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Шановні
мешканці Новоайдарської ОТГ, 

учні, студенти, вчителі, батьки!

Ось і стоїмо ми на порозі Дня знань. 
Свято 1-го вересня – це початок нової 
сторінки у житті учня та студен-
та, це – новий етап для кожного на-
вчального закладу, кожної школи,                                         
вузу.

До навчального року з хвилю-
ванням готуються усі: від най-
менших першокласників, які впер-
ше переступають поріг школи, до 
студентів, які опановують майбутню                                                    
професію.

Також це свято для усіх вчителів, 
викладачів, працівників освіти. Вам 
довірено найбільше багатство нашої 
країни – діти. Тож дякую вам за щоденну 
самовіддану працю, розуміння, турбо-
ту, мудрість і терпіння, ми вдячні вам 
за те, що ви виховали багато поколінь 
свідомих українців і щиро ділитеся 
своїми знаннями. 

Шановні учні! Вітаю вас з Днем знань  
та початком нового навчального року 
та бажаю вам миру, добра, успіхів в 
навчанні та здобутті нових знань, но-
вих позитивних вражень в шкільному 
житті!

Бажаю всім міцного здоров’я, нат-
хнення та здійснення заповітних мрій. 
Впевнено підкоряйте найскладніші вер-
шини знань і завжди пам’ятайте, що                 
все у вас вийде!

Ігор ШОПІН,
Новоайдарський селищний голова.

Шановні працівники нотаріату 
Новоайдарської ОТГ!

2 вересня українські нотаріуси тра-
диційно відзначають своє професійне 
свято.

Це свято людей, які своєю кропіткою 
повсякденною працею стверджують 
недоторканість конституційних прав 
і свобод громадян та непорушність       
букви й духу закону.

Багато хто з нас не раз звертали-
ся і продовжують звертатися до по-
слуг численних нотаріальних контор з 
однією єдиною метою - отримати за-
конний доказ тієї чи іншої інформації. 
Нотаріально завірений документ має 
силу законного підтвердження тих чи 
інших прав, інформації або свідоцтва. 
Тому бути нотаріусом – це престижно, 
почесно та відповідально.

Щиросердно вітаю причетних до 
сьогоднішнього свята нотаріусів 
Новоайдарщини та їх помічників 
із професійним святом та бажаю 
здоров’я і виваженості, бездоганного 
професіоналізму, щастя й удачі, нових 
здобутків на професійній ниві в ім’я роз-
витку й процвітання нашої громади та 
України.

 Ігор ШОПІН,
Новоайдарський селищний голова.

Верховна Рада в першому 
читанні схвалила проєкт Велико-
го герба, який раніше запропону-
вав затвердити законом Володимир                               
Зеленський.

Документ затвердили на по-
зачерговому засіданні парламен-
ту після урочистого засідання до 
Дня Незалежності. За нього про-
голосували 257 депутатів.

«Ще далеко не всі воріженьки зги-
нули, як роса на сонці, але ми точ-
но не забули, якого ми роду, а отже 
нам точно усміхнеться доля. А наша 
доля – це наш герб, вона закарбова-
на тисячу років тому на тризубі ве-
ликого князя Володимира», – пе-
рефразував слова українського 
державного гімну Зеленський 
на урочистому засіданні перед                                                                              
голосуванням.

«Всі ці роки існує тільки одне не-
закрите питання, єдиний державний 
символ, який прямо передбачений 
конституцією і якого досі не існує 
- це Великий герб України», - за-                                                        
явив Президент під час виступу                       
у Верховній Раді.

За його словами, тема Велико-
го герба викликає багато суперечок, 
але «у рік 30-ліття незалежності 
і 25-ліття Конституції потрібно у 
цьому питанні нарешті поставити    
крапку».

Щоб законопроєкт ухвалили в 
цілому, згідно з Конституцією, за-
кон про Великий герб мають у 
парламенті підтримати не менше 

300 депутатів, що потребує дуже           
широкого компромісу.

Головним елементом велико-
го Герба буде знак Княжої держа-
ви Володимира Великого (малий 
Герб) золотого кольору на синьому 
п'ятисторонньому щиті із закругле-
ними нижніми бічними кутами із зо-
лотою облямівкою.

Над щитом – зображення 
великокнязівського вінця (корони) 
Ярослава Мудрого і шатер у вигляді 
рослинного орнаменту.

Щит тримають: з лівого боку 
– лев (герб Галицько-Волинсько-
го князівства), з правого – воїн-
козак з рушницею (герб Війська                         
Запорозького).

Під щитом – стрічка з двох 
рівновеликих горизонталь-
них смуг синього і жовтого 
кольорів, під стрічкою – два ко-
лоски пшениці, переплетені гро-
ном калини зі стилізованим                                                                                 
листям.

bbc.com; slovoidilo.ua

 

19 серпня, напередодні державно-
го свята, Дня Незалежності України, 
у Новоайдарі відбулась урочисте вру-
чення першого  паспорта громадянам 
країни.

На заході були присутні голова 
Новоайдарської селищної ради Ігор 
Шопін, голова Щастинської районної 
державної адміністрації Тетяна Но-
викова, голова Щастинської районної 
ради Олена Коробка та началь-
ник районного відділу Управління 
Державної міграційної служби 
України у Луганській області Любов 
Євдокимова.

Любов Іванівна привітала 
зібрання та повідомила, що паспорт 
громадянина України (у формі ID-
картки) – це основний документ, що 
посвідчує особу та підтверджує гро-
мадянство України. Видається з 14 
років. Особи, які не досягли 18 років, 
отримують паспорт строком дії 4 
роки, старші за 18 років – строком дії                                                     
10 років.

Ігор Вікторович підкреслив: «Юні 
друзі! Відбулася знаменна подія – ко-
жен із вас одержав паспорт громадя-
нина України,  а це – своєрідна схо-
динка у доросле майбутнє. Будьте 

гідними громадянами! Зміцнюйте та 
прославляйте свою країну та рідну 
Новоайдарщину!».

Разом із паспортом на згад-
ку про цю важливу подію в житті 

людини кожен отримав невеличкі 
сувеніри від керівництва району та                         
громади.

24 серпня урочисте вручення 
відбулось у м. Щастя.
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У вівторок, 24 серпня 2021 року, Україна 
відзначила День Незалежності – 30-у 
річницю ухвалення парламентом Акту     
проголошення незалежності України.

Святкування ювілейного для України Дня 
Незалежності стало особливо масштаб-
ним. Воно охопило понад 150 святкових 
заходів по всій країні за участі делегацій 
кількох десятків країн та міжнародних 
організацій. На урочистості прибули глави 
іноземних делегацій: Вселенський Патріарх 
Варфоломій, президенти Північної 
Македонії, Естонії, Литви, Польщі, 
Латвії, голова сенату парламенту Чеської 
Республіки, президент Національної ради 
Федеральних зборів Швейцарії.

Спільне гасло усіх офіційних                                
урочистостей — «Ти у мене єдина».

Урочистості в Києві розпочалися з 
церемонії підняття Державного Прапору 
України, промови Президента і вручення 
державних нагород.

Згодом було показано мистецьку виста-
ву «ДНК нашої незалежності», що провела 
глядачів сторінками історії України різних 
часів.

Були згадані часи Київської Русі і 
київських князів (Володимира Великого, 
Святослава Хороброго, Ярослава Мудрого), 
роки українського козацтва, особистості 
Роксолани, Богдана Хмельницького, Пилипа 
Орлика, Івана Котляревського, Миколи Гого-
ля, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Михай-

ла Грушевського, героїв Крут, Володимира 
Вернадського, Ігоря Сікорського. Також 
було показано і трагічні сторінки історії 
нашої держави: Голодомор 1932-33 років, 
Другу світову війну, нацистську окупацію 
Києва та всієї України, репресії проти 
українських дисидентів, смерть Василя 
Стуса, катастрофу на ЧАЕС. Було згада-
но і післявоєнне приєднання «знекровленого 
Криму». Далі – «революція на граніті», перші 
намети на Майдані, вихід України зі скла-
ду СРСР та проголошення незалежності 
України, золоті медалі України на Олімпіаді 
в Атланті, перший політ українця Леоніда 
Каденюка в космос, Помаранчева революція 
та Революція гідності, сучасні роки                                                
війни з Росією.

