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Дорогі 
новоайдарці!

Указом Президента України         
В. Зеленського 29 серпня запровад-

жено День пам’яті захисників України. 
Ця дата пов’язана з найбільшими втратами 

української армії під Іловайськом у серпні 2014 року.
Сьогодні ми вшановуємо захисників України та 

схиляємо голови перед тими, хто загинув в боротьбі 
за незалежність, суверенітет і територіальну 
цілісність країни. Герої не вмирають, вони назавжди 
живуть у піснях, у думках, у серцях.

Ці хлопці – українці з великої літери. Вони віддали 
найцінніше, що мали – життя.

Вічна їм пам’ять.
  Голова районної              Голова районної 
  держадміністрації              ради
  тетяна нОВИКОВа.              ВІКтОР МаКОГОн.

Дорогі 
новоайдарці!

Горіховий Спас (Третій або ж 
Хлібний Спас) українці святкують 

кожного року 29 серпня, його також називають 
Хлібний Спас. В цей день прийнято освячувати ко-
шики з різними горіхами, однак не забороняється         
додати яблука, мед і навіть овочі.

Також на Третій Спас у багатьох місцях були 
приурочені обряди, пов’язані з останнім хлібним сно-
пом. Тому найголовніша страва на столі – це хліб, ви-
печений з борошна нового врожаю. Звідси пішла ще 
одна назва Горіхового Спаса – Хлібний. Крім хліба, 
також готують в цей день пироги з грибами і страви 
з горіхами, якими обов’язково пригощають рідних і 
близьких. Також Третій Спас нагадує про закінчення 
літа і початок осені, існує навіть приказка «Прийшов 
Третій Спас, а літо від нас».

У день Горіхового Спаса бажаємо благодаті і теп-
ла. Нехай ваше здоров’я та здоров’я рідних буде 
міцним, як горіхова шкаралупа, хай небо буде чи-
стим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові,   
віри і взаєморозуміння. 

  Голова районної           Голова районної 
  держадміністрації           ради
  тетяна нОВИКОВа.           ВІКтОР МаКОГОн.

Згідно розпорядження голови районної ради від 20.08.2020 року № 70 «Про скликання тридцять першої сесії 
Новоайдарської районної ради сьомого скликання» 10 вересня 2020 року о 10:00 в залі засідань районної ради 
відбудеться тридцять перша сесія Новоайдарської районної ради Луганської області сьомого скликання.

Шановні шахтарі! 
Прийміть найщиріші вітання

з вашим професійним святом — 
з Днем шахтаря!

 
Ваша праця небезпечна та 

викликає повагу. Ваша робота дає 
життя цілим містам та підтримує економіку країни. 
Навіть в таких важких соціально-економічних умовах 
останніх років ви залишаєтеся вірними своїй справі, 
даючи приклад мільйонам.

 Дякуємо вам за роботу. Дякуємо за вашу мужність! 
Здоров’я, терпіння та сил.  З Днем шахтаря!

З повагою, КОМанДа СеРГІя ШаХОВа.

 

Шановні вчителі, 
викладачі, учні, студенти 

та батьки Новоайдарщини!

Від імені районної державної 
адміністрації та районної ради щиро вітаємо вас 
з Днем знань!

Це день, із якого починається дорога в 
майбутнє для кожного з нас, що дає можливість 
дорослим повернутися у свої золоті роки, а учням 
і студентам – до своєї другої домівки – у школи 
та вузи. Саме в День знань ми з особливою те-
плотою згадуємо своїх вчителів й викладачів, їх 
неоціненну роботу розуму й серця.

Щиро дякуємо вам, дорогі наші вчителі, – ми 
завжди залишаємося вашими учнями! Усім, хто 
в цей День знань прийде до навчальних закладів 
здобувати знання, бажаємо досягти своєї мети 
у житті, знайти взаєморозуміння з виклада-
чами та батьками, зустріти добрих і надійних 
друзів. А особливо нашим дорогим першоклас-
никам – ніколи не зупиняйтеся на дорозі знань, 
вона цікава і по-справжньому нескінченна!                                                       
Щасти вам!

   Голова районної           Голова районної 
   держадміністрації           ради
   тетяна нОВИКОВа.           ВІКтОР МаКОГОн.

 
Щиро вітаємо усіх ветеранів, 

що брали участь у цій 
найжахливішій війні в історії 

людства, їх рідних і близьких, з Днем 
закінчення Другої світової війни.

 Героїчний шлях визволителів – це невичерпне дже-
рело сьогоднішнього натхнення, сили духу й віри в 
щасливе майбутнє Української держави.

Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю поле-
глих у Другій світовій війні, тих, хто віддав своє жит-
тя в ім’я свободи і незалежності Батьківщини, перед 
сотнями тисяч наших земляків, які мужньо боролися 
на фронтах, перед кожним, хто день за днем набли-
жав перемогу. Ми вшановуємо пам’ять усіх жертв цієї 
найстрашнішої війни.

Але, на жаль, навіть після закінчення Другої 
світової війни, наша багатостражденна Україна знову 
переживає втрату своїх синів.

Подвиг воїнів Перемоги гідно продовжують 
українські солдати, захищаючи Україну на її Східних ру-
бежах, нерідко ціною власного життя. Знову доводить-
ся відстоювати свободу та територіальну цілісність 
нашої держави, право самостійно вирішувати долю 
країни та боротися за щасливе майбутнє наших дітей.

Низько вклоняємося ветеранам, захисникам 
Вітчизни, дякуємо за патріотизм і мужність заради 
незалежності та територіальної цілісності України, 
свободи її народу. Доземний уклін ветеранам та вічна 
наша вдячність – живим і полеглим.

Щиро бажаємо всім міцного здоров’я і довголіття, 
добра і радості, мирного неба, оптимізму і непохитної 
віри у те, що завтрашній день буде світлішим і 
щасливішим! 

Слава Україні! Слава нашим  героям!
      Голова районної           Голова районної 
      держадміністрації           ради

    тетяна нОВИКОВа.       ВІКтОР МаКОГОн.

 
Вітання з Днем нотаріату!

2 вересня українські нотаріуси 
традиційно відзначають своє 
професійне свято.

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

Багато хто з нас не раз зверталися і продовжують 
звертатися до послуг численних нотаріальних кон-
тор з однією єдиною метою - отримати законний до-
каз тієї чи іншої інформації. Нотаріально завірений 
документ має силу законного підтвердження тих 
чи інших прав, інформації або свідоцтва, яке має і 
оригінал самого представляємого документа або 
прямих намірів людини. Тому бути нотаріусом – це 
престижно, почесно та відповідально.

Від імені районної державної адміністрації та 
районної ради вітаємо всіх нотаріусів та їх помічників 
із професійним святом та бажаємо здоров’я і 
виваженості, бездоганного професіоналізму, щастя 
й удачі, нових здобутків на професійній ниві в ім’я 
розвитку й процвітання нашої держави.

  Голова районної           Голова районної 
  держадміністрації           ради
  тетяна нОВИКОВа.           ВІКтОР МаКОГОн.
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Марківщину – почуто
Бондарівська гімназія у Марківському 

районі – один з об’єктів державної про-
грами президента «Велике будівництво». 
Вже 1 вересня тутешні вихованці повинні 
сісти за парти у модернізованому навчаль-
ному закладі. А чи готова гімназія до цьо-
го – саме й перевірив очільник області.

На даний момент в обох корпусах вже 
встановлено рекуператори, замінено дах, 
зовнішні двері, зроблено зовнішнє уте-
плення стін та фундаменту, збудовано ган-
ки із пандусами. Отже, будівля гімназії, 
яка востаннє капітально ремонтувалася 
30 років тому, до нового навчального року 
матиме зовсім інший вигляд.

Наступні зупинки губернатора – так 
звані точки економічного зростання 
Марківщини. Мова йде, перш за все, про 
ТОВ «Марківський сирзавод». З його 
керівництвом Сергій Гайдай мав про-
дуктивну розмову. Зокрема, дізнався, 
що наразі підприємство за рахунок 
власних коштів запускає цех сушіння 
молочних продуктів, що дозволить 
мінімізувати відходи виробництва, знизи-
ти собівартість продукції та створити нові 
робочі місця. Сьогодні на заводі переро-
бляють 60 тонн молока на добу, а обсяг 
реалізованої продукції за 2019 рік склав                        
більше 40 млн грн.

