з міністерств.
Проблеми витягають з довгої шафи. В продовження теми Сергій Гайдай розповів, чим у поточний
час зайнятий керівник ВЦА м. Лисичанська Олександр Заїка. За його словами, разом вони проговорюють швидкі заходи для відновлення нормального
водопостачання у місті.
– Зараз ми зробимо ремонти водогону та каналізації
у Лисичанську. Також будуть виділені гроші з обласного
бюджету на придбання автомобілю, який прочищає ливньовки. І у Лисичанську, і у Сєвєродонецьку буде придбана нова комунальна техніка. Паралельно ми плануємо
переговори із французькими інвесторами, які будуть
проводити у нас реконструкцію Попаснянського водоканалу, щоб в проєкт включили відновлення мережі у
Лисичанську, – повідомив керівник ЛОДА.
Він додав, що втручання потребує також електрична мережа у Лисичанську. Тож впродовж 3-4 місяців тут
побудують нову підстанцію, яка забезпечить стале енергопостачання міста і дозволить не підвищувати тариф
для пересічних лисичан.
Протягом двох тижнів розпочнеться ремонт доріг
Старобільськ-Новоайдар та Сєвєродонецьк-Золоте.
Як ми повідомляли раніше, 17 кілометрів останньої
пролягатиме безпосередньо вулицями Лисичанська.
Сергій Гайдай пообіцяв, що якість її буде не гіршою,
ніж у вже збудованої дороги на Станицю Луганську,
а паралельно у місті відремонтують площі біля ринку
та залізничного вокзалу.
Продовжуючи тему доріг, очільник області додав,
що цього року буде також відремонтований перший
шар дороги Мілове-Старобільськ, яка проходить через
Біловодськ. Повністю завершити цього року ремонт
шляху не вдасться, тому він продовжиться у 2021.
Буквально під час прямого ефіру прийшла ще
одна гарна новина для жителів Лисичанська – голова
«Укравтодору» Олександр Кубраков узгодив план щодо
передачі Пролетарського мосту на баланс відомства і

ремонту об’єкта наступного року. Зі свого боку Сергій
Гайдай пообіцяв виділити кошти з обласного бюджету на ремонт чотирьох кілометрів об’їзної дороги,
яка проходить через цей міст.
Міським програмам – зелене світло. Під час
ефіру Сергій Гайдай не обійшов увагою і проблеми Сєвєродонецька. За його словами, одним з перших
кроків новоствореної міської ВЦА буде відновлення
бюджетних програм.
– На жаль, та політична криза, яка була у
Сєвєродонецьку, вона довела до того, що харчування дітей у школах міста було майже повністю зірване
Але чомусь були закладені кошти на придбання продуктових наборів для соціально незахищених верств.
Ну, звісно, що роздача наборів планувалася у пакетах
– з певними прізвищами. Можу сказати, що продуктових наборів не буде. Але для цієї категорії громадян
буде відновлено декілька програм, у тому числі і програма «Турбота». Але це не про продукти, а про людей,
які дійсно потребують захисту. Наприклад, родини, де
виховуються діти з інвалідністю, будуть отримувати
фінансову допомогу, – повідомив губернатор.
Він також розповів, що у місті буде відновлена програма співпраці з ОСББ і фінансування громадських
проєктів, серед яких є «дуже багато цікавих».
Куди витратять 8 мільярдів. Ну, і про плани на майбутнє. Тут Сергій Гайдай теж розпочав із
Сєвєродонецька. Зокрема, розповів, що у наступному
році в місті відремонтують басейни ДЮСШ № 4 та «Садко». Буде добудований басейн у Сватівському районі, і
вже готується проєктно-кошторисна документація на
будівництво басейну у Попасній.
Це – маленька частина того, що буде відремонтовано
на Луганщині наступного року. Сергій Гайдай
повідомив, що у 2021-му область очікує надходження
8 млрд грн інвестицій з різних джерел.
З них більше 100 млн євро витратять на ремонти
доріг. 75 (а, може, вдасться домовитися про 80) млн
євро – на реконструкцію Попаснянського водоканалу
за допомогою Франції. 30 млн доларів буде направлено на будівництво нового агрохабу в Старобільському
районі. Ще 100 млн євро – на будівництво колії, яка
з’єднає лінію Кіндрашівська Нова-Лантратівка із мережею залізничних доріг України, наступного тижня
починаються переговори з майбутніми інвесторами.
Крім того, буде проінвестоване будівництво обласної
лікарні, але поки що подробицями проєкту губернатор
не поділився.
– Попереду дуже багато роботи, але ми все заплановане виконаємо на 100 %, – запевнив Сергій Гайдай, додавши, що проєкти, які розпочаті цього року,
обов’язково будуть доведені до фінішу.
Ганна СИМОНОВА.
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«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

– З 2014 року Луганщина обмежена у можливостях розвитку.
Які фактори, перш за все, заважають відновленню втрачених
позицій?
– Серед об’єктивних чинників
– окупація 30 % території, руйнування інфраструктури, відтік
інвестицій, кадрів, зменшення
обсягу податкових надходжень.
З 2015 року 9 районів не мають
залізничного сполучення з рештою території держави. А це понад
800 суб’єктів господарювання.
З 2017 року додатковим обмежувальним чинником стала «блокада» окупованих територій. Через це обсяги реалізації продукції
в галузі металургійного виробництва знизилися з 1,8 млрд грн
у 2017 році до 90 млн грн у 2018.
Ситуацію в промисловості значно ускладнювала нестабільна робота енергетичної системи області,
адже єдиним джерелом енергозабезпечення регіону залишалась
Луганська ТЕС.
З початком війни загальна
кількість підприємств в області
знизилася на 71,6%. Більшість
тих, що залишилися, традиційно
орієнтувалися на російський ринок, їм довелося освоювати нові
ринки збуту.
Економіка Луганської області й
досі знаходиться у зоні негативних
викликів. Останні роки – це час випробувань для виробничої сфери.
– Втрачена левова доля. А що
залишилося?
– Хімічна промисловість,
целюлозна-паперова,
машинобудування, у вугільній галузі
працюють лише 4 шахти ПАТ
«Лисичанськвугілля» та 4 з 7 шахт
ДП «Первомайськвугілля», а також незначна частка харчової та
легкої промисловості.
Але і тим підприємствам, які
встояли, складнощів додається.
Наприкінці 2018 РФ запровадила
низку економічних санкцій, що
вплинули на діяльність провідного
експортера області – ПрАТ
«Рубіжанський картонно-тарний
комбінат». Результат – зменшення
вдвічі обсягу експорту паперу та
картону.
Після запровадження РФ обмежень на поставку в Україну
вугілля, Луганську ТЕС було переведено на природний газ, що значно
збільшило вартість електроенергії.
– Тож, саме через ці чинники
Луганщина посідає останні місця
в рейтингу регіонів?
– Близько 50 % до загального
обсягу
внутрішнього
регіонального продукту Луганської
області вносили саме промислові
підприємства. Втрата більшої частини з них призвела до того, що
у 2018 ВРП Луганщини впав на
36 % порівняно з 2013.
Але зауважу, що статистичні
дані моніторингу оцінки соцекономрозвитку Мінрегіону не
об’єктивні. З 62 його показників
24 розраховуються з урахуванням
кількості населення всієї території
області. За інформацією Держстату,
чисельність населення Луганської
області на 1 січня 2020 становить
2,13 млн осіб, з приміткою «без
урахування тимчасово окупованої
території», а наявна – 675,6 тисяч.
Якщо показники розрахувати на населення підконтрольної
території, то за ВРП область
підніметься з 25 місця на 20, а за
показником обсягу реалізованої
промислової продукції – з останнього місця на 16. Аналогічно й по
іншим показникам.
Обладміністрація, починаючи з
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«Луганська область має значний економічний потенціал і входить у п’ятірку найміцніших
промислово-економічних регіонів України, – говорить Вікіпедія і зауважує: «частина
інформації в цій статті застаріла». І це дійсно так. Наслідки тривалої збройної агресії РФ
проти України стали руйнівними для економіки області. Попри все, Луганщина намагається
відновити втрачені позиції. Але для цього потрібен час. Про поточну ситуацію в економіці
області, проблеми та перспективи – в інтерв’ю з в. о. директора Департаменту економічного
розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської облдержадміністрації
Людмилою Ахтирською.