Після цього на головній вулиці країни 
розпочався парад. Хрещатиком крокува-
ли ветерани АТО/ООС, ліцеїсти ліцею 
ім. Івана Богуна, парадні розрахунки 
українських військ, курсанти військових 
вишів, військовослужбовці країн-партнерів 
України, військові оркестри, проїхала 
механізована колона, до якої включили не 
лише військову техніку, але й техніку сил 
підтримки ЗСУ, а також техніку ДСНС. 
Над центром столиці пролетіли військові 
літаки і гелікоптери, а також літак «Мрія», 
на рахунку якого понад 200 рекордів.

Парад завершили українські винищувачі 
Міг-29, які пролетіли над Хрещатиком,     
випустивши жовто-блакитні дими.

Водночас в Одесі розпочався морський 
парад за участі військових кораблів України 
та НАТО. Також пройшов показ озброєння 
і військової техніки — з висадкою десанту і 
демонстрацією показового артилерійського 
бою.

Завершив офіційні урочистості виступ 
юної виконавиці, що заспівала на Майдані 
пісню Тараса Петриненка «Україна», сто-
ячи в центрі декорації у вигляді гігантської 
жовто-блакитної квітки.

Пізніше Верховна Рада провела урочисте 
засідання з нагоди 30-ї річниці прийняття 
Акта проголошення незалежності України. 
На ньому виступив з промовою Прези-
дент Володимир Зеленський, який запро-
понував зробити вихідним днем нове свя-                                                                                          
то — День української державності (28 
липня). Крім того, проведено засідання 
позачергової сесії парламенту — Рада 
затвердила в першому читанні зако-
нопроект про великий Державний герб                       
України.

Також було започатковано нову держав-
ну нагороду «Національна легенда України». 
«Щороку ми будемо відзначати наших ви-
датних співвітчизників, що досягли вершин 
у галузі культури, спорту, науки. Сьогодні 
перші відзнаки отримали сім видатних 
українців, сім великих імен, сім національних 
легенд», – зазначив Президент.

Так, Зеленський оголосив, що відзнакою 
нагороджено (на фото): «національну ле-

генду української поезії» Юрія Рибчинсь-
кого, «національну легенду українського 
живопису» Івана Марчука, «національну 
легенду українського футболу» Олега 
Блохіна, «національну легенду української 
хореографії» Мирослава Вантуха, «на-
ціональну легенду українського балету» 
Олену Потапову, «національну легенду 
української музики» Софію Ротару. Відзна-
ку посмертно присвоєно і композиторові 
Мирославу Скорику. Її вручили вдові                                                                     
композитора.

Також у святковий день у Києві прой-
шов Марш захисників: його учасника-
ми стали українські ветерани та ро-
дини загиблих українських вояків. Вони 
рушили з Парку Шевченка до Майдану                        
Незалежності.

Першими йшли матері загиблих на 
Донбасі українських військових. Після 
них крокували родини загиблих учасників 
Революції Гідності, далі – ветерани, які от-
римали поранення, сім'ї військовополонених 
і зниклих безвісти, потім – об'єднана 
формація військових медиків і капелани.      
За ними йшли ветерани.

Крім того, в Марші захисників взяли 
участь представники різних військових 
підрозділів, бригад і батальйонів, гро-
мадських організацій, волонтери, а 
також патріотично налаштовані                                                  
громадяни.

За матеріалами nv.ua.



3«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  35         27 СеРпНя     2021 р.

23 серпня вся Україна об’єдналася та 
одночасно в кожному адміністратив-
ному центрі нашої держави здійнялися у 
небо синьо-жовті стяги.

На Луганщині разом з усією Україною 
прапор підняли голова Луганської 
обласної державної адміністрації − 
керівник обласної військово-цивільної 
адміністрації Сергій Гайдай, вихованець 
Львівського державного ліцею з поси-
леною військово-фізичною підготовкою 
імені Героїв Крут Михайло Мазунов, син 
загиблого Героя, майора Руслана Мазуно-
ва, та вихованець Луганського обласного 
ліцею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус 
імені героїв Молодої гвардії» Мирослав              
Денисенко.

Після урочистої церемонії підняття 
Прапору України на площі Перемо-
ги, як і в кожному адміністративному 
центрі області, відбувся флешмоб «Му-
зика єднає Україну», під час якого одно-
часно виконувалася пісня Тараса Пе-
триненка «Україна» та відтворювався 

контур України з цифрою 30 всередині, 
що символізує гордість за здобу-
ту незалежність та   віру в щасливе 
майбутнє.

Також на екрані, що встановле-
ний на будівлі облдержадміністрації, 
усі присутні побачили церемонію 
підняття найбільшого прапора у 
Луганській області на телевежі ПТРС                                                                  
«Комишуваха».

Урочисті заходи з нагоди святкуван-
ня Дня Незалежності України пройшли      
24 серпня в Сєвєродонецьку.

Учасники заходу поклали квіти до 
пам’ятника генерал-майору Олександра 
Радієвського, який загинув під час бою 
за звільнення Лисичанська, у пам’ять 
видатних діячів українського держа-
вотворення, борців за незалежність 
України, загиблих учасників Революції 
Гідності, Операції об’єднаних сил, 
Антитерористичної операції, заходів 
із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, та вшанували  
їх подвиг хвилиною мовчання.

Урочистою ходою присутні з Прапо-
рами України вирушили до пам’ятників 
Тарасу Шевченку та Івану Фран-
ку, де відбулося покладання квітів 
під декламування віршів знаменитих                                 
поетів.

Продовжилися урочистості у Лу-
ганському обласному академічному 
українському музично-драматично-
му театрі. Там за участі очільника 
області Сергія Гайдая відбулася 
церемонія урочистого спецпогашен-
ня поштової марки із зображен-
ням Луганської області, випущеної 
з нагоди 30-ї річниці незалежності                                                                                         
України.

На конверті та штемпелі спецпога-
шення використана спеціальна символіка, 
на марці надрукований уривок з вірша 
«Молитва за Україну» юної письменниці 
Олександри Бурбело. Тираж конверту – 
350 тисяч примірників.

У Сєвєродонецьку в святковий день 

також фінішував надмарафонський 
пробіг «Схід і Захід разом», присвячений 
Дню Незалежності. Марафон старту-
вав 30 липня у Львові і пролягав через                    
9 областей України.

Спортсмени, змінюючи один од-
ного впродовж дистанції у 1388 
кілометрів, пробігли через території 
Львівської, Тернопільської, Хмельницької, 
Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, 
Дніпропетровської, Донецької та 
Луганської областей.

Учасники надмарафону пронесли через 
усю Україну і подарували Сєвєродонецьку 
символічний Державний Прапор єдності, 
на якому залишали підписи представни-
ки громад, через які пролягав маршрут 
забігу.

Нагадаємо, організаторами марафо-
ну є Львівська обласна рада, Федерація 
легкої атлетики Львівської області та 
ініціативна група депутатів 1-го демо-
кратичного скликання Львівської міської 
ради 1990 року.

loga.gov.ua

Урочисті заходи до Дня Державного 
Прапора пройшли і у Новоайдарі. 23 серп-
ня о 09:30 на центральній площі селища 
відбувся флешмоб «Україна – єдина!» та 
«Музика єднає Україну!», присвячений 
30-й річниці Незалежності України.  Усі 
бажаючі взяли участь у флешмобі, ство-
ривши на площі живий ланцюг – мапу 

України. В центрі цієї мапи – число 30. І 
ось лунає пісня Т. Петрененка «Україна». 
Усі – дорослі, діти та молодь – співали ра-
зом! Дійсно, Україна в нас єдина, а музика 
об’єднує наші серця!

24 серпня в Новоайдарі пройшов свят-
ковий концерт до Дня Незалежності 
України, в якому взяли участь творчі ко-

лективи і виконавці Новоайдарського се-
лищного Будинку культури. Також у сели-
щі було проведено святковий футбольний 
турнір серед юнаків.