Інший перспективний для розвит-
ку об’єкт – оздоровчо-спортивний за-
клад «Лісова галявина», розташований 
неподалік водоймища в урочищі серед 
дубового лісу. На його території розта-
шований двоповерховий корпус, є фут-
больний, волейбольний та баскетбольний 
майданчики, фізкультурно-гімнастичний 
комплекс, відеозал тощо. Тут також видо-
бувають власну лікувально-столову воду.

Сергій Гайдай доручив керівництву 
району розробити бізнес-план із ураху-
ванням унікальності закладу та передба-
чити, зокрема, створення поля зі штучним 
покриттям, конференц-зали, котельні та 
модернізацію лікувального корпусу. Зі 
свого боку – пообіцяв шукати інвестора 
для створення тут багатофункціонального 
оздоровчого комплексу.

Поточні проблеми району розгля-
далися вже на зустрічі з громадою. 
Занепокоєність у марківчан, зокрема, 
викликає майбутнє районної лікарні – 
мовляв, за консультацією до вузьких 

спеціалістів доведеться їздити аж до 
Старобільська. Окремо зупинились на 
відсутності гінекологічного відділення та 
власного апарату МРТ.

З придбанням томографу Сергій Гайдай 
обіцяв допомогти, а фахові консультації 
лікарів місцеві жителі зможуть отри-
мати у мобільних виїзних консульта-
тивних поліклініках обласної лікарні.                           
Це питання вже опрацьовується.

Голова Марківської ОТГ Ігор Дзю-
ба наголосив на необхідності створити 
у Марківці центр громадської безпеки. 
Голова облдержадміністрації пообіцяв 
підтримати створення центру з обласно-
го бюджету. Він також відзначив, що вже 
підписав розпорядження на придбання 
для громади потужного сміттєвозу.

Як завжди, дискусію викликало             
питання ремонту місцевих доріг.

– У наступному році в області буде 
зроблено багато доріг за рахунок коштів 
Світового банку. Підхід прагматич-
ний: стратегічні об’єкти будуємо за 
гроші інвесторів, а кошти облавтодору 
направляємо на інші ділянки. Ми зроби-
мо «Старобільський трикутник» та поч-
немо ремонтні роботи у вашому районі. 
Дороги до опорних шкіл будемо ремон-
тувати за рахунок обласного бюджету, –                      
пояснив свою стратегію Сергій Гайдай.

Він також зазначив, що за останні 
три роки Марківський район жодного 
разу не отримував коштів на соціально-
економічний розвиток з державного 
бюджету, за розподіл яких по об’єктах 
відповідають народні депутати. Тому 
порадив місцевим жителям дбати про 
майбутнє своїх дітей та завжди робити 
відповідальний вибір.

І знову про кінні заводи
З відвідування об’єктів «Великого 

будівництва» розпочалася поїздка Сергія 
Гайдая в Біловодський район. Деякі 
з цих об’єктів ще не завершені. Так, 
триває ремонт приймального відділення 
та створюється відділення екстреної 
медичної допомоги, яке планують 
відкрити вже у листопаді поточного року. 
Однак, вже зробленого було достатньо, 
аби губернатор високо оцінив роботи і 
відзначив, що «це дійсно європейський 
рівень». У наступному році модернізація 

закладу, який претендує на звання кра-
щого в області, продовжиться: керівник 
ЛОДА пообіцяв допомогти районній 
лікарні з реконструкцією інфекційного 
відділення.

Ремонт у біловодському дитсадку № 3 
«Джерельце» завершили ще на початку 
року, і тоді ж заклад відкрив свої двері 
для малечі. Але й тут є що удосконалюва-
ти. Зокрема, заклад має плани побудувати 
модульну котельню, і з реалізацією цього 
коштовного проєкту Сергій Гайдай також 
пообіцяв допомогти.

А вже найближчим часом в рамках 
«Великого будівництва» розпочнеться ре-
монт дороги державного значення Н-26 
«Чугуїв-Мілове», яка проходить через 
Біловодськ. Оглянувши її, губернатор на-
голосив, що наступного року всі подібні 
транспортні артерії Луганщини будуть 
відремонтовані за рахунок безпреце-
дентних обсягів інвестицій, які складуть 
орієнтовно 8 млрд грн.

Звичайно, під час зустрічі з 
громадськістю району знову постало 
питання сталої роботи кінних заводів. 
Їх на Біловодщині розташовано аж 
три – Деркульський, Лимарівський і 
Новоолександрівський. Останній під час 
поїздки Сергій Гайдай відвідав особисто.

– Президент доручив мені розібратись 
у ситуації з кінними заводами на 
Луганщині. У тому, що відбувається з 
незаконною обробкою земель, що нале-
жать підприємствам, у маніпуляціях із 
врожаєм та причинами заборгованості 
із заробітної плати. Володимир Зеленсь-
кий особисто контролює ситуацію, 
адже заводи перебувають у державній 
власності, – звернувся Сергій Гайдай 
до керівництва району та працівників                              
Новоолександрівського заводу.

Він заслухав аргументи двох директорів 
підприємства, відстороненого за зловжи-
вання – Юрія Топчія, та призначену вико-
нуючою обов’язки – Ганну Павловську.

Як відомо, за офіційною інформацією 
обласної прокуратури, ще в травні 2020 
року за заявами працівників філій держав-
ного підприємства розпочато кримінальні 
провадження стосовно колишніх посадо-
вих осіб ДП «Конярство України» за фак-
том привласнення та розтрати державних 
коштів шляхом підписання фіктивних 
угод з приватним підприємством на ви-
конання сільськогосподарських робіт 
та послуг. Крім того, розслідується 
факт незаконного заволодіння майном 
державного підприємства та крадіжки                                  
зерна в особливо великому розмірі.

За даними слідства, чинне керівництво 
чотирьох філій держпідприємства укла-
ло договори з ТОВ-спільником з ме-
тою розкрадання державного майна. 
Вони передбачали виконання польових 
робіт на земельних площах, після чого 
агрофірма мала забрати зібраний врожай 
сільськогосподарських культур.

Вже у Біловодську, маючи розмову з 
керівництвом району, очільник Луганщи-
ни зазначив: щоб навести лад в обробці 
земель ДП «Конярство України» та земель 
вищих навчальних закладів, перш за все, 

необхідно провести їх інвентаризацію:
– Тому я звернувся до Держгео-

кадастру, щоб вони призначили нам                                   
незаангажовану людину.

Те, що конфлікт вийшов у публічну 
площину, додав Сергій Гайдай,                               
піде тільки на користь справі.

Від «Олімпу» – 
до лінії фронту

Серед об’єктів «Великого будівництва» 
на Луганщині – фізкультурний центр 
«Олімп» у Кремінній. Вже кілька років 
тут активно ведуться будівельні й 
відновлювальні роботи, завдяки яким 
заклад перетворюється на тренуваль-
ну базу для професійних спортсменів зі 
всієї області. Це актуально з огляду на те, 
що більша частина подібних комплексів       
залишилася на окупованій території.

– Це – чи не єдина в Україні тренуваль-
на база, яка відповідає вимогам спорту 
вищих спортивних досягнень. Якщо б 
ми її не зберегли у 2014, то втратили б і 
всіх кращих спортсменів, – пояснив на-
чальник профільного управління ОДА 
Антон Волохов під час візиту на «Олімп» 
Міністра молоді та спорту України                                     
Вадима Гутцайта.

Очільник Луганщини Сергій Гайдай 
ознайомив гостя з основними об’єктами 
«Олімпу»: стадіоном, басейном, за-
лою важкої атлетики, а також місцем, 
відведеним під будівництво критого мане-
жу для зимових тренувань легкоатлетів та 
борців. Він додав, що разом зі спортсмена-
ми школи вищої спортивної майстерності 
тут тренуються вихованці чотирьох облас-
них спортивних закладів та 20 ДЮСШ, 
тож обласна влада вкладає значні кошти у 
розвиток спортивної бази.

Крім комфортабельних будинків для 
спортсменів на території комплексу, 
окремо будується житло для тренерів та 
видатних спортсменів, які здебільшого                   
є вимушеними переселенцями.

А про перспективи розвитку «бази 
олімпійського резерву» говорили вже на 
будівництві зали спортивної гімнастики, 
яка безпосередньо включена до переліку 
об’єктів «Великого будівництва».

Наступний гість з Кабінету Міністрів – 
радник віце-прем’єра Олександр Марінов. 
Разом із Сергієм Гайдаєм вони визначили 
дорожню карту та покроковий план розбу-
дови КПВВ у Щасті та Золотому. Зокрема, 
оглянули майданчик для розбудови КПВВ 
у Щасті. Нагадаємо, що за рішенням 
ТКГ у Мінську, ці контрольні пункти                   
мають відкритися вже у листопаді.