Делегація області на «Схід-Експо» в Києві
2015 звертається до Мінрегіону з
пропозицією враховувати лише населення підконтрольної території
або враховувати Луганську область довідково, без ранжирування по регіонах, але це питання
досі не вирішене.
– І все ж таки рух
до розвитку є.
– Звичайно. Для з’єднання
регіону з Об’єднаною енергосистемою України побудовано ПС
500 кВ «Кремінська». А це – зняття багаторічного обмеження для
роботи промисловості на повну
потужність.
Облдержадміністрація приклала зусилля, щоб залучити кошти міжнародних партнерів для
реалізації проєкту будівництва
залізничної гілки, яка з’єднає колію
Кіндрашівська Нова-Лантратівка зі
всеукраїнською мережею.
Підприємства
продовжують освоювати нові ринки збуту: більш ніж 150 підприємств
здійснюють зовнішньоекономічну
діяльність з 65 країнами світу.
Найбільші обсяги експортних поставок, крім Росії, здійснюються
до Німеччини, Польщі, Франції,
Білорусі,
Болгарії,
США,
Румунії та Туреччини.
Відновило
роботу
ПрАТ
«Сєвєродонецьке
об’єднання
«Азот» – за 6 місяців обсяги виробництва на ньому збільшено
у 2 рази.
Незважаючи
на
складні
погодно-кліматичні умови, аграрії отримали добрий врожай ранніх зернових культур –
намолочено 1,1632 млн тонн.
Минулого тижня в Рубіжному
запустився елеваторний комплекс «Голден Агро». На сьогодні
комплекс вже може приймати
до 30 тис тонн.
– Що приніс луганській
економіці 2020 рік?
– Я вважаю, що 2020 можна назвати роком фінансової підтримки
бізнесу. З лютого почала працювати державна програма «Доступні
кредити 5-7-9 %» для підприємців.
До 1 липня підприємці вже отри-

мали кредитів на суму 5,1 млн грн.
Цьогоріч запрацювала фінансова програма ЄС з підтримку
бізнесу «FinancEast», за якою
суб’єкт підприємництва може
отримати до 150 тисяч євро
компенсації по кредиту на
реалізацію
інвестиційного
проєкту. Загалом станом на 1 липня фінансову підтримку у вигляді
субсидій і компенсацій отримали 37 суб’єктів підприємництва
області на 73,4 млн грн.
Фінансову підтримку з держбюджету отримують і фермери. Часткову компенсацію
вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва підприємці Луганщини
вже отримали на загальну суму
18,7 млн грн.
Також реалізуються 8 проєктів
міжнародної технічної допомоги, направлених на стимулювання зайнятості населення,
започаткування та розширення
власної справи.
– В області триває президентська програма «Велике будівництво». Як розвиток
інфраструктури вплине на різні
сфери господарської діяльності?
– Готуючи проєкт Стратегії
розвитку Луганщини, ми провели онлайн-опитування. На
думку респондентів, найбільш
негативно на розвиток регіону
впливають поганий стан доріг,
бойові дії та незадовільне
залізничне сполучення.
Тож «Велике будівництво»
стало відповіддю на очікування
мешканців
області.
Окрім
гуманітарної місії, якісні дороги
впливають і на розвиток економіки.
Наразі сільськогосподарська продукція станичанських виробників
швидко доставляється до ринків
збуту.
В планах – проведення ремонтних робіт на дорогах
«Старобільськ-Мілове»,
« Ст а р о б і л ь с ь к - Н о в о а й д а р » .
Ми маємо амбітні плани перетворити північні райони на
сільськогосподарський хаб із цен-

тром в Старобільську. Будівництво
доріг цьому сприятиме.
– Що можна сказати про
інвестиційну
привабливість
області?
– В нас є деякі напрацювання з міжнародними фінансовими
організаціями щодо залучення
інвестицій в регіон. Гарним поштовхом для цього була участь Луганщини у Першому інвестиційному
форумі в Маріуполі, де очільник
області Сергій Гайдай презентував
найбільш
пріоритетні
проєкти – будівництво нової
залізничної гілки, про яку я казала
вище,
електрифікацію
гілок
Новозолотарівка-Лиман
та
Попасна-Сватове-Куп’янськ
та будівництво центрального
об’єкта поводження з відходами в
Лисичанську.
Облдержадміністрація спільно
з представниками USAID розробила проєкт технічного завдання
на виготовлення ТЕО будівництва
колії, який направлено АТ
«Укрзалізниця» на доопрацювання
та погодження.
Після тривалих перемов Сергія
Гайдая з послом Французької
Республіки в Україні щодо
фінансування проєкту модернізації
Попаснянського водоканалу, Франція погодилась виділити на проєкт
майже 80 млн євро. До переліку
робіт будуть включені ремонт
очисних споруд у Золотому, які
фільтрують шахтні води.
Наразі уряд веде перемовини
з МБРР щодо реалізації проєкту
«Східна Україна: возз’єднання,
відновлення та відродження –
Проєкт 3В». Загальний обсяг
кредитних коштів на реалізацію
проєкту складає 100 млн євро.
Проєктом
передбачено
проведення капремонту близько
183 км автомобільних доріг в
Луганській області і залучення інвестицій для відновлення
сільського господарства.
Завдяки реалізації даного компоненту Луганщина отримає
елеватор для зернових/олійних
культур, невелику лабораторію

для оцінювання якості культур,
інноваційну платформу онлайнторгівлі для забезпечення зв’язку
між виробниками.
Сумарно це дуже значні
фінансові ресурси, реальний доказ того, що Луганщина поступово становиться привабливою для
інвесторів.
– Луганщина рухається у бік
створення промзон і хабів?
– Наразі створено Каталог
інвестиційно-привабливих
об’єктів, який налічує більше 60
пропозицій (Greenfield, Brownfield,
об’єкти нерухомості та водні
об’єкти). Для включення до загального каталогу інвестиційних
проєктів України розглядаються наші 4 економічні проєкти, а
саме: створення індустріального
парку на території міста Рубіжне
(площа земельної ділянки 35
га); будівництво комплексу зі
зберігання та переробки насіння
соняшнику в Старобільскому
районі потужністю 100 тис т/рік;
організація виробництва сірчаної
кислоти та мінеральних добрив на
ТОВ «НВП «Зоря» (Рубіжне).
– Вже давно обговорюється
можливість створення на
Луганщині вільної економічної
зони. Як ви вважаєте, які
преференції для інвесторів
повинні бути в ній передбачені?
– Це питання доволі складне
з точки зору безпеки бізнесу та
страхування бізнесових ризиків.
Буде іти мова про цілу систему
стратегічних кроків щодо розвитку
наших територій.
Облдержадміністрація неодноразово зверталася до центральних органів влади щодо надання податкових пільг суб’єктам
господарювання
Луганщини.
Наш департамент спільно з
податківцями ще у червні 2018
року розробив відповідний проєкт
закону, яким передбачалося часткове звільнення від оподаткування реінвестованого прибутку
діючих підприємств Луганської
області; запровадження спецрежиму з ПДВ для підприємств, які
здійснюють діяльність у сфері
будівництва, видобутку та збагачення вугілля, машинобудування, хімічної промисловості та
енергозберігаючих технологій та
мають відповідні інвестиційні
проєкти; надання права органам
місцевого самоврядування встановлювати пільгові ставки щодо
місцевих податків та зборів для
підприємств, що мають відповідні
інвестиційні проєкти.
Крім того, законопроект передбачав, що вивільнені кошти від
сплати податків суб’єкт повинні
були спрямовуватися виключно
на модернізацію основних фондів
підприємства.
Втім, документ не був
підтриманий з зазначенням,
що надання привілеїв певним
категоріям платників податків суперечить основним принципам
побудови системи оподаткування. До того ж, відповідно до меморандуму співпраці з МВФ на
2018-2020 роки, Україна взяла на
себе зобов’язання утримуватися від запровадження пільгового
оподаткування.
Тим не менше, я вважаю,
що саме наш регіон потребує
підтримки з боку держави шляхом надання податкових пільг,
преференцій, додаткових квот
по експорту. Будемо сподіватися,
що нас почують.
Е. БОГДАНОВА.
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Пам’ятайте, що стихійні
сміттєзвалища, які утворюють
у лісопосадках та на узбіччях доріг наші громадяни, не
тільки впливають на стан благоустрою, але є джерелом негативного впливу на довкілля, від стану якого залежить
здоров’я кожного з нас.

Працівники КП «Новоайдарське «СКП» активно проводять
заходи з благоустрою території
громади. Регулярно проводиться санітарна обрізка аварійних
та сухостійних дерев, покіс трави, встановлюються нові дитячі
майданчики та влаштовуються
нові елементи на вже існуючих

майданчиках, облаштовуються зони для відпочинку та дозвілля, проводиться поточний
ремонт та заміна вуличних ліхтарів, здійснюється регулярне
вивезення сміття (твердих побутових відходів) від багатоповерхових будинків, з приватного
сектору та з несанкціонованих
сміттєзвалищ.
Всі ми бажаємо жити у
комфортному та безпечному
середовищі. Працівники комунального підприємства ліквідовують стихійні сміттєзвалища, але вони продовжують
з’являтися або в нових місцях,
або знову утворюються на місці вже ліквідованого. Сміття –
не атмосферні опади, воно не
падає з неба, а є результатом
життєдіяльності людини.
В черговий раз звертаємось
до мешканців громади про необхідність укладення з КП «Новоайдарське «СКП» договору
на вивезення побутового сміття.
Відповідно до складеного графіку вивіз сміття з приватного
сектору здійснюється двічі на
місяць, від багатоквартирних
будинків – тричі на тиждень.
Телефон для довідок: 9-29-09.