Крім того, майстри декоратив-
но-ужиткового з Новоайдарщини взяли 
участь у виставці, присвяченій 30-й річ-
ниці Незалежності України, що пройшла 

в Сєвєродонецьку. Яскраві, колоритні та 
наповнені змістом рушники Віри Лебедє-
вої, неймовірно гарні та вишукані бісер-
ні роботи Віри Руденко, талановиті та 
неповторні різьблені дерев'яні вироби 
Заслуженого майстра народної твор-
чості України Олександра Романенка                                           
не залишили байдужими нікого.

 

Урочиста хода до пам'ятників Т. Г. Шевченку та І. Я. Франку Голова Луганської ОДА С. Гайдай з учасниками марафону

Флешмоб на центральній площі Новоайдару Керівники громади і району покладають квіти до Братської могили

Представники Новоайдарщини на виставці в Сєвєродонецьку І. Шопін з учасниками юнацького футбольного турніру
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Для людей, живущих в практически 
изолированных населенных пунктах у 
линии разграничения, это единствен-
ная возможность получить социаль-
ные, медицинские и другие жизненно                                         
важные услуги.

Если в автобусе будут свободные ме-
ста, воспользоваться им смогут все же-
лающие жители прифронтовых громад. 
Если же нет, то приоритетное право 
пользования социальным транспортом                       
имеют:

- пожилые люди (65 лет +), не имеющие 
опекунов (попечителей);

- люди с инвалидностью;
- люди с хроническими заболева-

ниями и нуждающиеся в постоянном                         
лечении;

- онкобольные;
- семьи с низким доходом.
Телефон горячей линии благотво-

рительного фонда «АДРА Украина»:           
095-286-07-16.

Расписание бесплатных автобусов     
в Счастьенском районе:

Благовещенка – Таловое – Красная 
Таловка – Красный Деркул – Золотарев-
ка – Герасимовка – Широкий – Станица       
Луганская и обратно.

Время ожидания пассажиров в Станице 
Луганской – 4 часа.

График: 8 раз в месяц (по вторникам     
и пятницам).

Отправление из Благовещенки в 05:30.
Тел. диспетчера: 097-375-50-39.
Александровка – Чугинка – Широкий – 

Станица Луганская и обратно.
Время ожидания пассажиров в Станице 

Луганской – 4 часа.
График: 5 раз в месяц (по запросу).
Тел. диспетчера в Александровке             

и Чугинке: 066-924-25-59.
Розквит – Казачий – Широкий –     

Степное – Станица Луганская и обратно.
Время ожидания пассажиров                             

в Станице Луганской – 4 часа.
График: 4 раза в месяц (по запро-

су). Чтобы записаться, обращайтесь                         
к диспетчеру.

Тел. диспетчера в селах Розквит,           
Казачий и Степное: 095-512-12-93.

Болотенное – Сизое – Станица             
Луганская и обратно.

Время ожидания пассажиров в              
Станице Луганской – 4 часа.

График: дважды в месяц (по запросу).
Тел. диспетчера в селах Болотенное      

и Сизое: 066-053-60-36.
Лопаскино – Новоайдар и обратно. 
Время ожидания пассажиров в                

Новоайдаре – 4 часа.
График: 1 раз в месяц (по запросу).
Лопаскино – Счастье и обратно. 
Время ожидания пассажиров в              

Счастье – 4 часа.
График: 1 раз в месяц (по запросу).
Тел. диспетчера в Лопаскино:                  

066-113- 54-69.
Кряковка – Орехово-Донецкое –           

Счастье и обратно.
Время ожидания пассажиров в              

Счастье – 4 часа.
График: дважды в месяц (по запросу).
Тел. диспетчера в Кряковке:                         

050-135-65-24.
Кряковка – Орехово-Донецкое –             

Новоайдар и обратно.
Время ожидания пассажиров в                

Новоайдаре – 4 часа.
График: 4 раза в месяц (по средам).
Отправление из Кряковки – в 

06:00, из Орехово-Донецкого –                                                                
в 06:15.

Тел. диспетчера в Кряковке:                         
050-135-65-24.

Крымское – Новоайдар и обратно.
Время ожидания пассажиров в                

Новоайдаре – 4 часа.
График: 4 раза в месяц (по средам).

Щастинською окружною прокура-
турою Луганської області за резуль-
татами досудового розслідування на-
правлено до суду обвинувальний акт 
стосовно 43-річного мешканця смт Но-
воайдар Щастинського району за фак-
том умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК                  
України).

За даними слідства, вночі 21 лю-
того 2021 року під час перебування у 
місцевому кафе між двома чоловіками 
виник конфлікт. Через деякий час він 
продовжився  надворі та переріс у 
бійку, під час якої обвинувачений дістав 
ніж та вдарив ним потерпілого в об-
ласть серця. Внаслідок отриманого но-
жового поранення останній помер на 
місці. Нападник зник з місця скоєння 
злочину, а про подію повідомили 
друзі потерпілого, які знаходились                                                               
неподалік.

У результаті невідкладних  першо-
чергових слідчо-оперативних заходів  
правоохоронці встановили обставини 

злочину та місцезнаходження причетної 
до його вчинення особи.

Наразі обвинувачений перебуває під 
вартою. За вчинене йому загрожує до    
15 років позбавлення волі. 

Досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні здійснюва-
лося слідчими Щастинського районно-
го відділу поліції Головного управління 
Нацполіції в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62                                                                    
Конституції України особа вва-
жається невинуватою у вчинен-                                          
ні злочину і не може бути піддана кри-
мінальному покаранню, доки її вину не 
буде доведено в законному порядку і                                                                
встановлено обвинувальним вироком                                                    
суду.

В. БУТЕНКО, керівник 
Щастинської окружної прокуратури.

 
 
 

 

 

Будь-який учитель в Україні може сам 
підвищити собі заробітну плату на 20 %. 
Секрет збільшення доходів викладачів 
розкрив глава Міністерства освіти і нау-
ки. Сергій Шкарлет напередодні почат-
ку нового навчального року зазначив, 
що на сьогоднішній день середня зар-
плата вчителів в Україні майже в 2,4 
рази перевищує мінімальну заробітну 
плату. До кінця поточного року оклади 
викладачів підвищать ще на 9 %.

Крім того, за словами глави МОН 
України, вчителі можуть заробляти ще на 
20 % більше. Для цього необхідно прой-
ти процедуру сертифікації. Йдеться про 
підвищення кваліфікації педагогічних, 
науково-методичних працівників.

«Відчуваєш, що твоя здатність на-
багато вище, ніж, наприклад, у колеги – 
можеш пройти процедуру сертифікації. 
Наприклад, в 2019 році 705 вчителів 

успішно пройшли таку сертифікацію – їх 
подавалося близько 900. У 2020 році – 
пройшли сертифікацію 902 педагога. На 
2021 рік ще триває сертифікація, близь-
ко 1800 чоловік подалося. Звичайно, їх 
подається не так багато, але з кожним 
роком кількість бажаючих зростає, але 
ти сам собі можеш на 20 % збільшити 
зарплату, це непогана сума», – пояснив 
міністр освіти і науки України Сергій 
Шкарлет.

biz.today.ua

 

Цьогоріч 57 випускників шкіл от-
римали сумарно з чотирьох навчаль-
них предметів не менше 790 балів, зо-
крема 200 балів з однієї дисципліни, за 
підсумками проходження зовнішнього 
незалежного оцінювання.

Львівський фізико-математичний 
ліцей-інтернат при Львівському 
національному університеті імені Івана 
Франка очолив рейтинг українських 
шкіл. 7 випускників цього закладу освіти 
сумарно з чотирьох предметів набрали 
790 балів та більше.

У топ-3 освітніх установ потрапи-
ли «Харківський фізико-математичний 
ліцей № 27 Харківської міської ради 
Харківської області» (5 осіб) та 
Київський ліцей «Інтелект» (3 осіб).