КПВВ у Золотому, яке збудували у 2016 
році, готове до пропуску людей, але вже 
потребує модернізації. Як зазначив Сергій 
Гайдай, необхідно розширити дорогу та 
побудувати комплекс споруд для пропуску 
та сервісного обслуговування громадян.

На обох КПВВ планують створи-
ти сервісні центри для обслуговування      
громадян з непідконтрольних територій.

Г. СИМОНОВА.

 
 

 

Марківщина, Біловодщина, Щастя та Кремінна – така географія робочих 
поїздок голови облдержаміністрації минулого тижня. У двох останніх Сергій 
Гайдай супроводжував високопосадовців з Кабінету Міністрів. Зараз Луганщина 
активно розбудовується, тож показати гостям було що. Втім, планів на на-
ступний рік у обласної влади ще більше. Куди буде спрямована увага та які про-
блеми доведеться вирішувати – саме про це йшла мова на зустрічах голови ОДА 
з жителями сільських районів

На ТОВ «Марківський сирзавод»

Карта об'єктів Луганського обласного 
фізкультурного центру «Олімп»
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За активну громадську позицію, високі професійні 
досягнення, значний особистий внесок в соціально-
економічний, культурний та освітній розвиток регіону 
та з нагоди Дня незалежності України Листом подяки 
обласної державної адміністрації нагороджені:

Олексій ДЄДОВ - керівник апарату Новоайдарської 
районної державної адміністрації; Наталія КИРИЧ 
- заступник директора з навчально-виховної роботи 
Трьохізбенської ЗОШ І-ІІІ ступенів; Ірина МЕЛЬНИК 
- головна медична сестра КНП «Щастинська міська 
лікарня»; СОРОКІНА Ганна - медична сестра КНП 
«Новоайдарський ЦПМСД» Трьохізбенської сільської 
лікарської амбулаторії загальної практики сімейної ме-
дицини; Олена ТІМБАЙ – в. о. завідувача КЗ «Міська 
бібліотека для дітей міста Щастя».

За вагомий особистий внесок у справу розбудови 
незалежної Української держави, активну громадянську 
позицію та з нагоди 29-ї річниці незалежності України  По-
чесною грамотою Новоайдарської районної державної 
адміністрації та Новоайдарської районної ради на-
городжена Ольга Вікторівна ЛЕВИЦЬКА - головний    
бухгалтер КНП  «Новоайдарський ЦПМСД» 

Грамотою Новоайдарської районної державної 
адміністрації та Новоайдарської районної ради 
нагороджені:

Наталія БИКОВА - діловод, в. о бухгалтера 
Райгородської сільської ради; Дмитро БОНДАР - началь-
ник сховища продовольчого складу 1-го господарчого 
взводу роти МТЗ ВЧ 3017, старшина; Марина БОРИСО-
ВА - головний спеціаліст відділу інвестицій, управління 

проєктами та планування соціально-економічного роз-
витку району виконавчого апарату Новоайдарської 
районної ради; Іван ГАНШИН - помічник лісничого Но-
воайдарського лісництва ДП «НЛГ»; Світлана ГАРКАВ-
ЧЕНКО - пекар ФОП Самойлова Валентина Жовтнев-
на; Олена ГЕТЬМАНЦЕВА - вихователь дошкільного 
підрозділу НВК Вовкодаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 
ДНЗ; Ірина ГЛАЗУНОВА - головний бухгалтер ДП «Но-
воайдарське лісомисливське господарство»; Людмила 
ГНІЗДИЛО - головний бухгалтер Олексіївської сільської 
ради; Роман ГОВТЯН - тракторист Новоайдарської 
дільниці Щастинського РЕМ ТОВ «ЛЕО»; Тетяна 
ГРЕЧИШКІНА - головний бухгалтер Гречишкинської 
сільської ради; Олександр ДЕГТЯРЬОВ - офіцер 
мобілізаційного відділення Новоайдарського РВК; Во-
лодимир ДОРОШИН - начальник бригади рослинницт-
ва виробничого підрозділу «МТС» ПрАТ «Агротон»; 
Наталія ДЯЧЕНКО - головний спеціаліст Новоайдарсько-
го відділу з питань призначення, перерахунку та виплати 
пенсій Старобільського ОУ ПФУ Луганської області; Зоя 
ЄВДОКИМОВА - керуючий справами Новоайдарської 
районної ради; Валерій ЄМЕЛЬЯНОВ - водій відділення 
забезпечення Новоайдарського РВК; Володимир ЗУ-
БАТЕНКО - лікар-офтальмолог КНП «Новоайдарська 
багатопрофільна лікарня»; Микола КАЛІНІН - голова ФГ 
«Калінін»; Ольга КОЛІСНИК - санітарний інструктор 
(радіотелефоніст) медичного пункту 2-го батальйону 
оперативного призначення ВЧ 3017, старшина; Володи-
мир КОСОВ - водій 1 категорії Новоайдарської районної 
ради; Олександр КРАВЦОВ - тракторист-машиніст с/г 
виробництва ВП «Дмитрівка» ПрАТ «Агротон»; Ган-
на ЛАКАТЕЦЬКА - заступник генерального директора 

КНП «Щастинська міська лікарня»; Галина ЛІННИК 
- Співаківський сільський голова; Дмитро ЛОБОДЮК 
- прокурор Новоайдарського відділу Сєвєродонецької 
місцевої прокуратури; Віктор ЛОГВІНОВ - тракторист-
машиніст сільськогосподарського виробництва СФГ 
«Айдар-Овощ»; Інна МІСЮК - головний бухгалтер 
КНП «Щастинська міська лікарня»; Марина МУХІНА 
- соціальний робітник Райгородської сільської ради; 
Володимир НЕСКРЕБА - інспектор з обліку та бро-
нювання військовозобов’язаних ВЦА міста Щастя; 
Віктор ПАШКОВЕЦЬКИЙ - тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва СФГ «Айдар-
Овощ»; Ольга РУБАН - завідувач сектору по роботі 
з дітьми Новоайдарського РБК; Богдан САМОЙЛОВ 
- фізична особа – підприємець; Олександр СКУРА-
ТОВ - директор КП «Щастинська теплова енергетич-
на компанія»; Тетяна СУВОРОВА - начальник відділу 
організаційного, юридичного та кадрового забезпечен-
ня виконавчого апарату Новоайдарської районної ради; 
Олександр ТІХАНОВ - директор Новоайдарського 
районного Будинку культури; Олександр ТРЕТЯК - ко-
мандир відділення 25 державної пожежно-рятувальної 
частини ГУ ДСНСУ у Луганській області; Артем ФЕ-
ДОТОВ - головний сержант вузла зв’язку ІІ категорії 
ВЧ 3017, старшина; Сергій ХАРЧЕНКО - спеціаліст ІІ 
категорії з питань землевпорядкування Побєдівської 
сільської ради; Володимир ЧУПІН -  заступник началь-
ника 25 державної пожежно-рятувальної частини ГУ 
ДСНСУ у Луганській області; Сергій ШУЛІКА - диспет-
чер Щастинського РЕМ ТОВ «ЛЕО»; Раїса ЩИРОВА -  
головний бухгалтер КУ «Новоайдарський центр надання 
соціальних послуг».

20 серпня, напередодні Дня Незалежності України  та 
Дня Державного прапора України, вісім мешканців Новоай-
дарщини, серед яких двоє – переселенці з непідконтрольної 
території, в урочистій обстановці отримали паспорт                                        
громадянина України у вигляді ID-картки.

Привітали юних громадян з цією подією  заступник голови 
Новоайдарської районної державної адміністрації Олена Ко-
робка, голова Новоайдарської районної ради Віктор Макогон 
та депутат районної ради Валентина Воронкіна.

Начальник Новоайдарського районного відділу Управління 
ДМС України в Луганській області Любов Євдокимова 
розповіла,  що паспорт громадянина України є документом, 
що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство 
України. Особам  віком від 14 до 18 років паспорт громадя-
нина України у формі картки видається зі строком дії 4 роки;        
у подальшому видається зі строком дії 10 років.

Вітаючи підлітків, Олена Коробка та Віктор Макогон по-
бажали молоді бути гідними громадянами та патріотами 
України, успіхів та здійснення всіх мрій. 

На згадку про подію кожен отримав сувеніри з логотипом 
Новоайдарщини, а також серед подарунків - головна книга 
держави – Конституція України.

23 серпня в селищі Новоайдар відбулися урочисто-
сті, присвячені Дню Державного Прапора України та 
Дню Незалежності України.