Новоайдарська
селищна
рада в межах своїх фінансових
ресурсів на поточний рік продовжує проводити поточний
ремонт доріг. Вже завершено
ремонт на вулицях Центральна,
Незалежності, Гагаріна, Сонячна, Банківська та на кв. Мира смт. Новоайдар. На даний
час ремонтні роботи тривають
на вул. Дружби та Полубоярова.
Також для відновлення та
утримання в належному стані
автодоріг на черговій сесії Новоайдарської селищної ради
були виділені додаткові кошти
на проведення поточного ремонту, за рахунок яких планується провести ремонт ще на
двох ділянках доріг, а саме: по
вул. Підгорна с. Айдар-Миколаївка (в районі «старого» мосту) та по вул. Ювілейна смт. Новоайдар (вздовж двоповерхових
багатоквартирних будинків).

Хотілося б також повідомити, що, за інформацією голови
Служби автомобільних доріг в
Луганській області Павла Цубера, цього року буде проведено
поточний середній ремонт автодороги Н-21 сполученням Новоайдар – Старобільськ. Ремонт
цієї ділянки дороги буде проводити ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ»,
вартість робіт складає 1 млрд.
242 млн. грн. Тому маємо надію, що до кінця року буде відремонтована ця автодорога, яка
є головною транспортною «артерією» сільськогосподарських
районів Луганської області.

Одним із пріоритетних завдань роботи селищної ради є
створення безпечних та комфортних умов для проживання
громадян. Тому багато уваги
приділяється відновленню існуючих ліній та будівництву нових ліній вуличного освітлення.
Новоайдарською селищною ра-

дою цього року вже змонтовано
нові лінії освітлення на вулицях
селища – по вул. Дружби та Великий шлях. Але у зв’язку із великою протяжністю цих вулиць
лінії освітлення будуємо частинами в залежності від технічної
можливості (підключення до
КТП). Вуличне освітлення відновлено також на вул. Приблудного, Зарічна, пров. Садовий.
На даному етапі електромонтажні роботи тривають на
пров. Степовому, вулиці 8 бе-

резня та на частині вулиці
Прогонна. Також виготовлена
проєктно-кошторисна документація для проведення вуличного освітлення по вул. Южна,
Прогонна (неосвітлена частина вулиці), пров. Сінний, пров.
Ювілейний та вул. Айдарська.
Для реалізації цих проєктів Новоайдарською селищною радою

здійснюється пошук можливостей з метою залучення коштів із інших джерел фінансування, за рахунок яких можна
буде провести підрядні роботи.
Найближчим часом після завершення тендерних процедур
розпочнуться роботи з будівництва лінії вуличного освітлення на вул. Великий шлях
смт Новоайдар (ділянка від
автостанції до «Агротона»).

Амброзія полинолиста належить до карантинних бур’янів,
які завдають великої шкоди не
лише сільському господарству,
але й здоров’ю людини. Алергенні здібності у амброзії є тільки під час цвітіння. Квітковий
пилок амброзії шкідливий для
людини. У період цвітіння, а це
з середини липня до жовтня, серед населення спостерігається
алергійне захворювання.
Новоайдарська селищна рада
хоче нагадати підприємствам,
установам та організаціям всіх
форм власності про проведення
посилених заходів по видаленню амброзії на закріплених територіях. А громадяни, що проживають у приватному секторі,
повинні вжити заходи із ліквідації амброзії полинолистної на
земельних ділянках, прилеглих
до приватних домоволодінь.
Вести боротьбу із злісною

карантинною амброзією треба
усім разом. Це наше з вами здоров’я! Це здоров’я наших дітей!

Новоайдарська селищна рада
із задоволенням підтримала
прохання жителів вулиці Дружби допомогти з благоустроєм місця під новий дитячий
ігровий майданчик, який наймолодші
мешканці
нашої
громади так чекають.
На початку серпня керівництво Новоайдарської селищної
ради разом з працівниками комунального підприємства та
жителями організували толоку,
в ході якої провели санітарну
обрізку дерев, покосили траву,
очистили від сміття та вирівняли місце для майбутнього дитячого майданчику. Проведений
«суботник» є прикладом спільної роботи з громадою. Завдяки такій тісній співпраці кожен
досягне результату: у дітлахів
буде безпечне місце проведення дозвілля, батьки не будуть
перейматись питанням, де їхня
дитина може проводити свій
час, місцева влада – зменшиться кількість несанкціонованих
сміттєзвалищ.
Спільними зусиллями наведемо лад у селищі. Разом
ми – сила!
І. ШОПІН,
Новоайдарський
селищний голова.
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Первое, что поразило при знакомстве с
этим мужчиной, а оно состоялось в 1999 году, - это здоровый образ жизни, потрясающая
энергетика, огромная любовь к искусству,
имя которого футбол, и преданность малой
родине. (После окончания спортивного института ему предлагали работу в Краснодаре,
где прекрасная спортивная база. Отказался).
И если я назову его человеком с большой
буквы, то это не будет пустыми словами.
Александр Шаповалов в далеком 1980 году
был тренером футбольной команды нашего
района. Обыграв со счетом 2:0 двукратного
чемпиона – команду Татарбунарского района
Одесской области, новоайдарские футболисты стали чемпионами Украины среди команд
ДСО «Колос».
Шаповалов А. Г. 25 лет руководил райспорткомитетом, десятилетия возглавлял

Віра Василівна впевнено знайшла своє
місце в житті, пройшовши шлях від дитячої
мрії до життєвого покликання.
Кожна людина приходить у світ, щоб зростати, розвиватися й вдосконалюватися, жити,
любити, надіятися й вірити. З самого початку
Вірі Василівні було призначено стати педагогом. До усміхненої і доброзичливої дівчини
постійно тягнулися діти. Її зачаровувала атмосфера затишку, тепла і творчості, яка панувала в садку, і вона завжди мріяла працювати
вихователем. Віра була впевнена: ця професія
– незвичайна, цікава і найпотрібніша. І вибір
професії для неї був зовсім не випадковий.
Вперше переступила поріг «Сонечка» в
1983 році. І з цього часу — це її другий дім.
Навчання в Лисичанському педагогічному
училищі принесло задоволення та купу
необхідної інформації, яку починаючий вихователь вміло використовувала в своїй роботі.
З того часу минуло вже багато років. Озираючись назад і вдивляючись у теперішнє,
Віра Василівна Щирова з великою повагою та
любов’ю говорить про колектив ДНЗ: «Я вдяч-

21 серпня

2020 р.

райсовет ДСО «Колос». Через его руки, как
говорится, прошло более 500 юношей. Из
них 33 человека учились в спортинтернате
и Академии футбола Луганской области.
Когда недавно беседовал с Александром
Григорьевичем, то он предупредил: «Рассказывать обо мне, не рассказав о ребятах, о совершенствовании нашей футбольной дружины, о тренерах, преподавателях физической
культуры школ районе, не получится».
Мой собеседник прав. К концу семидесятых, когда команда была под крылом первого
секретаря райкома партии, а им был Владимир Петля, тренером работал Владимир Чудович, пришло время становления спортсменов.
Они стали показывать интересный футбол.
В 1972 году ответственность за развитие
футбола в районе была возложена на легендарного директора Новоайдарской птицефабрики Е.П. Шищенко. С 1972 по 1976 гг.
тренером работал Виктор Скиба. Команда, в
полном смысле слова, заиграла. В ее составе
был четырнадцатилетний Александр Шаповалов. За это время команда стала пятикратным
чемпионом области, двукратным бронзовым
призером Украины. Она выиграла Кубок
Дружбы Советского Союза среди сельских
коллективов физкультуры.
Интересных матчей не счесть. Запала в
душу одна игра. Выходной день. На стадионе
«Колос» сотни болельщиков. Мое внимание
привлек совсем молоденький футболист. Он
резво бегал, старался овладеть мячом. И это
произошло. Юноша подал знак товарищам,
пустился в дриблинг, остановился и тут же
сделал роскошный и неожиданный рывок,
укладывая на зеленый ковер нескольких соперников, включая вратаря, и отправил мяч
в сетку. Какая скорость, какое мышление!
Таким качеством игры обладал любимец команды и болельщиков Александр Шаповалов. Помнится, это было недавно, а 25 августа Александр Григорьевич будет отмечать
свой славный 70-летний юбилей.
Воспитанники
тренера
Шаповало-