Шкіли міст, випускники яких от-
римали сумарно з чотирьох на-
вчальних предметів не менше 790 

балів, зокрема 200 балів з однієї                                              
дисципліни:

Київ – 14 учнів; Львів – 12 учнів; 
Харків – 5 учнів; Одеса, Тернопіль, 
Чернівці – по 3 учня; Дніпро,  Івано-
Франківськ, Полтава, Суми – по 2 
учня; Вінниця, Краматорськ, Ужгород, 
Запоріжжя, Миколаїв, Володимирець 
(Рівненська область), Херсон, Черкаси, 
Луцьк – по одному учню.

У 2020 році в рейтингу найкращих 
шкіл так само лідирував Львівський 
фізико-математичний ліцей-інтернат при 
ЛНУ імені Івана Франка.

24tv.ua

 
 

З 1 вересня 2021 року до 1 вересня 
2022 року українці можуть задеклару-
вати свої активи та сплатити з них збір                       
до бюджету.

Обов’язковому декларуванню підляга-
ють активи, право власності на які було 
набуто до 1 січня 2021 року.

«Такими активами є нерухоме та ру-
хоме майно, валютні цінності та цінні 
папери. Якщо є у наявності готівка, то 
просто вказати її у декларації не вий-
де, її треба покласти в банк. Оскільки 
організація податкової амністії вимагає 
певних витрат, то недорогі активи з-під 
декларування виключили», – роз’яснює 
особливості передбаченої законом проце-
дури Тетяна Паєнтко, керуючий партнер                                
ТОВ «АК «Міжнародна правова безпека».

В переліку об’єктів, що не підлягають 
обов’язковому декларуванню, – квартири 
площею до 120 м2 , будинки площею до 
240 м2 , нежитлові будівлі некомерційно-
го призначення або недобудовані житлові 
будівлі некомерційного призначення пло-
щею до 60 квадратних метрів, а також, 
зокрема, земля в обсягах безоплатної      
приватизації.

Можна не декларувати один тран-
спортний засіб особистого некомерційно-
го використання, право власності на який 
було зареєстровано відповідно до законо-

давства України станом на дату завершен-
ня періоду одноразового (спеціального) 
добровільного декларування. Це не стосу-
ється транспортного засобу, призначеного 
для перевезення 10 осіб i більше, включ-
но з водієм легкового автомобіля з робо-
чим об’ємом циліндрів двигуна не мен-
ше ніж 3 см3 та/або середньоринковою 
вартістю понад 400 тис. гривень, мото-
цикла з робочим об’ємом циліндрів дви-
гуна понад 800 см3 , літака, гелікоптера,                                                                     
яхти, катера.

Якщо особа працювала неофіційно 
або отримувала зарплату «у конверті», 
але загальна сума її доходу не перевищи-
ла 400 тис. гривень або ж вона придбала 
активи, які не підлягають декларуванню, 
то такі активи все одно будуть вважатися            
задекларованими і легалізованими.

Раніше Рада ухвалила закон про           
податкову амністію. agrotimes.ua
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Всі громадяни України, які є влас-
никами земельних ділянок, щороку 
зобов’язані сплачувати земельний пода-
ток, нагадує Міністерство юстиції. Про-
те є категорії громадян, які звільнені від 
плати за землю.

Хто є платником податку, що 
підлягає оподаткуванню?

Платниками податку за землю є:
— власники земельних ділянок,          

земельних часток (паїв);
— землекористувачі.
Об'єктами оподаткування є:
— земельні ділянки, які пе-

ребувають у власності або                                                        
користуванні;

— земельні частки (паї), які                        
перебувають у власності.

Базою оподаткування для розрахунку 
земельного податку є:

— нормативна грошова оцінка 
земельних ділянок з урахуванням 
коефіцієнта індексації — для земель, 
нормативна грошова оцінка яких                                                 
проведена;

— площа земельних ділянок, 
нормативну грошову оцінку яких                                    
не проведено.

Обов’язок зі сплати податку за земель-
ну ділянку виникає з моменту реєстрації 
права на земельну ділянку, при цьому 
використання земельних ділянок без на-
лежного оформлення права власності 
чи користування на них є порушенням      
Закону.

Яким є розмір земельного                               
податку?

Ставка податку за земельні ділянки, 
нормативну грошову оцінку яких про-

ведено, встановлюється у розмірі не 
більше 3 % від їх нормативної грошової 
оцінки:

— для земель загального користуван-
ня — не більше 1 % від їх нормативної 
грошової оцінки;

— для сільськогосподарських 
угідь — не менше 0,3 % та не більше 
1 % від їх нормативної грошової                                      
оцінки;

—  для лісових земель — не більше 
0,1 % від їх нормативної грошової        
оцінки.

За земельні ділянки, що знаходять-
ся в постійному користуванні суб'єктів 
господарювання (окрім державної і 
комунальної форми власності), — в 
розмірі не більше 12 % від їх нормативної 
грошової оцінки.

Ставка податку за земельні ділянки, 
розташовані за межами населе-
них пунктів або в межах населених 
пунктів, нормативна грошова оцінка 
яких не проводилася, встановлюється                                       
у розмірі:

— не більше 5 % від нормативної 
грошової оцінки одиниці площі ріллі 
по Автономній Республіці Крим або             
по області;

— для сільськогосподарських 
угідь — не менше 0,3 % та не більше 
5 % від нормативної грошової 
оцінки одиниці площі ріллі по 

Автономній Республіці Крим або                                                                                          
по області;

— для лісових земель — не більше 
0,1 % від нормативної грошової оцінки 
площі ріллі по Автономній Республіці 
Крим або по області.

Хто звільнений від сплати                        
земельного податку?

Закон дозволяє не сплачувати:
— особам з інвалідністю І і ІІ               

групи;
— особам, які виховують 

трьох і більше дітей віком до 18                                                 
років;

— пенсіонерам (за віком);
— ветеранам війни та особам, на 

яких поширюється дія закону про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту;

— особам, визнаним законом та-
кими, що постраждали внаслідок 
катастрофи на Чорнобильській                                                      
АЕС;

— на період дії єдиного пода-
тку четвертої групи власникам зе-
мельних ділянок, земельних часток 
(паїв) та землекористувачам за умо-
ви передачі земельних ділянок та 
земельних часток (паїв) у оренду 
платнику єдиного податку четвертої                                                                                    
групи.

Звільнення від сплати податку за 
земельні ділянки поширюється на 

одну земельну ділянку за кожним ви-
дом використання у межах граничних                   
норм:

— для ведення особистого селянсь-
кого господарства — у розмірі не більш 
ніж 2 га;

— для будівництва та обслуго-
вування житлового будинку, госпо-
дарських будівель і споруд (приса-
дибна ділянка): у селах — не більш 
ніж 0,25 га, в селищах — не більш 
ніж 0,15 га, в містах — не більш ніж                                                                             
0,10 га;

— для індивідуального дачно-
го будівництва — не більш ніж                               
0,1 га;

— для будівництва індивідуальних 
гаражів — не більш ніж                                                     
0,01 га;

— для ведення садівництва — не 
більш ніж 0,12 га.

До переліку видів земельних ділянок, 
щодо яких фізичні особи мають право на 
пільги зі сплати земельного податку, не 
включено земельні ділянки, що утвори-
лися за рахунок переданих за рішенням 
відповідної ради земельних часток 
(паїв).

Нарахування земельного податку 
здійснюється податковими органами (за 
місцем знаходження земельної ділянки) 
індивідуально для кожної фізичної осо-
би на підставі даних Державного земель-
ного кадастру. Фізичні особи сплачують 
земельний податок протягом 60 днів з 
дня вручення податкового повідомлення-
рішення.

Якщо платник податку виявив 
розбіжності у відомостях про земель-
ну ділянку, що були надані контро-
люючими органами, йому необхідно 
звернутись до контролюючого орга-
ну за місцем знаходження земельної 
ділянки з оригіналами документів на 
право власності, користування пільгою 
для проведення звірки та уточнення                                                                       
даних.