На центральній площі селища під звуки Державного 
Гімну України відбулося урочисте підняття Державного 
Прапора України. В. о. голови Новоайдарської районної 

державної адміністрації Олена Коробка, голова Ново-
айдарської районної ради Віктор Макогон та голова 
Новоайдарської селищної ради Ігор Шопін привітали 
мешканців та гостей селища зі святами, після чого всі 
присутні вшанували пам'ять загиблих за незалежність 
України хвилиною мовчання та покладанням квітів до 
Братської могили.

Для всіх мешканців району проведений святковий 
відеоконцерт, присвячений Дню Державного Прапора 

України та Дню Незалежності 
України, який транслювався 
з вуличного екрану, розміше-
ному на будівлі районного          
Будинку культури.

Церемоніальне підняття 
Державного прапора України, 
відбулося у місті Щастя на 
площі Миру. В урочистостях 
взяли участь керівник військо-
во-цивільної адміністрації мі-
ста Щастя Дмитро Скворцов, 
керівництво комунальних за-
кладів міста, громадськість та 
військовослужбовці.

Почесну варту біля Держав-
ного Прапора несли бійці під-
розділу військової комендату-
ри міста Щастя. Право підняти 
Державний Прапор України 
було надано юнакам – пред-
ставникам дитячої громадської 
організації «Молоді Міцні 
Лави».

ndar.loga.gov.ua

24 серпня 2020 року Україна відзначила свій 29-й 
День народження. Урочисті заходи з цієї нагоди від-
булись у різних куточках нашої мальовничої не-
осяжної Батьківщини. Піснями, танцями, яскравими                              
програмами вітали українці своє неньку.

Не залишились осторонь святкувань і новоайдарці. 
Делегація від району на чолі з головою Новоайдарської 
районної ради Віктором Макогоном та заступником 
голови Новоайдарської райдержадміністрації Оленою 
Коробкою взяла участь в урочистостях, що відбулись у 
місті Сєвєродонецьк.

Однією з найяскравіших локацій обласних свят-
кувань стала  виставка виробів майстрів декоратив-
но-ужиткового мистецтва «Україна очима митців». 
Звичайно, ця виставка аж ніяк не могла відбутись без 
представників Новоайдарщини, адже ні для кого не    
секрет, які наші митці талановиті!

 

Продовження на стор. 4
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Враженнями про участь у виставці з 
нами радо поділилась директор районного 
краєзнавчого музею Анна Костянтинівна 
Божкова. «Не дивлячись на втому (і 
виїжджали ми дуже рано, і намет наш 
знаходився на самісінькому сонці), ми за-
лишились задоволені своєї участю. Бо 
найголовніше – відвідувачам було з нами 
цікаво, вони з захватом дізнавались щось 
нове у нашому наметі.

Хочу зауважити, що ми дотримались всіх 
санітарних вимог і щодо наявності анти-
септика в наметі, і щодо масок, і соціальної 

дистанції. Гостей локації Новоайдарського 
району зустрічала композиція, виготовле-
на нами власноруч. В ній ми використали 
жовто-блакитні стрічки, квіти, а її центром 
став герб нашої держави. Ще однією «род-
зинкою» експозиції стали ляльки - козак 
та козачка. А прикрасили намет чудові         
рушники Віри Мітрофанівни Лєбєдєвої».

Цього разу музейники на виставці 
«обіграли» ляльковий світ майстра Наталії 
Антонової. А це і справді цілий світ! 
Наталія Миколаївна – дуже талановита 
майстриня. В її «ляльковому» доробку вже 

більше 100 ляльок. Для їх створення вона 
використовує найнеймовірніші і водночас 
найпростіші матеріали – солому, кукуруд-
зу, сіно й, звичайно, тканини. Кожна лялька 
має власну історію, власне призначення. 
Про це й дізналися відвідувачі виставки. 

А ще вони мали змогу познайоми-
тись з новими витворами мистецтва май-
стра з села Гречишкіне, слава про якого 
розлетілась далеко за межі України, - Олек-
сандра Романенка. Дерев’яні скульптури, 
зроблені з любов’ю, натхненням та вірою в 
казку й дива, викликали подив та захоплен-

ня дітлахів та дорослих, які завітали на цю 
локацію.

Окремо треба відмітити колосальну ро-
боту, яку провели музейники, аби дослідити 
питання нематеріальної культурної спад-
щини. І цього дня відвідувачі виставки 
мали змогу познайомитися з 4 «експона-
тами» саме такої спадщини. Серед них – 
секрети приготування співаківського ква-
су з хріном та михайлівських пиріжків з         
«таком». 

За участь у виставці музей та майстри 
отримали подяки. І вони на це заслуго-
вують, адже вчать нас бачити Україну 
нестандартно, а ще більш яскравою,                                       
неординарною та талановитою.

 Початок на стор. 3

Хто є суб’єктом пробації? Суб’єкти пробації – це засу-
джені особи, які за рішенням суду відбувають покарання 
в суспільстві під контролем пробації та за підтримки про-
бації змінюють поведінку і намагаються довести громаді 
свою корисність.

На пробацію потрапляють:
засуджені до позбавлення (або обмеження) волі та зали-

шені зі спеціальними умовами під наглядом пробації для 
відбування покарання в громаді; особи, які відбувають 
безоплатні роботи на користь громади (громадські робо-
ти); особи, яким вироком суду заборонено обіймати певні       
посади або займатися певною діяльністю.

Крім того, суб’єктами пробації є обвинувачені у вчинен-
ні злочинів особи, щодо яких складається досудова допо-
відь. Пробація готує до суду інформацію, яка характеризує 
особу, розкриває особливості її життєдіяльності, що впли-
вають на ризик неправомірної поведінки, а також висновок 
про можливість відбувати покарання без позбавлення волі 
(на пробації).

Пробація також допомагає засудженим, які готуються до 
звільнення з місць позбавлення волі, у вирішенні питань їх 
проживання, працевлаштування, отримання соціальної до-
помоги після звільнення.

Переваги пробації
Для держави:
для платників податків виправлення правопорушника на 

пробації в кілька разів дешевше, ніж його утримання у в’яз-

ниці; 95 % суб’єктів пробації успішно проходять пробацію 
та не вчиняють нових злочинів; європейський шлях розвит-
ку та гідне представлення держави на міжнародному рівні.

Для суспільства:
справедливе правосуддя; безпека.
Для особи, яка вчинила правопорушення:
допомога у подоланні шкідливих звичок та зміна про-

кримінального мислення; можливість не зазнати негатив-
них наслідків перебування у в’язниці, зберегти роботу та 
житло; підтримка бажання змінитися та можливість дове-
сти це оточуючим; збереження й покращення стосунків у 
сім’ї та в суспільстві.

Безпека громади – це справа всієї громади! Пробація 
– це ефективний помічник громади, яка дбає про безпеку 
людей. Ефективність пробації залежить від того, наскіль-
ки громада їй довіряє і допомагає виконувати завдан-
ня пробації, у тому числі шляхом безпосередньої участі                        
волонтерів у діяльності пробації.

Волонтером пробації може стати кожен, хто:
небайдужий до безпеки громади; має бажання допома-

гати людям на громадських засадах; має знання, досвід 
та можливості спілкуватися з людьми, впливати на їх сві-
тогляд і поведінку, допомагати вирішувати їх проблемні 
питання; досягнув 18 років та не має проблем із законом       
(не має судимості).

У статусі волонтера пробації ви можете:
спільно із працівником пробації створити індивідуаль-

ний план досягнення змін у поведінці та житті людини, яка 
вчинила правопорушення; стати наставником для людини, 
яка бажає змінитися, і допомогти їй не втратити себе і своє 
життя; обговорювати разом з підопічним та працівником 
пробації складні ситуації та шукати правильний вихід,     
радіти успіхам та досягненням.

Небайдужість та будь-яка допомога можуть змінити 
долю людини, яка оступилися, та врятувати від наслідків 
нових злочинів багатьох людей. 

Державна установа «Центр пробації»
Телефон «гарячої лінії»: +38 (044) 363-01-31.
Філія Державної установи «Центр пробації» в                       

Луганській області: + 38 (050) 911-82-03.

 Буває так, що у житті людини «щось пішло не так» і вона вчинила злочин. Безперечно, вона повинна поне-
сти покарання. Покарання призначається судом не для того, щоб зруйнувати життя людини, а для того, щоб 
відновити справедливість і створити умови, за яких така людина не буде вчиняти злочини.