ва – спортивная слава района. Это Виктор Чумаченко, Денис Шаповалов, братья
Виталий и Евгений Селины. Они играли
в командах Украины.
Теплыми словами благодарности А. Г. Шаповалов отзывается о тренерах, преподавателях физической культуры, с которыми плечом к плечу десятилетия держали на высоте
спортивную славу Новоайдарщины.
- Их более сорока человек,- рассказывает Александр Григорьевич. - Многих
уже нет в живых. Всем, кто дожил до сегодняшнего дня, желаю крепкого здоровья
и долголетия. Вы - золотой фонд района.
Без вас, людей влюбленных в спорт, я бы
не стал ни руководителем, ни тренером.
Не хочется на этом ставить точку. В биографии тренера Шаповалова много интересного. Он признается: «С детства был
увлечен футболом. Ворота у нас были из
дерева. Мне пять лет. Ежедневно оттачивал точность ударов. Когда подрос, стал заниматься различными видами спорта. В
12 лет стал чемпионам школы в лыжном
кроссе на 3 км. До армии был трехкратным
чемпионом общества «Колос».
Александр Шаповалов не просто тренер, он гений. Я благодарен ему за то, что
в моем сыне он увидел не футболиста, а
хорошего легкоатлета. Александр в кроссе на 3 км выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В конце беседы желаю А. Г. Шаповалову дожить до глубокой
старости и интересуюсь, какой он ее видит.
- Такой же, как и сегодня, - отвечает. - Стою на спортплощадке, передо
мной группа детишек 7-8 лет, и я «леплю»
из них настоящих парней.
Как же Александр Григорьевич похож
на мое поколение – поколение созидателей.
Если бы мне предложили пойти с ним в разведку, то ответ был один. Да! Даже больше.
За этим человеком могу пойти в любую даль.

Нарада у ВЦА
У військово-цивільній адміністрації міста
Щастя було проведено нараду з питань покрокового плану відкриття КПВВ та облаштування сервісної зони за участю керівника
військово-цивільної адміністрації м. Щастя
Дмитра Скворцова та голови Новоайдарської
райдержадміністрації Тетяни Новикової. На
нараді визначили напрямки з облаштування
сервісної зони.
Згідно з визначеним планом дій,
17 серпня було проведено зустріч з
підприємцями м. Щастя та обговорено питання будівництва громадської вбиральні
біля автовокзалу.

Старобільське ОУ ПФУ
повідомляє
На виконання наказу Старобільського
об’єднаного управління Пенсійного фонду
України Луганської області від 24.12.2019
року № 256 «Про проведення виїзних
прийомів громадян та інформаційні заходи
на 2020 рік» з метою надання дистанційних
консультаційних
послуг
громадянам
Старобільського
та
Новоайдарського
районів, керівництвом управління 14 серпня проведено анонсовані прямі телефонні
«гарячі» лінії.
Під час спілкування спеціалісти надали
роз’яснення щодо пенсійного забезпечення та відповіли на запитання запитувачам.
Під час роботи «гарячих» ліній надано
консультації 31 особі.

Зустріч із підприємцями

17 серпня 2020 року заступником наД. КУРОЧКА. чальника Новоайдарського відділу обслуговування громадян Іриною СамохвалоНещодавно відзначила свій гарний ювілей з дня народження прекрасна жінка, вою проведено зустріч з підприємцями, які
справжній професіонал своєї справи, улюблениця маленьких вихованців дитячого садочка здійснюють свою діяльність на території
«Сонечко» в Новоайдарі та їхніх батьків, вихователь-методист Віра Василівна Щирова. ринку у смт. Новоайдар.
Під час проведення зустрічі присутніх
Стільки квітів, скільки подарували цій усміхненій «чарівниці» з дитсадка, мабуть, і у
квітковому магазині не побачиш. А скільки слів теплих та найкращих побажань вона було проінформовано про основні аспекти пенсійного забезпечення у 2020 році,
почула на свою адресу цього теплого літнього дня!
на всім і кожному за допомогу і розуміння,
Віра Василівна крокує в ногу з часом, впро- ознайомлено з впровадженням нового
за підтримку й довіру. У нас склалася ро- ваджуючи в роботу садочка безліч цікавих онлайн-сервісу Пенсійного фонду – «автодина однодумців. Всі – творчі, енергійні і інноваційних технологій, нових методик в матичне призначення пенсії» та повідомлено
про можливість використання сучасноталановиті. Як і чудові дітлахи, здобуткам роботі з дошкільнятами.
та успіхам яких відкрито і щиро радіємо.
Невичерпне джерело енергії та позитиву, го інформаційного сервісу – веб-порталу
Щоб працювати в дошкільному навчальному талановита людина й чарівна жінка — саме Пенсійного фонду України для особистозакладі, в першу чергу, треба любити дітей так характеризують Віру Василівну колеги на го контролю за даними персоніфікованого
такими, які вони є. Це – головне. Необхідно чолі з завідуючою Людмилою Григорівною обліку.
Також підприємцям було роз’яснено про
знати їх вікові та психологічні особливості, Воронкіною. Чого вона тільки не вміє! І
переваги
отримання легальних доходів та
звички і потреби, прагнути розуміти, бути фотографією захоплюється, й поробки з
важливість
сплати внесків до Пенсійного
співучасником їх життя. І що може бути бісеру робить, і малює, й хрестиком вишиває.
фонду
України.
важливішим, ніж дитяча посмішка та радість Недарма кажуть: талановита людина
в очах дошкільнят? Малюки різні за темпера- талановита в усьому.
ментом і характером. Їх міркування – це ціла
Родина для Віри Василівни – осноПоліція та громада
картина світу. Кожний чомучка – особистість, ва всіх досягнень і джерело натхнення. У
налагоджують взаємодію
до якої маємо знайти підхід. Потрібно на- будинку нашої героїні тепла вистачає на
вчитися бачити, що сьогодні дитині слід всіх. Сама Віра Василівна – дивовижна
застібнути ґудзик, завтра – допомогти це зро- людина, яка встигає знайти час і для улюБезпека громад є пріоритетною спільною
бити, а потім – нагадати, прослідкувати. У блених занять. Дуже людяна, завжди гар- метою поліції та населення. Тож, аби виздошкільному закладі забезпечується не лише на й доброзичлива. І життя й люди навколо начити напрямки ефективної взаємодії та
догляд, а й здійснюються оздоровлення, вихо- відповідають їй взаємністю.
налагодити комунікацію, поліцейські та
вання та навчання. Наша праця – нескінченна
Колектив дитячого садочка «Сонечко» активісти громад постійно зустрічаються та
у плані пізнання й вдосконалення».
щиро вітає шановну Віру Василівну Щиро- обговорюють питання співпраці.
Дитячий сад – це маленька держава зі ву з ювілеєм й дарує їй такі слова: Бажаємо
Чергова зустріч відбулася 13 серпня у
своїми законами і правилами, неповтор- Вам щастя і любові, енергії і настрою, і с. Муратове Новоайдарського району. Учасною атмосферою, наповненою любов’ю і сил, щоденного натхнення та здоров’я, хай никами заходу стали поліцейські, активісти
теплотою, турботою та розумінням. Це пла- буде світлим синій небосхил! Вам дякуємо громад селищ Муратове та Капітаново,
нета дитячої безпосередності й щирості, щиро за турботу, за допомогу любим а також представник селищної ради.
і в той же час – величезний, злагоджений дітлахам! За Вашу творчість, копітку роботу
Під час діалогового заходу присутні
механізм, в якому немає дрібниць.
нехай сторицею вернеться Вам!
мали можливість не тільки ознайомитись
І свій великий внесок у цю злагоджеДякуємо Вам за невтомну працю, життєву зі звітами правоохоронців, а й висловити
ну роботу вносить наша чарівна ювілярша. мудрість і невичерпне терпіння. Ви кож- свої зауваження та обговорити проблемні
Вона постійно вдосконалюється. Від ви- ний день запалюєте полум’ям творчості питання правопорядку в своїй громаді.
хователя дійшла до посади вихователя-ме- серця своїх вихованців, закладаєте у дитячі
Проєкт «Платформи взаємодії влади,
тодиста. Вона користується неабияким ав- душі промінчики доброти, світла і теп- поліції та громадськості в сільській місцевості
торитетом серед колег. Її обожнюють діти ла, вчите малюків бути справжніми людь- – шлях до безпечних громад» впроваджується
та їхні батьки. Віра Василівна до кожного ми. Нехай вогники їх усмішок спалахують ГО «Світанок Громади» за програмою малих
може знайти чарівний «ключик», достука- у Ваших очах! Низький Вам уклін, Віро грантів, яка адмініструється ІСАР Єднання в
тися до дитячого серденька. Мабуть, тому Василівно, добра фея, яка дарує казку ма- межах Програми ООН із відновлення та рознавіть після закінчення садочка дітлахи, по- леньким непосидам, чарівна, розумна будови миру за фінансової підтримки уряду
бачивши свою неповторну Віру Василівну, і неймовірно талановита жінка!
Королівства Нідерландів.
біжать до неї чимшвидше: привітатися,
ndar.loga.gov.ua
поділитися успіхами, обійнятися...
М. ТИХОНОВА.
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Щороку 23 серпня Україна відзначає День державного прапора. Дата була обрана на згадку про події 1991 року, коли до будівлі Верховної Ради група народних
депутатів внесла синьо-жовтий стяг. Свято засноване Указом Президента України Леоніда Кучми «Про День Державного Прапора України» від 23 серпня 2004 року.
Встановлене воно з метою виховання поваги громадян до державних символів України.
Згідно із найбільш популярним тлумаченням колірної гами прапора, синя його смуга символізує ясне небо,
а жовта – золоті пшеничні ниви. Дехто ж стверджує, що
насправді барви нашого прапора здавна символізують дві
головні стихії природи – воду і вогонь. Водночас, з релігійного погляду, жовтий (золотий) колір – уособлює Творця
і взагалі Вищу духовність, а синій – усе земне.
Перша історична згадка про поєднання жовтого і синього кольорів датується 1256 роком — днем заснування Львова. На гербі міста поєдналися жовтий лев
на голубому тлі. У запорожців також зустрічалися сині
прапори із золотими орнаментами.
Перша спроба утворити прямокутний прапор з
жовтого і блакитного кольорів була зроблена Головною Руською радою на Галичині. А вже в 1848 році
за ініціативою Ради на міській ратуші Львова вперше
був піднятий жовто-блакитний прапор.
Перше офіційне визнання синьо-жовтого прапора
як нашого національного символу відбулося 22 березня 1918 року — Центральна Рада прийняла Закон, затвердивши поєднання жовтого і блакитного кольорів
як прапор Української Народної Республіки.
Серед прапорів слов’янських країн тільки український і
боснійський не мають червоного кольору.
У ніч проти 1 травня 1966 року, над будівлею Київського інституту народного господарства (нині це Київський національний економічний університет) 26-річний Віктор Кукса та 28-річний Георгій Москаленко
вивісили жовто-блакитний прапор. Прапор пошили з
двох шаликів і від руки зробили напис «Ще не вмерла
Україна – ще її не вбито». Обоє були засуджені і через
багато років, навіть у вже незалежній Україні ще довго
не могли добитися реабілітації.
30 грудня 1967 року в Дніпропетровську на центральному проспекті невідомі вивісили синьо-жовтий
прапор, на древку олівцем був намальований тризуб і
зроблений надпис: «Ще не вмерла Україна і воля і сла-