Це не перша ініціатива з озеленен-
ня Луганщини, що її львівські волон-
тери реалізували разом з луганчанами 
на волонтерських засадах. Ці та інші 
ініціативи втілюються в життя в рам-
ках міжрегіональної програми обмінів 
«Змінимо країну разом».

Протягом заходу поруч зі «Сталін-
градом» на виїзді з Макарового було 
висаджено 10000 саджанців сосни 
звичайної Pinus sylvestris, вирощених 
у Львівському лісовому перинаталь-
ному центрі і закуплених львівськими           
волонтерами.

- «Саджанці вирощено у суперсу-
часному розпліднику у спосіб висадки 
із закритою кореневою системою. Де-
ревця мають добре вкорінитися на Лу-

ганщині! Вони дуже стійкі, адаптивні 
до різних природних умов. У Криму 
вони утворюють світлі ліси на схилах 
яйл на висоті 800-1000 метрів», - зазна-
чив представник волонтерів Львівщини 
Олександр Ганущин, який прибув на 
Луганщину разом зі своїми земляка-
ми. – «Відверто вражений тим, скільки 
людей прийшло підтримати ініціативу. 
Респект Станично-Луганській селищ-
ній військово-цивільній адміністрації! 
3 гектари соснового лісу тепер про-
ростатимуть на луганській землі. А 
з ними буде кріпнути наша дружба, 
відчуття ліктя і єдиної країни. І ніяка 
російська пропаганда про «бендЕр» 
і «суцільних сєпарів» не розділятиме                                                      
нас!».

 

У понеділок, 23 серпня, в районі легендарного блокпосту «Сталінград» біля 
Станиці Луганської більше 300 небайдужих мешканців селища разом з волон-
терським десантом зі Львова висадили 3 гектари лісу на честь захисників 
Станиці Луганської у російсько-українській війні.

Пасічник радо зустрів дітлахів на тери-
торії практично казкової пасіки, влаштував 
гостям екскурсію своїми «володіннями». 
Юним артистам цікаво було абсолютно 
все, і Володимир Олександрович залюбки 
відповідав на всі запитання. Як правиль-
но доглядати за бджілками, як вони до-
бувають мед, чим він корисний — жодне                                                                  
питання не залишилось без відповіді.

Особливу увагу дітей привернули не-
ймовірні вулики — бджолині будиночки. 
Ви ж пам'ятаєте, що В. О. Кравченко — 
талановитий художник? Тож було б див-
но, якби він не доклав свого таланту до 
прикрашення житла бджілок. Всі вулики 
— наче казкові, на них — казкові персона-
жі, герої мультфільмів — все це органічно 
влилося в концепцію пасіки.

Завдяки цій екскурсії діти відчули й 
себе справжніми бджолярами! Та й самі 
в боргу не залишились. Подарували гос-
тинному господарю свої талановиті ви-
ступи — читали вірші, заспівали пісні. 

Юні артисти дуже старалися принести                  
радість, і їм це стовідсотково вдалося!

А далі прийшов дуже приємний мо-
мент. Володимир Олександрович підго-
тував солодкий медовий стіл для своїх 
гостей. Свіженький ароматний мед, яким 
залюбки ласували маленькі сладкоїжки, 
звичайно, прийшовся до душі.

Ось такою змістовною, з ароматом 
квітів та різнотрав'я меду, вийшла ця ди-
вовижна екскурсія. Перед початком но-
вого навчального року вона подарувала 
дітлахам чудові враження, яскраві емоції 
та натхнення, а ще, звичайно, знайом-
ство з цікавою людиною, нові знання та 
бажання направлятися до успіху попри 
всі негаразди. Адже завдяки таким екс-
курсіям діти розуміють: щоб досягти 
мети, треба вперто працювати, не пасу-
вати перед труднощами та все робити з 
любов'ю та посмішкою. Тоді успіх точно                                                    
неминучий.

М. ТИХОНОВА.

Що не кажіть, літо — чудова пора, насичена багатьма яскравими подіями, 
пригодами, новими знайомствами.

Нещодавно, в День пасічника України, юні учасники художньої самодіяльності 
Олексіївського сільського Будинку культури разом з художнім керівником Надією 
Гапоновою завітали на пасіку до знаного бджоляра Володимира Олександровича 
Кравченка.
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В принципі, у МОН позиція така: 
дитячі садки і учні 1-4 класів повинні 
обов'язково вчитися в очному режимі.

В яких випадках школи переводити-
муть на дистанційне навчання?

За умовами адаптивного карантину, 
якщо в регіоні встановлюється «жов-
тий», «помаранчевий» або «червоний» 
рівень епідеміологічної небезпеки, то 
школи повинні перейти на дистанційне 
навчання.

У липні Кабінет Міністрів прийняв 
Постанову: тепер школи в «жовтій», 
«помаранчевій» і навіть «червоній» зо-
нах зможуть працювати в очному фор-
маті, але за умови, якщо вакциновано 
80 % педагогічного персоналу. Якщо 
менше – школам доведеться перейти                            
на дистанційне або змішане навчання.

При цьому і в МОЗ, і МОН наголошу-
ють, що вакцинація педагогів від корона-
вірусу залишається добровільною.

«Область від області по-різному... У 
нас сьогодні, наприклад, у Київській об-
ласті 90 % вакциновано. Дошкільна осві-
та, середні заклади позашкільної – 31 % 
вже вакциновано в цілому. Але є заклади, 
де 90 % вакциновані, є заклади, де 70 %, 
є заклади, де 7 % вакциновані. Країна не 
однорідна», – так Шкарлет в інтерв'ю 
описав ситуацію з вакцинацією вчителів.

Станом на середину серпня, в Україні 
першу дозу вакцини отримали 430 тисяч 
педагогів, дві дози – майже 320 тисяч.

Скільки канікул буде у школярів?
- осінні канікули для школярів трива-

тимуть з 25 до 31 жовтня 2021 року;

- зимові канікули – з 25 грудня 2021 до 
9 січня 2022 року;

- весняні канікули – з 28 березня до     
3 квітня 2022 року;

- літні канікули – з 1 червня до                 
31 серпня 2022 року.

Але знову-таки все буде залежати від 
епідеміологічної ситуації в країні. У разі 
підвищення рівня захворюваності на ко-
ронавірус канікули можуть почати рані-
ше. Крім того, може пізніше або раніше 
закінчитися навчальний рік.

1 вересня для студентів: формат 
навчання залежить від вишу

Щодо вищих навчальних закладів: 
вони, за словами Сергія Шкарлета, ма-
ють автономію і можуть самостійно 
вирішувати, як їм організувати навчаль-
ний процес. Тому тут все залежить від          
керівництва вишу.

Наприклад, в київських закладах – 
Національному авіаційному університе-
ті, КНЕУ імені Гетьмана, КПІ – наразі 
не знають, яким буде формат навчання          
з 1 вересня.

У Києво-Могилянській академії ще 
думають про змішаний формат для пер-
ших курсів: лекції хочуть проводити 
онлайн, а семінари і практичний заняття 
– в аудиторіях.

Львівська політехніка і Львівський 
національний інститут імені Франка 
почнуть навчальний рік в офлайні. Зо-
крема, в політехніці склали навчальний 
розклад так, що у студентів будуть окре-
мо лекційні дні, окремо – дні для прак-
тичних і лабораторних занять. У разі 

переходу області в «жовту» або «пома-
ранчеву» зону, лекції будуть проводити 
в онлайн-форматі, а практичні заняття –                                                          
в очному.

Заселення в гуртожиток: чи по-
трібно студенту вакцинуватися від 
COVID-19

Головний санітарний лікар Украї-
ни Ігор Кузін днями в інтерв'ю заявив, 
що МОЗ незабаром оприлюднить офі-
ційну позицію щодо норми, яка врегу-
лює питання поселення в гуртожитки                 
вакцинованих і невакцинованих осіб.

При цьому нещепленим від COVID-19 
студентам можуть відмовити в поселен-
ні. «Ми розуміємо, що в гуртожитках не 
завжди є стовідсотково люди у віці від 18 
років. У той же час вакцинація у нас – з 
18 років. Ми розуміємо певні обмеження 
вакцинації, що стосуються підлітків до 
18 років. Тому ці механізми опрацьову-
ються... Однак скоро ми вийдемо з офі-
ційною позицією, яким чином це буде-
мо впроваджувати. Думаю, що ми дамо 
перехідний період: або така норма буде 
вводитися з листопада, або – з грудня», – 
повідомив Кузін.