Існує багато обставин, які не виправдовують таку людину, але дають суду підстави не запроторювати її у 
в’язницю. Адже поведінка такої особи не несе значної небезпеки життю і здоров’ю інших. Для цього існують по-
карання, не пов’язані з позбавленням волі. Людину залишають відбувати покарання в умовах вільного суспільства, 
покладаючи на неї певні обмеження і обов’язки. Саме для цього у світі вже багато років існує служба пробації.

Пробація не лише контролює поведінку правопорушників, залишених судом у суспільстві, але й надає їм 
необхідні консультації і підтримку, що допомагають змінити поведінку і не вчиняти в подальшому правопо-
рушень. За багато років існування пробація довела ефективність покарань без позбавлення волі для певних 
категорій порушників закону. Пробація сприяє справедливому вироку, який дозволяє не втратити те позитивне, 
що є в порушника закону, відшкодувати завдані збитки та виправити проблеми, що сприяли злочинній поведінці.

В ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
взяли участь 9 роїв у середній віковій групі та 8 роїв у 
старшій віковій групі з 9 міст, районів та об’єднаних 
територіальних громад Луганської області.

Для участі у ІІ етапі гри рої готувалися заздалегідь: 
знімали відео конкурсів «Ватра», «Фізична підготовка», 
«Розбирання та збирання автомата АК-74» і надсилали їх 
на адресу оргкомітету. 

17-19 серпня у режимі онлайн брали участь у конкур-
сах «Рятівник», «Теренова гра», «Пластун», «Відун». До 
суддівства конкурсів було залучено фахівців відповідно 
до напрямів гри, які здійснювали суддівство дистанційно.

У різних конкурсах відзначилися майже всі рої. Так, се-

ред «джур» перемож-
цями та призерами ста-
ли рій «Нова генерація» 
Н о в о а й д а р с ь к о г о 
району, рій «Джмелі»                             
м. Сєвєродонецька, 
рій «Мудрі сіроманці» 
Б і л о в о д с ь к о ї 
ОТГ, рій «Сокіл» 
Старобільського рай-
ону, рій «Молода Січ» 
Попаснянського рай-
ону, рій «Яструб» 
Кремінського райо-
ну, рій «Сагайдак»               
м. Рубіжного.

Серед «молодих козаків» у різних видах програми про-
явили себе рій «Соколи» м. Рубіжного, рій «Молода Січ» 
Новоайдарського району, рій «Воля» Марківського райо-
ну, рій «Патріот» Старобільського району, рій «Яструб» 
Кремінського району, рій «Нескорені» м. Лисичанська, 
рій «Сапсан» м. Сєвєродонецька.

За підсумками конкурсу визначилися переможці та 
призери у комплексному заліку: у середній віковій групі: 
рій «Нова генерація» Щастинської ЗОШ № 2 Новоайдар-
ського району – І місце; рій «Джмелі» м. Сєвєродонець-  
ка – ІІ місце; рій «Молода Січ» Попаснянського                             
району – ІІІ місце.

 
З 17 по 19 серпня 2020 року відбувся ІІ (обласний) 

етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Організатори 
заходу - Департамент освіти і науки Луганської 
облдержадміністрації, Луганський обласний центр 
дитячо-юнацького туризму і краєзнавства. Враховую-
чи ситуацію, конкурси були проведені в дистанційному 
форматі з дотриманням протиепідемічних заходів, 
спрямованих на боротьбу з поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19.

23 августа на стадионе «Химик» состоялся финал Кубка 
Надежды, в котором команда «Айдар Милам» встретилась 
с командой Патрульной Полиции Лисичанска.

Первый тайм прошел полностью под контролем парней 
из Новоайдара,было множество голевых моментов, но уда-
лось забить всего лишь раз на 37 минуте отличился Сергей 
Щиров, на что соперник через 2 минуты ответил своим го-
лом на 39 минуте. Второй тайм начался с давления команды 
Патрульной Полиции, но наш вратарь и линия защиты не 
дали возможности выйти вперед сопернику.

Основное время так и закончилось со счетом 1:1, и все 
должно было решиться в серии 11-метровых.

Стоит отдать должное нашей команде и, особенно, на-
шему вратарю Денису Клочкову, который смог отбить пер-
вый пенальти, что в дальнейшем повлияло на результат.

В серии послематчевых пенальти победила команда 
«Айдар Милам» со счетом 5:4!!! Забивали голы Виктор 
Чумаченко, Роман Колосов, Евгений Антонов, Сергей Не-
помнящих, Сергей Щиров, который  составе нашей ко-
манды признан лучшим игроком матча.И команде «Айдар           
Милам» вручена грамота за популяризацию футбола!

Впереди борьба за медали чемпионата!
С. ЩИРОВ, капитан команды.
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З масками, але 
за партами

Отже, Луганщина стабіль-
но тримається в «зеленій» (з 
найменшим рівнем небезпе-
ки) зоні за рівнем поширення                                   
коронавірусу.

– Ситуація з COVID-19 в 
області стабільно контрольова-
на, – зазначає Юрій Стогнієв. 
– Найбільше хворих спостері-
гається в Сєвєродонецьку, Ли-
сичанську, Рубіжному. В основ-
ному це завезена інфекція та 
ураження контактних осіб.

В таких умовах освітяни го-
туються розпочати навчання 
дітей саме в стінах навчальних 
закладів. Батьки теж на боці 
очного, а не дистанційного                     
навчання.

– Сьогодні у нас в облас-
ті функціонує 271 заклад до-
шкільної освіти, 276 закладів 
загальної середньої освіти, 
19 закладів професійної, про-
фесійно-технічної освіти, 17 
закладів фахової передвищої 
освіти і 6 закладів вищої освіти, 
– констатує Юрій Стецюк. – Всі 
готові до початку навчального 
року.

Але карантин триває, і почи-
нати навчання доведеться в не-
простих умовах. Щоб освітній 
процес для дітей, все ж таки, 
розпочався у звичному режимі, 
тобто – діти сиділи за партами 
в школах, в МОЗ розробили      
відповідні рекомендації.

Серед вимог: вхід до закла-
ду освіти у захисній масці або 
респіраторі, при цьому під час 
занять маски можуть не вико-
ристовуватися, лише під час 
пересування приміщеннями 
закладу; персонал закладу до-

пускатимуть за умови викори-
стання маски та після проведен-
ня температурного скринінгу; 
перед заняттями педагоги про-
водитимуть опитування учнів 
щодо їхнього самопочуття.

Також передбачено цілий 
ряд умов до безпеки в освіт-
ніх закладах, як то: наявність 
контейнерів для використаних 
масок, розмітки на підлозі для 
утримання дистанції, облашту-
вання медпунктів відповідним 
обладнанням, організація місць 
обробки рук антисептиками, 
провітрювання та дезінфекція 
поверхонь.

– Антисептиками, масками 
працівники шкіл забезпечува-
тимуться за рахунок місцевих 
бюджетів, маски для учнів – 
це відповідальність батьків, –     
відзначає Юрій Стецюк.

А ось від будь-яких масових 
заходів міністерство рекомен-
дує утриматися, тож традицій-
них лінійок з нагоди першого 
дзвоника може й не бути.

– Враховуючи, що область 
знаходиться в «зеленій» зоні, 
рішення проводити лінійки чи 
ні заклади освіти приймати-
муть самостійно, а Департа-
мент освіти і науки може лише 
надати рекомендації в цьому                        
випадку, – каже Юрій Стецюк.

Зі свого боку Юрій Стогнієв 
зазначає, що в Департаменті 
охорони здоров’я категорично 
стоять на думці, що проведен-
ня масових заходів в освітніх        
закладах наразі недоречне.

Стіни не розсунеш

До організації самого про-
цесу навчання також є багато 
питань. Якщо забезпечити пе-

дагогів і дітлахів масками чи 
намалювати на підлозі розмітку 
доволі просто, то виконати ка-
рантинні умови щодо дистанції, 
коли в класі три десятки учнів, 
дуже складно.

– Скільки в класі дітей, 
стільки їх і буде в одному при-
міщенні. Розсунути стіни ми, 
звичайно, не зможемо, але пар-
ти встановимо у максимально 
можливій відстані одну від од-
ної. Наразі робитимемо упор 
на щоденний скринінг самопо-
чуття дітей та персоналу. Якщо 
освітній заклад чи територія, де 
він розташований, буде попада-
ти в іншу зону небезпеки поши-
рення коронавірусу, тоді вимоги 
будемо посилювати, – зазначає 
Юрій Стецюк.