ва. 20 листопада 50 років УНР, 22 січня 1918 року —
проголошення незалежності України».
21 лютого 1976 року жовто-блакитний прапор з'явився
на Хрещатику на даху будинку № 21.

Оголошення про проведення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки комунального майна

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення,
частини будівель.

Конкурсною комісією з відбору суб’єктів оціночної
діяльності оголошується проведення конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для проведення незалежної оцінки комунального майна, що відбудеться 15.09.2020 року о 10:00 у
приміщенні Новоайдарської селищної ради за адресою: 93500, Луганська область, Новоайдарський район,
смт Новоайдар, вул. Дружби, буд. 1 (2-й поверх).
Назва об’єкта оцінки: транспортний засіб марки DAEWOO LANOS TF69Y, тип легковий седан-В,
2007 року випуску, об’єм двигуна 1498 см³.
Місцезнаходження установи, майно якої
оцінюють: Луганська область, Новоайдарський район,
смт Новоайдар, вул. Дружби, буд. 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості об’єкта для взяття на баланс Новоайдарської
селищної ради.
Замовник послуг з оцінки:
Новоайдарська селищна рада, телефон: (06445)9-43-56, E-mail:
novoaydarskarada@ukr.net
Платник робіт з оцінки: Новоайдарська селищна
рада.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 1000,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: колісні
транспортні засоби.
Назва об’єкта оцінки: двокімнатна квартира загальною площею 41,9 кв.м., розташована на першому
поверсі двоповерхового будинку.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська область, Новоайдарський район, смт Новоайдар,
кв. Миру, буд. 12, кв. 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості об’єкта для взяття на баланс Новоайдарської
селищної ради.
Замовник послуг з оцінки:
Новоайдарська селищна рада, телефон: (06445)9-43-56, E-mail:
novoaydarskarada@ukr.net
Платник робіт з оцінки: Новоайдарська селищна
рада.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 1500,00 грн.

22 липня 1976 року в Монреалі на XXI Олімпійських
іграх під час змагань гандбольних команд СРСР і Румунії
студент із Торонто Любомир Шух вимахував українським
прапором, за що був видалений з арени. Речник Організаційного комітету Олімпійських ігор пояснив, що дії студента мали ознаки політичного протесту, а «потенційно
небезпечний» прапор «міг призвести до заворушень».
27 липня 1976 року там-таки під час півфіналу з футболу
між збірними НДР і СРСР, у складі якої переважали гравці з київського «Динамо», 150 українців вивісили плакат із
надписом: «Свобода Україні!». У другому таймі 20-річний
Данило Мигаль із Тандер-Бей (Онтаріо) вибіг на поле у
вишиванці та із синьо-жовтим прапором, вигукуючи слова «Свобода Україні!» і танцюючи гопака. Акція тривала
15 секунд, після чого поліція вивела його зі стадіону.
26 квітня 1989 року Юрко Волощак, активіст Товариства Лева відкрито підняв національний прапор на мітин-

Назва
об’єкта
оцінки:
двоповерхова
адміністративна будівля загальною площею 773,7 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська область, Новоайдарський район, смт Новоайдар,
вул. Дружби, буд. 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості об’єкта оцінки.
Замовник послуг з оцінки:
Новоайдарська селищна рада, телефон: (06445)9-43-56, E-mail:
novoaydarskarada@ukr.net
Платник робіт з оцінки: Новоайдарська селищна
рада.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 2500,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля
загальною площею 166,4 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська область, Новоайдарський район, смт Новоайдар,
квартал Мира, буд. 8-Б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості об’єкта для цілей оренди.
Замовник послуг з оцінки: Новоайдарська селищна рада, телефон: (06445) 9-43-56, E-mail:
novoaydarskarada@ukr.net
Платник робіт з оцінки: Новоайдарська селищна
рада.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 2500,00 грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі.
Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю: немає.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого рішенням Новоайдарської
селищної ради № 65/4 від 22.05.2020 р.
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

гу на честь річниці Чорнобильської катастрофи на пл. Ринок у Львові. Пошила його художниця Галя Дмитришин,
він був з нашитим золотим тризубом.
Першим українським містом, де над будівлею міської
ради на зорі Незалежності підняли Державний Прапор став
Стрий. Саме там 14 березня 1990 року стався перший в
Україні прецедент публічного підняття українського національного прапора над офіційною радянською установою.
20 серпня 2014 року руфер Mustang пофарбував верхню половину золотої зірки на висотній будівлі в Москві
у синій колір, зробивши її у такий спосіб «українською»
(до речі, через рік – до річниці Майдана на тій же будівлі
знову майорів український прапор).
9 серпня 2019 р. на тимчасово окупованій території АР
Крим в місті Судак місцевими патріотами України був піднятий Український прапор, в знак пам‘яті за чотирма загиблими в Павлополі морпіхами з 36-ї бригади ЗСУ. Раніше,
17 грудня 2018 р. прапор над мисом Форос підняли на честь
24 українських моряків, що перебувають у полоні в Москві.
У 2016 році українські альпіністи встановили
наш прапор на вершині найвищого вулкана світу —
Охос-дель-Саладо в Андах. Його висота — 6872 метри.
У Книгу рекордів України 23 серпня 2007 року потрапив найбільший прапор України (1350 м²), який виготовила вдова донецького шахтаря Марія Бєляткова. Стяг
називають «Донецьким прапором».
У 2016 році з нагоди 25-ї річниці Незалежності України представники Книги рекордів Гіннеса у Національному
музеї народної архітектури та побуту України у Пироговому (Київ) зафіксували світовий рекорд - найбільший у світі
килим із квітів у кольорах Державного Прапору України.
Це 13 тисяч 57 м² квіткового килиму.
Вже на День Незалежності, 24 серпня, рекорд квіткового килиму був занесений також до Національного реєстру
рекордів України, адже через те, що квіти розпустилися,
прапор став більшим на 8 м².
ukrinform.ua; galinfo.com.ua; uapost.us