«Один випадок інфікування в гур-
тожитку – це по суті самоізоляція для 
всіх жителів, і на 14 днів. Невже кра-
ще жити в закритому гуртожитку 14 
днів, ніж зробити два щеплення і бути              
захищеним?», – додав санлікар.

У Міністерстві освіти зазначають, що 
невакцинованим студентам не можуть 
заборонити заселятися в гуртожитки. 
«Не може бути такого, це порушення 
прав, немає ні нормативних докумен-
тів, ні вимог немає», – заявив Шкарлет. 
Водночас він рекомендував повнолітнім 
студентам вакцинуватися, щоби у вишах 
сформувався колективний імунітет.

Як запевнив Міністр освіти і науки 
Сергій Шкарлет, 1 вересня діти точ-
но підуть в школу і почнуть навчан-
ня в очному форматі. А далі все за-
лежить від епідеміологічної ситуації                                                                       
в країні.

«Станом на зараз, в принципі, пер-
спектив (повернення до дистанційної 
освіти) немає. Але осінь у нас пов'язана 
з похолоданням: в міжсезоння завж-
ди зростає кількість захворювань. Не 
тільки на ковід, але й на звичайні гострі 
респіраторні захворювання. Це – пер-
ша особливість. І друга особливість, 
яка може вплинути на повернення до 
дистанційної освіти, – це поширен-
ня штаму Дельта, всіх інших нових 
штамів коронавірусу, які взагалі вини-
кають в світі. Тому ймовірність завж-
ди є, в будь-якому випадку», – розповів                                                 
Шкарлет.

У США в деяких штатах влаштову-
ють лотереї. У Нью-Йорку кожен, хто 
вакцинувався від коронавірусу, може 
виграти до 5 млн доларів, в штаті Мері-
ленд – до 400 тисяч доларів, в Огайо – до                     
1 млн доларів.

Також вакцинованим роздають квитки 
на спортивні заходи та подарункові сер-
тифікати в магазини – все залежить від 
штату. Працівникам компанії American 
Airlines пропонують додаткові виплати і 
вихідний.

В Польщі кожен вакцинований 
може виграти в лотереї 100 тисяч зло-
тих щомісяця і 50 тисяч злотих – раз 
на тиждень. А кожен 2000-й вакци-
нований поляк гарантовано отримає                                                       
500 злотих.

У Монголії після проходжен-
ня повного курсу вакцинації гро-
мадяни отримують до 50 тисяч                                                                    
тугриків. 

У Таїланді серед вакцинованого на-
селення щотижня розігрують корів, а в 
Індонезії жителям сільської місцевості 
видають курку.

В Ізраїлі дають безкоштовні харчові 
набори тим, хто відмовлявся від вакци-
нації з релігійних міркувань. Серед шко-
лярів розігрують квитки на культурні та 
спортивні заходи.

У Гонконзі для вакцинованих про-
водять лотерею з цінними призами: 
можна виграти електрокар Tesla, квар-
тиру, годинник Rolex, золоті злитки або              
100 тисяч доларів.

На Філіппінах населення вирішили 
мотивувати не «пряником», а «батогом». 
Президент Родріго Дутерте пригрозив 
ув'язненням тим, хто відмовляється    
вакцинуватися.

Які країни
запроваджують обмеження

для нещеплених від COVID-19

Парламент Франції  ухвалив закон 
про додаткові заходи боротьби з корона-
вірусом. Він передбачає, що «паспорти 
здоров'я» потрібно буде пред'являти на 
вході в приміщення закладів громад-
ського харчування, під час посадки на 
громадський транспорт – потяг, літак, 
автобус. Крім того, система таких пе-
репусток вже працює при вході в музеї, 
театри, в кінозали, на фестивалі, концер-
ти, спортивні та інші заходи за участю              
більше 50 осіб.

Поки що «паспорти здоров'я» пра-
цюють тільки для повнолітніх грома-
дян, але з 30 вересня їх перевірятимуть 
і у дітей з 12 років. Нові правила дія-
тимуть до 15 листопада, проте їх мо-
жуть продовжити – все залежатиме від                                        
епідеміологічної ситуації.

В Італії з 6 серпня «зелений про-
пуск» є обов'язковим для входу в кі-
нотеатри, музеї, заклади харчування, 
транспорт, басейни, тренажерні зали, 
стадіони та інші громадські місця. От-
римати перепустку можуть ті, хто при-
щепився хоча б однією дозою вакцини 
від коронавірусу (але якщо другу дозу 
не зробити вчасно, то пропуск анулю-
ють), нещодавно перехворів або здав                                                    
ПЛР-тест.

Обмеження для невакцинованих 
громадян запровадили також у Гре-
ції: бари, ресторани, кафе будуть об-
слуговувати в закритих приміщеннях 
тільки щеплених від коронавірусу. 
Обмеження діятимуть щонайменше                                                                     
до 31 серпня.

В Абу-Дабі (ОАЕ) з серпня невакци-
нованим громадянам заборонять від-
відувати більшість громадських місць 
– торговельні центри, ресторани, кафе, 
тренажерні зали, музеї, парки, курорти, 
школи, університети, дитячі сади. Ви-
нятки становитимуть лише супермарке-
ти і аптеки. Більш того, довідка про вак-

цинацію знадобиться для відвідування 
державних установ.

В Ізраїлі  вакцинували від COVID-19 
більшість дорослого населення. Через 
це влада вирішила скасувати частко-
ві обмеження для нещеплених грома-
дян. Раніше без «зеленого паспорта» 
не дозволялося перебувати в закритих 
приміщеннях ресторанів і відвідувати 
масові заходи – концерти, театральні ви-
стави тощо. Правда, зараз рівень захво-
рюваності на коронавірус в країні знову 
зростає, і влада думає повернути цей                                                        
карантин.

РФ на загальнодержавному рівні не 
ухвалювала рішення про будь-які об-
меження для невакцинованих грома-
дян, але кожен регіон може їх ввести 
самостійно. Так, у Чечні без сертифі-
катів вакцинації не пускатимуть у ме-
четі, магазини, заклади громадського 
харчування, в громадський транспорт і 
на територію спортивно-розважальних                             
об'єктів.

Деякий час у Москві діяла система 
QR-кодів, які видавали вакцинованим 
або тим, хто недавно перехворів. З їх-
ньою допомогою можна було потрапити 
у внутрішні приміщення кафе і ресто-
ранів, а також на масові заходи за учас-
тю більше 500 осіб. У кількох регіонах 
туристів будуть заселяти в готелі тільки 
за наявності сертифіката вакцинації або 
негативного ПЛР-тесту. Крім того, в ро-
сійських регіонах є поняття «вільні від 
COVID-19 зони»: це ресторани, бари, 
музеї та інші заклади, де більшість спів-
робітників вакциновані, а відвідувачів 
пускають з сертифікатом або негативним 
тестом.

У Німеччині наразі тільки обгово-
рюють можливі обмеження для не-
щеплених від коронавірусу. Таким 
громадянам можуть заборонити відві-
дувати ресторани, кінотеатри і стаді-
они. Причому потрібна буде саме до-
відка про вакцинацію, а не негативний                                                                   
результат

Влада Північної Македонії допус-
тила, що восени запровадять обмежен-

ня для громадян, які не вакциновані. 
Суть можливих обмежень не розкри-
ли, але навряд чи вони будуть сильно                                
відрізнятися від інших країн. 

В Естонії теж розробляють пра-
вила відвідування масових заходів 
для щеплених і нещеплених грома-
дян. Для останніх, вочевидь, будуть                                              
обмеження.