Відповідальність за вико-
нання вимог організації ос-
вітнього процесу, за словами 
очільника Департаменту осві-
ти і науки, лежатиме на ке-
рівникові навчального закла-
ду та медичних працівниках,                                                       

які в ньому працюють.
– Медичними працівника-

ми, на відміну від попередньо-
го року, наразі забезпечені всі 
навчальні заклади, – констатує 
Юрій Стецюк. – Це зона відпо-
відальності відділів освіти ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня населених пунктів.

Якщо казати про дитячі 
садки Луганщини, частина з 
них відкрилася після введення 
адаптивного карантину – 4663 
дитини почали відвідувати 145 
дитсадків два місяці тому. Дос-
від роботи дитсадків у період 
карантину вже напрацьований. 
З 1 вересня планується відкри-
ти для відвідування ще 126 ди-
тячих садків, тобто всіх, що ще 
не були відкриті до цього.

Невивчене доведеться    
«наздоганяти»

Серпень, як і завжди, – пора 
перевірок готовності навчаль-
них закладів до прийому вихо-
ванців, і наразі в області процес 
цей продовжується.

– У нас працює відповідна 
комісія під головуванням глави 
облдержадміністрації Сергія 
Гайдая. Жоден заклад освіти не 
буде відкрито для дітей, якщо 
умови там не будуть відповідати 
карантинним вимогам, – запев-
няє Юрій Стецюк. – Але хочу 
наголосити, що всі території 
впоралися з виконанням умов, 
передбачених карантинними 
вимогами. Якщо раптом будуть 
виникати складнощі, область 
готова прийти на допомогу.

Окрім карантинних, на шко-
лярів у вересні чекають і освіт-
ні нововведення. Наприклад,       
коригуюче навчання.

– Оскільки заклади освіти на 
сьогодні автономні у прийнятті 
рішень, вони можуть коригува-
ти навчання, тобто десь ущіль-
нити шкільну програму, десь 
збільшити години на вивчання 
якоїсь теми. І з початку цього 
навчального року педагогам все 
ж таки треба перевірити, як діти 
засвоїли шкільну програму, яку 
вивчали протягом березня-трав-

ня дистанційно, – пояснює 
Юрій Стецюк. – Тобто обов’яз-
ково буде вхідний контроль 
знань, і, можливо, якісь годи-
ни будуть виділені на викла-
дання тем, за якими у знаннях                   
школярів є пробіли.

Їдалень також 
торкнуться зміни

Щодо харчування в школах в 
умовах карантину, Юрій Стогні-
єв зазначив, що організація хар-
чування за типом «шведського 
столу» та шляхом самообслуго-
вування на період карантину не 
дозволяється. В їдальнях шкіл 
відповідно до карантинних 
вимог необхідно буде забезпе-
чити відстань між столами не 
менше 1,5 м та розміщення за 
столом не більше 4 осіб. І, зро-
зуміло, усі працівники харчоб-
локу повинні бути в масках і 
рукавичках, які необхідно буде 
змінювати після виконання 
кожного виробничого процесу                                                 
в харчоблоці їдальні.

– Харчоблоки в діючих дит-
садках наразі працюють, в нав- 
чальних закладах ми також 
плануємо запустити їдальні, 
– наголошує Юрій Стецюк. – 
Далі, як то кажуть, життя підка-
же – якщо буде потрібно, разом 
з Департаментом охорони здо-
ров’я будемо коригувати про-
цес, адже діти повинні харчува-
тися, при цьому безпека учнів 
повинна бути на відповідному 
рівні.

Тож, з 1 вересня освітні за-
клади прийматимуть дошкіль-
нят, школярів та студентів у 
своїх стінах. Але якщо рівень 
небезпеки поширення корона-
вірусу буде підвищуватися, як 
зазначає Юрій Стецюк, відбу-
деться перехід на дистанційну 
форму навчання. Задача су-
спільства – не послаблятися, 
носити маски, дотримувати-
ся безпечної дистанції, мити 
руки, адже на кону безпека 
наших дітей і нормальний                                                 
освітній процес.

А. ІГНАТОВА

 

Скоро до школи… Знак оклику чи знак питання ставити наприкінці цього речення? Начебто 
коронавірус набирає обертів. Але ж Луганщина продовжує «тримати оборону». З’ясувати, що 
чекає на школярів з 1 вересня, нам допомогли Юрій Стецюк, директор Департаменту освіти 
і науки, та Юрій Стогнієв, заступник директора Департаменту охорони здоров’я Луганської 
облдержадміністрації.

Міністерство охорони здо-
ров'я оновило рекомендації 
щодо організації протиепіде-
мічних заходів у закладах осві-
ти в період карантину у зв'язку 
з поширенням коронавірусної 
хвороби COVID-19.

Про це на брифінгу сказав мі-
ністр охорони здоров’я Максим 
Степанов.

«Ми детально відпрацьову-

вали ці правила з Міністерством 
освіти, міжнародними експерта-
ми, вносили зміни. Було онов-
лено рекомендації ВООЗ... тож 
ми внесли певні зміни до наших 
протиепідемічних заходів», - 
сказав Степанов.

Він зазначив, що для учнів 

1-4 класів пересування примі-
щенням закладу освіти дозво-
лятиметься без використання 
маски або респіратора. У регі-
онах помаранчевого рівня епі-
демічної небезпеки педагогам у 
процесі викладання навчальної 
дисципліни буде рекомендовано 

використовувати захисні щит-
ки, а в зеленій чи жовтій зоні 
потрібно просто дотримуватися 
відповідної дистанції.

Також, згідно з рекомен-
даціями, допуск учителів на 
роботу має бути тільки після                          
проведення термометрії.

За словами Степанова, у разі 
підтвердження коронавірусу 
у когось з учнів, весь клас має 
піти на самоізоляцію.

Очільник МОЗ додав, що 
дозатори та антисептики по-
винні знаходитися тільки на 
вході в начальний заклад. А на-
далі після кожного уроку дітям                   
рекомендується мити руки

ukrinform.ua
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В Фонде напомнили, что 
размер пенсии каждого украин-
ца зависит от приобретен-
ного им страхового стажа и 
заработной платы, с которой 
были уплачены взносы. При 
этом пенсия выплачивается 
без учета получаемой зара-
ботной платы, кроме случаев,                                       
предусмотренных законом.

Таким образом, пенсионеры 
имеют право на назначенную 
им пенсию даже в случаях, 
когда они продолжают рабо-
тать на той же должности, кро-
ме случаев выхода на пенсию                       
за выслугу лет.

В ПФУ отметили также, что 
размер пенсии работающих 
пенсионеров пересматривается 
каждые два года с учетом до-
бавленного страхового стажа и 
заработной платы. Кроме того, 
независимо от того, работает 
пенсионер или нет, перерас-
чет пенсий происходит при 
изменении прожиточного ми-
нимума для лиц, утративших                  
трудоспособность.

В ПФУ отметили, что неко-
торые «эксперты» распростра-
няют ложную информацию о 
возможных штрафах. Кроме 
того, в Фонде прояснили ин-
формацию о том, как «лишние» 
деньги могут заставить вернуть.

Представители Фонда под- 
черкнули, что в законе не про-
писано ничего о штрафах для 
работающих пенсионеров. 
Наоборот, после выяснения 
факта незафиксированной ра-

нее работы пенсионера размер 
его пенсии будет пересчитан              
с учетом этих данных.

«О возврате излишне выпла-
ченных сумм, то закон преду-
сматривает возможность вер-
нуть ненадлежащие пенсионеру 
суммы добровольно. Если же 
нет, то удерживается перепла-
та по пенсии в размере не бо-
лее 20 % месячной пенсии», -                             
заявили в Фонде.

Для того, чтобы избежать 
возможных недоразумений, 
сотрудники Фонда рекоменду-
ют работающим пенсионерам 
оперативно информировать их 
о своем выходе на работу.

Отметим, что 6 августа 
Пенсионный фонд сообщил 
о продолжении финансирова-
ния августовских пенсий по 
графику. По состоянию на эту 
дату на пенсионные выплаты 
было выделено 10 миллиардов 
гривен. В ПФУ также сообщи-
ли, что задержек по выплате       
пенсий не будет.

politeka.net

 

В ведомстве прокомментировали заявления отдель-
ных «экспертов», которые распространяют информацию 
о том, что на работающих украинских пенсионеров ПФУ                       
могут налагаться штрафы.