Претендентам на участь у конкурсі потрібно
подати конкурсну документацію на кожен об’єкт
оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
- підтвердних документів;
- конкурсних пропозицій, запечатаних в окремому
конверті, щодо вартості надання послуг з оцінки (в
т.ч. рецензування звіту про оцінку майна), калькуляції
витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строк їх виконання у календарних днях (не
більше ніж 10 календарних днів). У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законом;
- документів щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією про
досвід претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (згідно з додатком 3 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс,
належать:
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою
(згідно з додатком 4 до Положення);
- письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
і залучається претендентом (за потреби);
- інформація про претендента (згідно з додатком 5
до Положення).
У разі невідповідності, недостовірності, неповноти
конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається не пізніше ніж
за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно). На конверті слід зазначити: «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде
проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної
діяльності, та найменування юридичної особи або
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця,
який подає конкурсну документацію.
Усі документи та копії документів повинні бути
засвідчені підписом керівника суб’єкта оціночної
діяльності та скріплені печаткою (для юридичних осіб).
Конкурсну документацію подавати за адресою:
93500, Луганська область, Новоайдарський район, смт Новоайдар, вул. Дружби, буд. 1, 2-й поверх.
Телефон для довідок: (06445) 9-43-56.
Голова конкурсної комісії.
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День независимости — один из самых важных и значимых праздников для каждого государства. Этот день — один из тех, когда появляется лишний повод гордиться своей страной, узнать что-то новое о культурных традициях, об истории своей родины. Предлагаем вам совершить путешествие по всему миру
и посмотреть, как это делают в разных странах.
США. День независимости отмечают 4 июля. австралийского народа, а город Перт отличается светские мероприятия. Вечером в Минске устраиваТрадиционно, в полдень на всех американских воен- потрясающим шоу фейерверков.
ется праздничный салют, во всех городах проходят
Грузия. 26 мая в Грузии отмечается главный нацио- торжественные мероприятия.
ных базах устраивают «салют единства» – для этого торжественно палят из главной пушки. А вечером нальный праздник – день независимости. Именно в этот
Польша. Этот день считается в Польше главным
запускают фейерверки. Это связано с тем, что в 1777 день 26 мая 1918 года демократическое правительство государственным праздником. 11 ноября 1918 года
году в Филадельфии конгресс разрешил использовать Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило незави- завершилась Первая мировая война, и после 125 лет
пиротехнику при праздновании Дня независимости. симость страны. Первая независимая Демократическая раздела Польши между Пруссией, Россией и АвРеспублика Грузия просуществовала до 18 марта 1921 стрией, страна опять появилась на карте Европы. В
С тех пор салюты – неотъемлемая часть праздника.
День независимости США – это еще и семейное тор- года. Главный государственный праздник в Грузии от- этот день главой государства стал Юзеф Пилсудский,
жество. Многие американцы устраивают пикники или мечается с размахом. По традиции в этот день проходит маршал Польши. По его поручению в Варшаве было
барбекю, проводят время с родственниками и друзь- торжественный военный парад и праздничный концерт. сформировано первое демократическое правительями. Еще один важный обычай – украшение домов и
ство. Праздник независимости — государственный
улиц города. Праздничные декорации обычно красного,
выходной день, который сопровождается поднятием
белого и синего цветов — цветов американского флага.
флагов, выступлением президента страны, официальПроводить
масштабные
военные
парады
ных лиц, известных политических деятелей, а также
в этот день не принято.
военным парадом в центре Варшавы. Во всех гороФранция. Многие страны празднуют получение
дах страны проходят торжественные мероприятия,
независимости от других стран — а Франция отмечаконцерты и народные гуляния.
ет освобождение от тирании собственного короля. 14
Израиль. День независимости – особый праздиюля 1789 года, в ходе Великой французской революник. Накануне израильтяне проводят День памяти
ции, была захвачена тюрьма Бастилия, что стало одним
павших в войнах Израиля и жертв террора. А после
из первых и ключевых эпизодов восстания.
захода солнца начинаются приготовления к праздНесмотря на важность этого события, многие денованию: на горе Герцля в Иерусалиме в присутсятилетия его никак особо не отмечали. Ситуация
ствии спикера кнессета зажигаются 12 факелов,
изменилась только в конце XIX века — тогда начали
символизирующих 12 колен Израилевых.
проводить первые парады и фестивали.
В процессе церемонии израильский флаг подниСовременный праздник начинается с военного памается на вершину флагштока, тем самым начиная
рада на Елисейских полях, а продолжается музыкальофициальное празднование Дня независимости. Цереными фестивалями (например, на Марсовом поле),
мония также включает художественную часть и шоу
вечеринками и балами — в том числе и балом познаменосцев, в котором знаменосцы ЦАХАЛа создают
жарных, с песнями и танцами от огнеборцев. И какой
флагами сложные фигуры на площади.
день независимости без салюта — поэтому в 23:00
В День независимости Израиля по телевидеу Эйфелевой башни устраивают светомузыкальное
нию транслируют финал международного коншоу с фейерверками.
курса знатоков Библии, в котором принимают
Индия. 15 августа 1947 года Индия провозгласиучастие старшеклассники.
ла конец британской власти и перестала считаться
Германия. Дня независимости у немцев нет, зато они
колонией. Каждый год миллиарды индийцев отмеотмечают День единства Германии.
чают это событие, украшая свои дома, офисы и шкоОсобых традиций нет. В стране проходят митинлы в цвета индийского флага. В честь праздника Военный парад проходит по главной улице Тбилиси — ги, политики произносят возвышенные поздравиутром устраивают торжественные церемонии, на ко- проспекту Руставели. По улице идут колонны военных: тельные речи в мэриях. Верхняя палата парламента
торых поют государственный гимн, а затем смотрят тысячи военнослужащих всех родов войск. За ними Германии (члены бундесрата) и делегации граждан
следует более 100 единиц вооружения и военной тех- Германии (это представители местного населения и
прямую трансляцию подъёма флага из Нью-Дели.
Воздушные змеи считаются в Индии символом сво- ники. В небе выполняют фигуры пилотажа самолёты.
общества) также принимают активное участие в праздВ парках проходят детские мероприятии и новании Народного единства страны. Люди сердечно
боды, поэтому в День независимости тысячи змеев запускают в небо. К этой традиции может присоединить- праздники, а на стадионах — спортивные матчи приветствуют друг друга на улицах городов.
ся любой желающий — в каждом городе вы без труда и соревнования.
В городах устраиваются народные гуляния, конВенцом всех праздничных мероприятий является церты под открытым небом, выступления местнайдёте палатку, в которой они продаются.
Австралия. Формально говоря, это не День неза- праздничный концерт в исторической части города — ных артистов. Люди раскрашивают свои лица в
висимости — скорее просто День Австралии. Но от- в парке Рике.
цвета флага Германии.
Беларусь. С 1991 года День независимости отмемечают его достаточно масштабно, чтобы закрыть
Также каждый год выбирается один город в страглаза на такие нюансы. В программе развлечений — чался 27 июля, в день принятия Декларации о госу- не, где проходят все официальные мероприятия.
дарственном суверенитете Белорусской ССР. День Обязательный элемент — это церковная служба.
барбекю, регаты и пикники.
При этом у каждого города есть своя «специализа- Независимости Республики Беларусь является не- В конце праздничного дня устраивается лазерное
ция» на День Австралии. В Сиднее устраивают гон- рабочим днём. Главное мероприятие Дня независи- шоу и ночное небо над Германией озаряется сотней
ки на лодках, в Мельбурне проходит People’s March, мости — торжественный военный парад. После око- ярких фейерверков.
isttravel.ru; sputnik; calend.ru
призванный продемонстрировать разнообразность нчания официальной части праздника начинаются