На стадії обговорення перебуває пи-
тання введення нових обмежень у Лит-
ві. Там знову зростає рівень захворю-
ваності на COVID-19. Незабаром уряд 
може затвердити нові правила, згідно з 
якими відвідувати заклади громадського 
харчування та заходи зможуть тільки ще-
плені громадяни. Для входу в такі місця 
потрібно буде пред'явити «паспорт мож-
ливостей». Аналогічних заходів можуть 
вжити в Латвії.

У канадській провінції Квебек попе-
редили, що в разі погіршення епідеміо-
логічної ситуації невакцинованих гро-
мадян перестануть пускати у спортзали, 
ресторани і театри.

Обмеження для невакцинованих
в Україні

В Україні поки що ввели тільки одне 
обмеження для нещеплених громадян: 
при в'їзді в країну потрібно буде здати 
ПЛР-тест або самоізолюватися. Для тих, 
у кого є сертифікат вакцинації або до-
відка про отримання хоча б однієї дози    
вакцини, в'їзд буде вільним.

Головний санітарний лікар Ігор Ку-
зін припустив, що під час наступного 
локдауну для вакцинованих українців 
будуть деякі послаблення. «Це все буде 
вирішуватися відповідною постановою 
Кабінету Міністрів. Дійсно, ми розгля-
даємо в майбутньому таку можливість. 
Йдеться про використання внутрішньо-
го COVID-сертифікату. Це електронний 
документ, який ви зможете згенерува-
ти в додатку «Дія», який підтверджує 
факт щеплення проти COVID-19. Серед 
різних опцій, в тому числі, розгляда-
ється можливість дозволити працювати 
підприємствам з вакцинованими спів-
робітниками, які будуть відвідувати 
щеплені проти COVID-19 клієнти», –                      
розповів він.

У Дніпрі місцева влада, щоб за-
манити містян на вакцинацію від 
коронавірусу, пропонує безкоштов-
ний проїзд на місяць в громадському 
транспорті. Розглядається також 
варіант роздавати флаєри зі знижкою 
на квитки в кіно.

Схожа акція діє і в Києві: 
МОЗ обіцяло в центрах масової 
вакцинації дарувати квитки на 
футбол. Така незвична мотивація 
для вакцинації вже дуже поширена                                                                      
у світі.
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

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

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

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77.

продам
ДОМ в центре. Все удобства. 095-17-52-922.
ДОМ у реки в с. Безгиново с удобствами и мебелью.                           

050-598-77-69. Владимир.
ПОЛДОМА по ул. Кирова, 103, ДАЧУ. 050-708-41-67.
Пятилитровый ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, б/у, в хорошем                           

состоянии. Недорого. 099-36-88-604.
ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ (урожай 2021 года). Самовы-

воз. Новоайдарский район, с. Спеваковка. 095-089-27-68,                                                
095-73-527-99.

КАРТОФЕЛЬ. Цена – 6-8 грн. 050-735-14-68.
Стельную КОРОВУ, с. Райгородка, 099-24-44-397.
КОРОВ на молоко. Цена договорная. 066-031-76-72.
ПОРОСЯТ, СЕНО. 066-325-24-09.
МАСТЕРКИ, ШПАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ - от 10 до 50 

грн, УГОЛКИ алюминиевые на кровлю, ПОДВЕСКИ для стоя-
ка воды железные, 1 м - 20 грн, ЭЛЕКТРОКОШКИ с монтаж-
ным поясом - 100 грн, ЦЕПЬ цельную добротную с замком, 4 м 
- 50 грн, добротные деревянные ДВЕРИ (2 м х 1,2 м) - 50 грн, 
РУЧНУЮ КАПУСТОРЕЗКУ, ВЕРТИКАЛЬНО-УГЛОВОЙ 
УРОВЕНЬ - 20 грн, ЛЮСТРУ, б/у - 20 грн, ПЕНОПЛАСТ ЛИ-
СТОВОЙ, СУНДУЧОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА, ОБЕДЕН-
НЫЙ СТОЛ, б/у (1 х 0,55 м) - 50 грн, ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НА 
СПИРАЛИ, оконное СТЕКЛО 50*80 см, 1 шт. – 30 грн; УЛЕЙ, 
РАМКИ, ШЛАКОВАТУ для утепления, РУБЕРОИД в рулонах с 
крошкой, 1 м - 20 грн; резиновые ШЛАНГИ для полива; КОСУ – 
100 грн, ВИЛЫ – 50 грн.; КАЙЛО, 2 шт. - 30 грн; ЛОМ - 50 грн.                
Телефон: 095-39-36-278, с. Безгиново.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

Филиппинский кроссворд

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

ищу пару
Познакомлюсь с женщиной 

40-50 лет без вредных привычек. 
О себе: 49 лет, непьющий, не-
курящий, ІІІ группа инвалидно-
сти, пенсионер. 066-91-39-676. 
Александр.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на 
ім’я ОНИЩЕНКА Олександра 
Анатолійовича, 01.09.1982 р. н., 
вважати недійсним.

считать 
недействительным

Ответы на задания,
опубликованные в № 35

Судоку

Ключворд

Милые щенки (девочки) ищут дом и надёжного друга. 
066-60-39-967, Марина.

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

Читателям
«Вестника

Новоайдарщины» 
сообщаем, что стои-

мость
подписки
на месяц

составляет
40 гривень. 

Сделайте подарок
своим близким!



Засновник і видавник: ТОВ «Вісник Новоайдарщини».
Газета видається з 20 грудня 1931 р.

Підписний 
індекс: 
61419

За точність викладених фактів відповідальність покладається на автора.
Редакція може скорочувати та правити отримані матеріали, не розділяти точку зору авторів публікацій. 

Рукописи не повертаються. Листування з читачами – тільки на сторінках газети. 
    Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.   Політичні матеріали позначені *

Набір та верстка – у редакційно-видавничому комплексі 
 «Вісника Новоайдарщини».

«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 35          27 СЕРПНЯ     2021 р.

Віддруковано згідно наданому оригінал-макету
в друкарні «Фактор-Друк», Україна, 61030, 

м. Харків, вул. Саратовська, 51. Тел.: +38(057)717-53-55. 
Замовлення № 5473. Наклад 1700 прим. Ціна - 8 грн.

E-mail: vestnikaydar@gmail.com

      

Свідоцтво про реєстрацію: ХК № 1378-499, видане 
Східним міжрегіональним управлінням 

Міністерства юстиції (м. Харків) 15.10.2020 р. 

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району 

Адреса редакції: 93500, смт. Новоайдар, кв. Миру, 2/3.
Телефони: редактор, кореспондент, відділ реклами – 9-41-05.

Головний редактор 
та відповідальний 

за випуск:
І. Краснощокова.

Верстка:
О. Часников.

8

Реквізити для оплати:
(ТОВ «Вісник Новоайдарщини»)

Код ЄДРПОУ  02476675
п/р  

№ UA133047950000026001053726328 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 304795

26 августа отметила 55-летие
Валентина Ивановна ГУК!

Две пятерки — супердата!
Все, что пройдено — на «пять».

Так волнительно сегодня
С юбилеем поздравлять.

Жизни сказочной желаем,
Настроения, побед.

Исполнению желаний
Пусть горит зеленый свет.
Ярче с каждым днем сияет

Путеводная звезда.
Богатырское здоровье
Не подводит никогда.
Оптимизма, позитива,

Долгих и счастливых лет,
Быть желанной и любимой.
Знайте, Вас прекрасней нет!

Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

История  праздника. Празд-
ник Успения Пресвятой Богоро-
дицы - день окончания земной 
жизни Святой Девы Марии, Ма-
тери Иисуса Христа, ее уход на 
небо.

Согласно преданию, за три 
дня до смерти Матери Божьей 
явился архангел Гавриил и пре-
дупредил ее о переходе к жизни 
небесной, который должен со-
стояться совсем скоро, и в знак 
подтверждения своего присут-
ствия и правдивости сказанного 
подарил ей пальмовую ветвь.

В указанный день апосто-
лы, проповедовавшие в разных 
странах, чудесным образом со-
брались в Иерусалиме, чтобы 
проститься и совершить погре-
бение Матери Божией. А сам 
Иисус Христос в сопровожде-
нии душ праведников, ангелов 
и архангелов сошел на землю и 
унес тело и душу Богородицы 
на небеса.