Согласно Постановлению Каб-
мина от 04.11.1993 № 909, выйти 
на пенсию по выслуге лет могут:

- учителя, логопеды, учите-
ля-дифектологи, тифлопедаго-
ги, сурдопедагоги,  воспитатели, 
преподаватели, заведующие и 
инструкторы слуховых кабине-
тов, директора, заведующие, их 
заместители по учебно-воспита-
тельной, учебно-производствен-
ной части, заведующие учебной 
и учебно-воспитательной частью, 
заведующие филиалами, их заме-
стители по учебно-воспитатель-
ной работе, социальные педагоги, 
практические психологи, педаго-
ги-организаторы, мастера произ-
водственного обучения, руково-
дители кружков, секций, студий и 
других форм кружковой работы, 
которые заняты в общеобразо-
вательных учебных заведениях, 
военных общеобразовательных 
учебных заведениях, музыкаль-
ных и художественных школах;

- директора, заместители ди-
ректоров по учебно-воспита-
тельной работе, учителя, масте-
ра производственного обучение, 
практические психологи, руко-
водители кружков, секций, сту-

дий и других форм кружковой 
работы в межшкольных учебно-                  
производственных комбинатах;

- директора, заведующие, их 
заместители учебно-воспитатель-
ной части, учителя, воспитатели, 
логопеды, сурдопедагоги, тифло-
педагоги, учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, мастера про-
изводственного обучения, прак-
тические психологи, социальные 
педагоги, руководители кружков, 
секций, студий и других форм 
кружковой работы в детских до-
мах, детских трудовых и вос-
питательно-трудовых колониях, 
детских приемных пунктах и 
приемниках-распределителях для 
несовершеннолетних, логопеди-
ческих пунктах и стационарах, 
школах-клиниках.

- директора, их заместители 
по учебно-воспитательной ра-
боте, старшие мастера произ-
водственного обучения, мастера 
производственного обучения, 
преподаватели, педагоги проф-
обучения, практические психоло-
ги, социальные педагоги, руково-
дители кружков, секций, студий, 
которые работают в высших учеб-
ных заведениях I-II уровней ак-

кредитации, профессионально-                          
технических учебных заведениях;

- директора (заведующие), 
воспитатели-методисты, воспи-
татели, помощники воспитателей 
дошкольных учебных заведений 
в инклюзивных группах, музы-
кальные руководители, учителя-
дефектологи, учителя-логопеды, 
практические психологи в до-
школьных учебных заведениях 
всех типов;

- директора, их заместите-
ли по учебно-воспитательной 
работе, заведующие отделами 
(лабораториями, кабинетами), 
художественные руководители, 
руководители кружков, секций, 
студий и других форм кружковой 
работы во внешкольных учебных             
заведениях;

- заведующие и библиотекари  
в библиотеках;

- учителя, воспитатели, ло-
гопеды, сурдопедагоги и тиф-
лопедагоги в детских клиниках, 
поликлиниках, больницах, сана-
ториях, домах ребенка, детских 
отделениях в больницах, санато-
риях, диспансерах и учреждениях              
для исполнения наказаний.

napensii.ua

 

В Украине средняя зарплата 
для расчета пенсий в июне 2020 
года возросла сразу на 1651,06 
грн и составила 11 197,38 грн.

От этого показателя зависит 
размер пенсии. Так, если ваша 
собственная заработная плата 
останется неизменной, то при 
росте средней заработной пла-
ты по стране размер будущей 
пенсии может снизиться.

Если же вместе со средней 

заработной платой по стра-
не вырастет и ваша зарплата, 
размер будущей пенсии будет 
больше.

Формула расчета пенсий со-
стоит всего из трех переменных. 
Несмотря на это, точный размер 
будущей выплаты могут рассчи-
тать только в Пенсионном фон-
де. Чтобы высчитать коэффи-
циент заработка, специалисты 
сопоставляют данные о зарпла-

те будущего пенсионера и сред-
него размера заработной платы 
за каждый месяц.

Однако примерный размер 
выплаты можно узнать уже 
сейчас. Так, в формуле сред-
нюю зарплату за три про-
шедших года умножают на 
соотношение собственной зар- 
платы к средней, на количество                                           
отработанных лет и на 1 %.

ukranews.com

Изучите записи в трудовой 
книжке. В практике Пенсион-
ного фонда бывают такие ситу-
ации, когда записи в трудовых 
книжках не отвечают требова-
ниям нормативных документов. 
Итак, чтобы все периоды трудо-
вой деятельности были засчи-
таны в стаж работы, желательно 
заранее проверить внесенные в 
трудовую книжку записи и об-
ратить внимание на несколько 
обстоятельств.

Записи при увольнении или 
переводе на другую работу      
должны быть:

- проведены со ссылкой 
на соответствующую статью, 
пункт закона;

- выполнены аккуратно, ша-
риковой ручкой или пером, 
чернилами черного, синего или 
фиолетового цвета, арабски-
ми цифрами (число и месяц 
двузначными).

Запись об увольнении за-
веряется подписью руково-
дителя предприятия или спе-
циально уполномоченным им 
лицом и печатью предприятия                     
или отдела кадров.

На первой странице (титуль-
ном листе) трудовой книжки 
вносятся сведения о работнике: 
фамилия, имя и отчество (по-
лностью, без сокращения или 

замены имени или отчества 
инициалами) и дата рождения, 
соответствующие паспорту или 
свидетельству о рождении.

После указания даты за-
полнения трудовой книж-
ки работник своей под-
писью заверяет правильность                                                  
внесенных сведений.

Первая страница (титульный 
лист) трудовой книжки должна 
быть подписана лицом, ответ-
ственным за выдачу трудовых 
книжек, и заверена печатью 
предприятия (или печатью от-
дела кадров), на котором она 
впервые заполнялась.

Изменение записей о фами-
лии, имени, отчестве и дате рож-
дения, если такие имели место, 
выполненные владельцем или 
уполномоченным им органом 
по последнему месту работы на 
основании документов (паспор-
та, свидетельства о рождении, 
о браке, о расторжении брака, 
об изменении фамилии, имени 
и отчества и тому подобное) и 
со ссылкой на номер и дату этих 
документов. Указанные измене-
ния вносятся на первой страни-
це (титульном листе) трудовой 
книжки. Одной чертой, напри-
мер, зачеркивается прежняя фа-
милия или имя и записываются 
новые данные со ссылкой на 

соответствующие документы на 
внутренней стороне обложки и 
заверяются подписью руководи-
теля предприятия или печатью 
отдела кадров.

Подготовьте документы 
для страховки. Если, анали-
зируя свою трудовую книжку, 
будущий пенсионер обнаружил 
нарушения в ее заполнении 
или неточные записи, исправ-
ления, не заверенные пе-
чатью, и другое, для подтвер-
ждения страхового стажа                                                    
можно предоставить:

- справку с предприятия или 
его правопреемника, а в слу-
чае их отсутствия – архивных 

учреждений. При этом такая 
справка в обязательном поряд-
ке должна содержать ссылки 
на первичные документы, на        
основании которых она выдана;

- выписки из приказов;
- лицевые счета и ведомости 

на выдачу заработной платы;
- трудовые договоры и со-

глашения с отметкой об их       
выполнении;

- членские билеты профсою-
зов. Но при этом следует иметь 
в виду, что зачислению в стра-
ховой стаж подлежат только те 
периоды, по которым имеются 
отметки об уплате членских 
взносов;

- сведения, имеющиеся в 
реестре застрахованных лиц 
Государственного реестра об-
щеобязательного государствен-
ного социального страхования;

- другие документы, содер-
жащие сведения о периодах          
работы.

Найдите свидетелей. В слу-
чае невозможности подтвердить 
стаж работы архивными доку-
ментами из-за их отсутствия в 
связи с военными действиями, 
стихийными бедствиями, ава-
риями, катастрофами или дру-
гими чрезвычайными ситуация-
ми стаж работы, дающий право 

на пенсию, устанавливается на 
основании показаний не менее 
двух свидетелей, которые знали 
заявителя по совместной с ним 
роботе на одном предприятии 
(в том числе колхозе) или в од-
ной системе. Свидетели также 
могут подтвердить стаж при от-
сутствии документов о периоде 
работы из-за ликвидации пред-
приятия и отсутствии архивных 
данных. В таких случаях свиде-
тель должен иметь документы о 
своей работе за время, в отно-
шении которого они подтверж-
дают работу заявителя.