В нашем мире все быстротечно и непостоянно. В этом можно убедиться, взглянув на актуальную карту мира.
Кто учился в 70 - 80-х, помнит ее совсем другой. На карте мира появилось много новых стран. В первую очередь –
это государства, провозгласившие себя независимыми после распада СССР, а также ряд других стран.
Босния и Герцеговина. Член ООН с 1992 года. Насе- писания декларации о провозглашении его независимым
ление — 3 511 372 человека. Босния и Герцеговина — государством. Член ООН с 14 июля 2011 года. Население
среднеразвитое аграрно-индустриальное государство с Южного Судана составляет, по разным данным, от 7,5
высоким уровнем безработицы. В 2010 году БиГ полу- млн человек. Нефть — главный ресурс страны. Начиная
чила план действий по вступлению в НАТО, а в фев- с 2011 года, в стране неоднократно вспыхивают воорурале 2016 года подала заявку на вступление в Европей- женные конфликты. Население страдает от масштабных
ский Союз. На территории БиГ с 1995 году существует эпидемий. По данным ООН, около миллиона жителей
самопровозглашенное государство Республика Сербская. Южного Судана находятся на грани голода, из них более
Демократическая Республика Восточный Тимор. 250 тысяч — дети. Всего от недоедания в Южном Судане
Государство, после 27 лет трагической индонезийской страдает 40 % населения страны, или 4,9 млн человек.
оккупации, обрело независимость в 2002 году. ЧисленСербия. 4 февраля 2003 года Югославия была преность населения — около 1 млн человек. На его терри- образована в конфедеративный Государственный союз
тории разрабатываются месторождения золота, платины, Сербии и Черногории. 3 июня 2006 года Черногория
мрамора и марганца. Развиты деревообрабатывающая, провозгласила независимость, а 5 июня о своей незакожевенная, текстильная и пищевая промышленность.
висимости объявила Сербия. Численность населения
Республика Палау. Это островное государство, распо- по итогам переписи 2011 года — 7 186 862 человека. В
ложенное в Филиппинском море Тихого океана, получи- стране работают предприятия автомобильной, химичело независимость от США 1 октября 1994 года. Состоит ской, электронной, текстильной, пищевой, деревообрабаиз 328 островов, общей площадью 458 кв. км. Числен- тывающей промышленности, а также машиностроения.
ность населения — 20,9 тыс. Основа экономики — Член ООН с 2000 года; 1 марта 2012 года официально
туризм.
приобрела статус кандидата в члены Евросоюза.
Республика Южный Судан. Суверенный статус ЮжСогласно конституции Сербии, в ее составе нахоного Судана вступил в силу 9 июля 2011 года, после под- дятся два автономных края: Воеводина и Косово. Ко-

сово с 1999 года находится под протекторатом ООН
и властями Сербии не контролируется.
Словацкая Республика. Независимость провозглашена 1 января 1993 года. Численность населения — 5,5
млн человек. Словакия — развитая индустриально-аграрная страна, член НАТО и ЕС. Объём ВВП за 2011
год составил 127,111 млрд долларов США (около 23 384
долларов на душу населения). В Словакии добываются
нефть, природный газ и бурый уголь.
Черногория. 3 июня 2006 года — Скупщина (парламент) Черногории провозгласила независимость
республики, а в конце июня была принята в ООН. По
данным переписи 2003 года в Черногории проживает
620145 человек. Традиционно основу экономики Черногории составляли чёрная металлургия, переработка алюминия, электротехническая промышленность,
судостроение и судоремонт 17 декабря 2010 года
получила официальный статус кандидата в ЕС,
а 5 июня 2017 года официально стала членом НАТО.
Чешская Республика. После бархатной революции 1989 года, Чехия и Словакия мирно разошлись,
став двумя независимыми государствами в 1993 году.
Население - около 10,5 млн человек. Чехия — индустриальная страна. Основные отрасли — топливноэнергетическая, металлургия, машиностроение,
химическая, легкая и пищевая, член НАТО и ЕС.
Эритрея, получившая независимость от Эфиопии,
появилась на мировой карте в 1993 году. Эритрея расположена на берегу Красного моря в Восточной Африке.
Население около 6 млн человек. Развивается добывающая промышленность, в частности начата добыча золота,
меди и цинка. В аграрном секторе занято 80 % населения.
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продам
ФЛИГЕЛЬ со всеми удобствами в центре Айдар-Николаевки.
099-283-93-08.
ДОМ. 095-174-17-93.
ДОМ в с. Алексеевка по ул. Дружбы, 23. 066-200-23-19.
ДОМ в рассрочку. 099-46-86-480.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 066-824-49-52.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-05-48-179.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ с ремонтом, новой мебелью.
Кв. Мира, 19. 066-459-42-44.
МАГАЗИН в Новоайдаре с земельным участком. 050-16-88-542.
ГАЗОВУЮ ПЕЧЬ, б/у. 066-86-77-570.
СКУТЕР, МОТОТЯПКУ. 095-806-20-82.
ТЕЛЯТ, КОРОВ на молоко. 099-97-69-401.
Месячных БЫЧКА и ТЁЛОЧКУ. 095-186-07-20.
ЯЧМЕНЬ, СОЛОМУ. 099-729-56-92.
КАРТОФЕЛЬ. 066-852-27-41.
ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ и ОВЕЦ. 099-745-71-09.
МЕДОГОНКУ и ОЦИНКОВАННЫЕ ВОРОТА. 050-92-90-751.

куплю
СРОЧНО двухкомнатную КВАРТИРУ. 066-051-16-47.
ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.
БУРИМ СКВАЖИНЫ. 095-678-06-28.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 050-964-09-80.
08.09.2020 г. в 10:00 в здании
Победовского сельского совета
по адресу: ул. Центральная, 93
состоится собрание собственников сертификатов бывшего КСП
«Новый Айдар» с целью выделения в натуре земельных частей
паёв (пастбищ).

считать
недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на
ім’я КУТЬКО Євгена Вікторовича вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК
на ім’я ФРІЗЕН Олександра
Вікторовича, 23.07.1975 р. н.,
вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК
на ім’я ХЛОМОВА Едуарда
Вікторовича, 18.07.1971 р. н.,
вважати недійсним.
Втрачені внаслідок пожежі
07.07.2020 р. ВІЙСЬКОВИЙ
КВИТОК УН № 0560123,
ДИПЛОМ
СПЕЦІАЛІСТА
АН № 32523344, ДИПЛОМ
МАГІСТРА АН № 35366507
на ім’я ЧЕРНЯВСЬКОГО
Віктора Миколайовича вважати
недійсними.

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839
Ремонт
изготовление,
перетяжка
мягкой мебели
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Новоайдарська районна рада, Новоайдарська районна державна адміністрація, депутати
Новоайдарської районної ради висловлюють
щирі співчуття голові Новоайдарської районної
ради Макогону Віктору Васильовичу з приводу
непоправної втрати – смерті матері
МАКОГОН Марії Іванівни.
Сумуємо разом з Вами. Розділяємо біль втрати.
Хай ангел Господній хранить її душу,
хай Царство Небесне Господь їй дасть.
Колектив управління соціального захисту населення Новоайдарської РДА висловлює співчуття
голові Новоайдарської районної ради Віктору Васильовичу Макогону з приводу тяжкої втрати –
смерті найдорожчої людини – матері
МАКОГОН Марії Іванівни.
помним...
23 августа 2020 года –
3 года светлой памяти
ТОЛМАЧЁВА
Виктора Александровича
Сердце погасло,
словно зарница,
Боль не притушат года…
Образ твой
вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Прошло три года,
как день один…
Скорбит душа, и сердце плачет.
Перед глазами образ твой!
Тебя мы помним,
любим и скорбим…
Толмачёвы, Альчаковы,
Шишкины, Евстегнеевы.

095-410-86-01, 067-640-64-14.

Чайнворд «Спираль»
Задоволено позов прокуратури Інженеру з технічного нагляду
винесено
про повернення
обвинувальний вирок
земельної ділянки
за складання
державної власності,
завідомо підроблених
яку орендар використовував
офіційних документів
не за цільовим призначенням
Рішенням
Новоайдарського районного суду Луганської
області
задоволено
позов
Сєвєродонецькоїї місцевої прокуратури про розірвання договору оренди та повернення
у розпорядження Головного
управляння
Держгеокадастру
у Луганській області земельної
ділянки сільськогосподарського
призначення площею
12,3 га
та вартістю понад 1 млн. грн.
у Новоайдарському районі.
Встановлено, що у 2019 році
Головне управління Держгеокадастру у Луганській області передало землю у строкове платне
користування фізичній особі для
сінокосіння та випасання худоби.
Однак, в порушення умов договору та вимог земельного законодавства, земля використовується
не за цільовим призначенням – орендар її розорав та
засіяв зерновими культурами.
Після набрання рішенням
законної сили буде вирішено питання щодо повернення земельної
ділянки у розпорядження Головного управління Держгеокадастру у Луганській області.
М. ЗАБАРА, начальник
Новоайдарського відділу
Сєвєродонецької
місцевої прокуратури.