Значение праздника Успе-
ния Богородицы. Для многих 
людей празднование дня смерти 
Божьей Матери может выгля-
деть странным, ведь этот день 
связан с печалью, болью и по-
терями. Однако христианская 
вера рассматривает смерть как 

испытание, которое каждый 
должен пройти, чтобы перейти 
в вечную жизнь. Поэтому цер-
ковь называет этот день именно 
успением, а не смертью. Со-
ответственно, Успение Бого-
родицы считается праздником, 
а не поводом для грусти, ведь 
Богоматерь воссоединилась со 
своим сыном.

Традиции на Первую Пре-
чистую. На Успение Пресвя-
той Богородицы принято идти 
в церковь. Там христиане обыч-
но освящают семена и колоски 
пшеницы из нового урожая, 
ведь на этот период приходятся 
жатва.

Кроме того, в храме надо по-
ставить свечку за всех родных и 
близких, а также помолиться за 
здоровье самых близких людей, 
особенно – детей.

Поскольку накануне завер-
шался Успенский пост, в этот 
день уже можно накрывать 
пышный стол, на котором дол-
жен быть освященный хлеб 
из свежей муки. Однако не 
только гуляния сопровождали 
праздник. Доброй традицией 
на Успение, в частности, было 
заниматься засолом на зиму ка-
пусты, огурцов, помидоров и 

других овощей, а также сбором 
грибов и орехов.

Что нельзя делать в празд-
ник Успения Богородицы. В 
этот день запрещено затевать 
ссоры, особенно с родными и 
близкими друзьями. Нельзя в 
праздник Успения Богородицы 
отказывать в помощи – следует 
постараться выполнить просьбу.

Наши предки считали, что се-
годня не стоит ходить босиком, 
особенно по покрытой росой 
траве. Они верили, что роса яв-
ляется слезами Пресвятой Бого-
родицы, поэтому, прогулявшись 
по ней, можно навлечь на себя 
болезнь и несчастье.

Нельзя 28 августа надевать 
старую или неудобную обувь, 
иначе дальнейшая жизнь будет 
омрачена различными трудно-
стями и проблемами.

Незамужней девушке утром 
на Успение нельзя ни с кем 
разговаривать. Перед этим она 
должна умыться студеной во-
дой, трижды приговаривая о 
себе следующие слова: «Пре-
святая Богородица, ты всех 
увенчала, семьи соединяешь, 
мне помоги жениха найти. Во 
имя Отца, Сына и Святого Духа. 
Аминь».

28 августа православные и греко-католики отмечают праздник Успения Пресвятой Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. В народе его еще называют Первой Пречистой. Этот праздник от-
носят к числу двунадесятых, то есть двенадцати крупнейших христианских праздников. Ему 
предшествует достаточно строгий Успенский пост.

Слово «успение» означает мирную кончину. В этот день христиане празднуют вознесение 
Богородицы на небо и воссоединение с Богом.

История праздника. У Оре-
хового Спаса есть несколько 
названий. Одно из них – Спас 
Нерукотворный. Библейское 
предание гласит, что после сна 
Иисус Христос умылся и вытер 
лицо полотенцем. И на этом по-
лотенце отпечатался лик Сына 
Божьего, с которого впослед-
ствии написали первые иконы 
Спаса Нерукотворного. Полотно 
с ликом Христа исцелило прави-
теля города Эдессы, благодаря 
чему православие в этих местах 
стало распространяться гораздо 
активнее. С тех пор Нерукотвор-
ный Образ Христа является 
символом этого дня. Славяне 
верили, что Господа создал сам 
Всевышний, и это событие надо 
почитать.

Ореховый Спас - пожалуй, 
самое народное название это-
го праздника. Считалось, что 

именно в этот день орехи дозре-
вают, и можно начинать их сбор. 
Урожай несли в церковь, освя-
щали и делали из него заготовки 
на зиму.

Также Третий Спас часто 
называют Хлебным - в этот день 
принято было выпекать хлеб из 
нового урожая. По приметам, в 
одно лето не могло быть одина-
ково богатого урожая орехов и 
пшеницы, поэтому если в этот 
год хорошо уродилась пшени-
ца, то на следующий готовьтесь 
собирать орехи в немыслимых 
количествах.

Еще одно название - Хол-
щовый Спас. Возникло оно по-                                                                 
тому, что в этот день 
крестьяне разворачивали яр-
марки, на которых продава-
ли полотна и холсты, овощи                                                           
и фрукты.

Уйти с такого рынка с пусты-

ми руками считалось плохой 
приметой, поэтому каждый 
гость ярмарки обязательно 
что-нибудь, да покупал.

Традиции. Праздновали 
Ореховый Спас уже не с таким 
размахом, как Яблочный и Ме-
довый. Лето заканчивалось, на-
чинались холода. И люди стара-
лись поскорее заготовить еду в 
своих амбарах.

В первую очередь, с полей 
убирали рожь и пшеницу. А 
хозяйки ткали полотна, чтобы 
обеспечить свои семьи одеждой.

В обед шли в церковь, чтобы 
освятить хлеб и пироги из ново-
го зерна. Молились перед ико-
ной мученика Диомида.

К вечеру крестьяне, как и 
в Медовый Спас, чистили це-
лебные подземные источники, 
чистили колодцы - готовились 
к осени и зиме. А уже потом 
садились за стол. Подавать при-
нято было настойку на основе 
грецких орехов, а также хлеб и 
пироги.

Ну и заканчивали день 
мытьем в бане. Люди делали ве-
ники из орешника, который, как 
верили, защищал их от болезней 
и сглаза.

Третий Спас отмечается каждый год 29 августа. Наши 
предки в этот день пекли хлеб, собирали поспевшие оре-
хи и торговали на ярмарках льняным полотном. В наро-
де говорили: «Первый Спас - на воде стоят; Второй Спас 
- яблоки едят; Третий Спас - на зеленых горах холсты                                                                             
продают».

28 августа, 21-й лунный 
день. Убывающая Луна в Тель-
це. День творческой и физи-
ческой активности. Полезно 
заняться поисками бизнec-пapт-
нepoв или выполнять различ-
ные действия c финансовыми 
ресурсами, поисками новой ра-
боты. Внутреннего запаса сил 
хватит на все запланированные 
действия.

29 августа, 22-й лунный 
день. Убывающая Луна в Близ-
нецах. Сегодня идеальный 
день для планирования буду-
щего, общение необходимо как 
никогда. Вот только решения 
принимать спонтанно нель-
зя. Легко усваиваются новые                               
знания.

30 августа, 23-й лунный 
день. Убывающая Луна в 
Близнецах. Противоречивый 
день: возможны стрессы, за-
висть и ревность. День подхо-
дит для генеральной уборки в 
доме и своем сознании. Следу-
ет заняться духовными прак-
тиками. Никаких серьезных 
дел на сегодня планировать                                           
не нужно.

31 августа, 24-й лунный 

день. Убывающая Луна в 
Близнецах. В жизни нет места 
грусти и тоске – все плохие 
мысли будто выветриваются                     
из головы. 

Отношения с другими людь-
ми следует выстраивать без 
грубой силы, не нужно кон-
фликтовать. День не подходит 
для путешествий.

1 сентября, 25-й лунный 
день. Убывающая Луна в Раке. 
Позитивный день. Как и вчера, 
не следует злиться, конфликто-
вать, решать проблемы в споре, 
пререканиях.

Если у вас намечается 
долгое путешествие, луч-
ше по возможности его                                                         
отложить.

2 сентября, 26-й лунный 
день. Убывающая Луна в 
Раке. Замечательный день для 
«разгрузки» и укрепления здо-
ровья. День удачен для тор-
говли, судебных дел, переезда                  
или командировки.

3 сентября, 27-й лунный 
день. Убывающая Луна во Льве. 
Непростой день. Сегодня пред-
почтительнее вовсе воздержать-
ся от активной деятельности. 
Впрочем, это будет подходящее 
время для любой умственной и 
творческой деятельности, само-                                   
образования.

lady.tochka.net

 