Прокурорами Новоайдарського відділу Сєвєродонецької
місцевої прокуратури Луганської
області доведено в суді вину
інженера з технічного нагляду у
складанні особою, яка здійснює
професійну діяльність, пов’язану
з наданням публічних послуг,
завідомо підроблених офіційних
документів, які посвідчують
певні факти, що мають юридичне
значення або надають певні права чи звільняють від обов'язків,
та ці ж дії, вчинені повторно
(ч. 2 та ч. 3 ст. 358 КК України).
Досудовим
розслідуванням
встановлено, що у серпні 2017
року інженер, який виконував функції технічного нагляду
при проведенні капітального

ремонту будівель комунальної
установи на території Новоайдарського району, склав акти
виконаних робіт, до яких були
включені роботи, які фактично не
здійснювалися, вартістю близько 150 тисяч гривень, що стало
підставою для здійснення оплат
за зазначені в актах роботи.
Під час судового розгляду,
суду надані беззаперечні докази,
які доводять вину обвинуваченого та останньому призначено покарання у вигляді 2 років
обмеження волі зі звільненням
від
відбування
покарання
з випробуванням.
Довідково: на даний час
вирок не набрав законної
сили, оскільки триває строк
апеляційного оскарження (30 днів
із дня проголошення вироку).
О. КІБА, прокурор
Новоайдарського відділу
Сєвєродонецької
місцевої прокуратури.

1. Витрина без магазина. 2. Тропические леса. 3. «Мумифицированный» виноград. 4. Инструмент, изобретенный Левенгуком.
5. Жертва педагогических опытов Балды. 6. Вид местности, открывающийся с высоты. 7. Сиамский близнец Европы. 8. Семья
в обществе. 9. Покоритель вершин, скалолаз. 10. «Буква» азбуки
Морзе. 11. Блюститель султанского ложа и гарема. 12. Обломанные
сухие ветки. 13. Судовая цистерна. 14. Разрушительный переворот,
катастрофа. 15. Музыкальный оптимизм. 16. Город, спасенный
гусями. 17. Высокая должность мистера Твистера. 18. Огуречный
суп. 19. Костер в рамках. 20. Напиток богов. 21. Греческий обидчик. 22. Крыша для некоторых мужей. 23. «Директор» корабля.
24. Аппетитная картина. 25. Она измеряется в градусах. 26. Именно так по-латыни звучит «в другом месте». 27. Краска для классических джинсов. 28. Мемориальное сооружение. 29. Водоплавающий повар. 30. «Бронежилет» Ильи Муромца. 31. Дорожка в лесу
или парке. 32. «Водитель» тройки лошадей. 33. Без него трудно
ориентироваться. 34. «Генерал» на чайном столе. 35. «Мокрый»
результат ясных и тихих ночей. 36. Заморский эквивалент слову «поступок». 37. Предмет кухонной мебели. 38. «Местов нет!»
— одним словом. 39. Войсковое подразделение. 40. Курья мать.
41. «Безжизненный» газ. 42. Название циклона в Азии. 43. Егоза.

8

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 34

21 СЕРПНЯ

2020 р.

30 серпня - День народження видатного українського
гумориста Павла Глазового.
Той поплакав, переплакав
Де беруться діти
та й питає в нього:
— Тебе, татку, бив твій татко?
— Де взялися ми? —
— Бив, та ще й немало.
онуки спитали в бабусі.
— Ну, а татка твого били?
А бабуся пояснила
— Теж перепадало. —
в старовиннім дусі:
І сказало хлопченятко,
— Тебе знайшли на капусті,
заломивши ручки:
тебе — в бараболі.
— Тепер ясно, звідки в тебе
Тебе знайшли під вербою,
хуліганські штучки.
тебе — на тополі.
Тебе знайшов на соломі
біля клуня татко… —
Українське сало
І тут раптом обізвалось
якесь онучатко:
Над безмежним океаном
— От сімейка, так сімейка!
Лайнер проліта,
Хоч тікай із дому.
А в салоні дід старенький
Хоч би одне появилось на світ
Сало упліта.
по-людьському…
Пахне салом українським
На увесь літак.
Підбігає стюардеса
Буйні предки
І говорить так:
– Командір наш сало любіт,
Вдарив батько спересердя
Он у нас хохол.
хлопчика малого.
Просіт он кусочок сала

21 августа. Растущая Луна в
знаке Дева. Время благоприятно
для любой кропотливой работы,
требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все направления финансовой деятельности, при серьезном подходе, как
никогда принесут соответствующее
материальное вознаграждение.
22 августа. Растущая Луна в
знаке Весы. Подходящее время
для отдыха после напряженной
работы, обусловленной лунной
Девой. Лучше всего не начинать
чего-либо нового и глобального, а
быстро завершить ранее начатое
и спланированное.
Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо
разногласий. Негативным моментом
является обостряющаяся сложность
в принятии решений.
23 августа. Растущая Луна в
знаке Весы. Принятие ответственных решений лучше всего перенести на другое, более благоприятное
для этого время. Пренебрежение
собственными принципами и долговыми обязательствами, нереши-

тельность и сомнительность могут
привести к весьма существенным
изменениям ваших планов и поставить крест на достижении ранее
запланированных начинаний.
24 августа. Растущая Луна в знаке Скорпион. Настало время принятия самых ответственных решений.
Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к
концентрации на сути проблемы и
высокий уровень самокритичности
как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от наносного и
малозначимого.
25 августа. Луна находится в
фазе Первая четверть в знаке Скорпион. Можно смело браться за
новые начинания, разрабатывать
бизнес-планы новых проектов и
возлагать на себя всевозможные
обязательства, которые окажутся
посильными. Один из самых благоприятных дней. У многих людей
в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция,
открываются самые разнообразные
способности.
26 августа. Растущая Луна в знаке Стрелец. Период идеален для решения вопросов, связанных с юри-

Принести на стол.
Настовбурчились у діда
Вуса, наче дріт.
– Він не буде їсти сала, –
Відмовляє дід.
Вертається стюардеса
Через п’ять хвилин.
– А у нас любітєль сала
Єсть єщо одін.
– А це ж хто? – старий питає.
– Наш второй пілот.
Он хохол і любіт сало –
Щирий патріот.
Дід серветкою утерся:
– Дівко чи мадам,
Він не буде їсти сала,
Повторяю вам.
Стюардеса пильно в очі
Дивиться йому.
– Як це так – не буде їсти… –
Поясність чому.
Дід насупився сердито:
– Поясню, мадам.
Той і цей не будуть їсти
Тому, що не дам.
Українцям дав би сала,
Дав би й хліба шмат,
А хохли нехай ковтають
Їм рідніший мат.

Дорогую, любимую
мамочку, бабушку
КОЛОДИЙ
Людмилу Николаевну
от всей души
поздравляем
с юбилеем!
Желаем в этот юбилей как можно больше
светлых дней, чтоб ты
почаще улыбалась и никогда не огорчалась! Пусть
все сбываются мечты, чтобы
была счастливой и здоровой ты.
Пускай жизнь полнится добром, любовью, светом и
теплом!
Дети, внук.
17 августа
отметил
60-летний юбилей
дорогой
ГАНШИН
Александр Иванович!

П. ГЛАЗОВИЙ.

спруденцией и любыми правовыми
вопросами. Можно смело подавать
заявку в регистрирующие органы
власти на создание юридических
лиц, общественных организаций
либо дочерних предприятий.
Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко, практически сами собой.
Неплохое время для переезда, поездок, перемены вида деятельности.
27 августа. Растущая Луна в знаке Стрелец. Всевозможные путешествия и командировки будут иметь
успех и пройдут без особых негативных приключений. Однако стоит
остерегаться операций, связанных
с землей или строительством. Довольно сложный день для общения
с сослуживцами или партнерами.
Старые незавершенные дела имеют
тенденцию всплывать именно в этот
день и отнимать как никогда много
сил и времени.
День удачен для путешествий,
поездок, переезда на новое место.
Намечающиеся на это время новые
дела требуют более основательной
проработки и серьезной подготовки.
mirkosmosa.ru
Подписка-2020
продолжается!
Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что продолжается подписка-2020. Стоимость подписки составляет 30
гривень за 1 месяц, 90 гривень за
квартал.
Оформить подписку можно в редакции или в отделении
«Укрпочты».

Наши годы птицами
летят, след неистребимый оставляя. Вот тебе
уже и шестьдесят! От
души тебя мы поздравляем! Пусть тебя во всех путях
твоих охраняет свет родного
дома, радует внимание родных,
уваженье близких и знакомых. И, наверно, нет дороже слов, чем слова любви в минуты эти: будь всегда
удачлив и здоров! До ста лет живи на белом свете!
Прекрасный возраст – 60! Его прожить не так-то
просто. В кругу семьи, в кругу друзей желаем встретить 90! Живи, родной наш, долго-долго и не считай
свои года. Пусть радость, счастье и здоровье тебе
сопутствуют всегда!
Твоя семья.
17 августа
отметил
свой юбилей
уважаемый кум
ГАНШИН
Александр
Иванович!
Вот и грянул юбилей! Вместе грусть и радость… Об ушедшем не жалей! 60 – не старость! Пусть
отныне и всегда, грустью не
распяты, будут новые года радостью богаты! И не в тягость
добрый труд, и отрадны вести, и друзья не подведут,
и душа – на месте.
С уважением, кумовья
Бурьяк, Зубатенко.

Сделайте подарок
своим близким!
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