От бумажной трудовой 
скоро откажутся. Сейчас 
Пенсионный фонд Украины за-
нимается переводом трудовых 
книжек претендентов на пен-
сию в электронный вариант. 
Со временем информация о 
трудовой деятельности каждо-
го работника и физлица-пред-
принимателя будет храниться 
только в электронных докумен-
тах. Это избавит будущих пен-
сионеров от необходимости 
собирать справки для подтвер-
ждения стажа в случае потери 
бумажной трудовой книжки или                
расхождений в данных о работе.

napensii.ua

 Одним из важнейших факторов при назначении пенсии является страховой стаж. От его 
продолжительности зависит не только размер пенсионной выплаты, но и право человека на 
тот или иной вид пенсии. С 1 января 2004 года страховой стаж рассчитывают по данным 
персонифицированного учета, а до 1 января 2004 года – по записям в трудовой книжке. Что-
бы эти записи приняли во внимание, они должны быть оформлены надлежащим образом.                           
Что это значит?
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СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-
НЫ. Продажа. Установка. Ре-
монт.                      Обслуживание. 
099-336-87-79.

БУРИМ СКВАЖИНЫ.       
095-678-06-28.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.      
050-964-09-80.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

продам
ДОМ в Айдар-Николаевке, ул. Луговая, 4. Газ, вода в доме.    

095-054-77-19.
ДОМ в с. Алексеевка по ул. Дружбы, 23. 066-200-23-19.
ДОМ в Бахмутовке. Газ, вода в доме. 095-50-77-219.
ДОМ в рассрочку. 099-46-86-480.
Однокомнатную КВАРТИРУ в Новоайдаре. 066-906-10-55.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 066-824-49-52.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ с ремонтом, новой мебелью.          

Кв. Мира, 19. 066-459-42-44.
ТЕЛЯТ, КОРОВ на молоко. 099-97-69-401.
КАРТОФЕЛЬ. 066-852-27-41.
ТРУБЫ б/у поливные, длина 4,5 м, 1 шт. – 50 грн; ТРУБЫ 

пластиковые канализационные, длина 2 м, диаметр 20 см – 100 
грн за 1 шт.; деревянные ПОДСТАВКИ (можно под ульи), 1 шт. 
– 20 грн; БОЧКИ железные и картонные с крышками на 50 ли-
тров – 20 грн; оконное СТЕКЛО 50*80 см, 1 шт. – 30 грн; ручной 
НАСОС алюминиевый для посадки пчел и опрыскивания дере-
вьев и т.д. – 50 грн; переносные пчеловодные ЯЩИКИ, УЛЕЙ, 
РАМКИ, разный пчеловодческий ИНВЕНТАРЬ для начинающих 
пчеловодов; пчеловодческий КОСТЮМ белый, 50 размер – 100 
грн; СЕМЕНА кабачков, укропа, тыквы, 1 стакан – 20 грн; ДО-
СКИ новые 2,3 м, сечение 20*1,5 см – 10 грн шт.; ШЛАКОВАТУ 
для утепления, РУБЕРОИД в рулонах, 1 м - 30 грн; резиновые 
ШЛАНГИ для полива; железную КРОВАТЬ односпальную на 
сетке – 100 грн; ПЕЧКУ газовую двухконфорочную – 50 грн; про-
игрывающее УСТРОЙСТВО «Ригонда» с приемником; разные 
ПОДНОСЫ эмалированные – 30 грн; ГРАБЛИ – 50 грн; разные 
ЛОПАТЫ – 50 грн; КОСУ – 100 грн, ВИЛЫ, ТЯПКИ – 50 грн.                           
Телефон: 095-39-36-278, с. Безгиново.

услуги

Ремонт 
изготовление, 

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

Фермерство продає 
курей-несучок 

і молодняк 
Домінант, Ло-

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

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

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.

Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я СКУРІДІНА     
Віталія Леонідовича, 10.02.1973 р. н., вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ЦВЄТКОВА Віктора           
Анатолійовича,, 22.12.1974 р. н., вважати недійсним.

СВІДОЦТВО про неповну середню освіту Б № 249786 
на ім’я ШАЛАЄВА Олексія Валерійовича, 16.01.1974 р. н.,                                    
вважати недійсним.

считать недействительным

Выражаем соболезнование Макогону Виктору Васильевичу 
в связи со смертью его мамы МАКОГОН Марии Ивановны. 
Скорбим. 

Екатерина Борисовна Дехтярь и семья Цветковых.

Колектив Новоайдарської дитячої школи мистецтв, учні 
школи висловлюють щирі співчуття випускникам ДШМ Арте-
му та Світлані СКРИПНИК у зв’язку з непоправною втратою 
– передчасною смертю мами СКРИПНИК Анни Олексіївни. 
Сумуємо разом з вами та  розділяємо з вами біль втрати.

Держпродспоживслужба Новоайдарського району висловлює 
глибоке співчуття провідному фахівцю Новоайдарського район-
ного управління Пересічан Наталії Вікторівні у зв’язку зі смертю 
мами КУЗНЄЦОВОЇ Людмили Василівни.

28 августа. Луна находится 
в фазе Первая четверть в знаке 
Весы. Подходящее время для 
отдыха после напряженной ра-
боты, обусловленной лунной 
Девой. Лучше всего не начи-
нать чего-либо нового и гло-
бального, а быстро завершить 
ранее начатое и спланирован-
ное. Неплохой и довольно пло-
дотворный период для делового 
сотрудничества, основанного 
на взаимопонимании и отсут-
ствии каких-либо разногласий. 
Негативным моментом являет-
ся обостряющаяся сложность   
в принятии решений.

29 августа. Растущая Луна в 
знаке Весы. Довольно сложный 
день для общения с сослужив-
цами или партнерами. Старые 
незавершенные дела имеют 
тенденцию всплывать имен-
но в этот день и отнимать как         
никогда много сил и времени.

День удачен для путеше-
ствий, поездок, переезда на но-
вое место. Намечающиеся на 
это время новые дела требуют 
более основательной проработ-

ки и серьезной подготовки.
30 июня. Растущая Луна зна-

ке Скорпион. Настало время 
принятия самых ответствен-
ных решений. Улучшенная 
мыслительная деятельность, 
возросшая способность к кон-
центрации на сути проблемы 
и высокий уровень самокри-
тичности как нельзя луч-
ше позволяют отделить ис-
тинно важное от наносного                                                     
и малозначимого.

1 сентября. Растущая Луна 
в знаке Водолей. Высшее ру-
ководство или госорганы в это 
время лучше не беспокоить, а 
заняться организацией, прове-
дением всевозможных собра-
ний, конференций или участием 
в них. Это время идеально под-
ходит для любой умственной и 
творческой деятельности. По-
лезно заняться самообразова-
нием и получением новых зна-
ний, изучением и внедрением 
новых технологий. Неплохо 
идут дела с недвижимостью, 
общественная и политическая 
деятельность.

2 сентября. Полная Луна 
в знаке Рыбы. Способности 
к умственной концентрации 
несколько ослаблены, вообра-
жение то и дело стремится 
увлечь наше сознание в мир 
иллюзий, поэтому любые тре-
бующие конкретики дела с тру-
дом находят свое воплощение                             
в реальности.

3 сентября. Убывающая 
Луна в знаке Рыбы. Способ-
ности к умственной концентра-
ции несколько ослаблены, воо-
бражение то и дело стремится 
увлечь наше сознание в мир 
иллюзий, поэтому любые тре-
бующие конкретики дела с тру-
дом находят свое воплощение в 
реальности.

29 августа - последняя магнит-
ная буря лета 2020 года будет отме-
чена колебаниями средней тяжести. 
В группе риска - метеозависимые 
люди, они ощутят на себя всю по-
лноту проявлений геомагнитных 
колебаний: мигрени, проблемы со 
сном, обострения психических со-
стояний и хронических болезней, 
упадок сил и другое.

6 сентября - геомагнитные ко-
лебания приведут к магнитной буре 
высокой интенсивности. Самыми 
восприимчивыми к ее активнос-
ти окажутся гипертоники, аллер-

гики и люди с психологическими 
расстройствами. Помимо хрони-
ческих состояний высокая веро-
ятность обострения бессонницы 
и повышенной эмоциональной                                    
возбудимости.

29-30 сентября - магнитная буря 
начнется с самого утра 29 сентября 
с геомагнитных колебаний средней 
интенсивности, а уже к 30 достиг-
нет своего пика. Предельную ос-
торожность необходимо проявить 
метеозависимым людям, однако по-
следствия двухдневной бури на себе 
ощутят и те, кто обычно без проблем 
переносит подобные атмосферные 
изменения. Специалисты совету-
ют при себе иметь «тревожный че-
моданчик» набор лекарств первой 
необходимости, которые смогут 
облегчить или устранить симптомы. 
По возможности также не стоит са-
диться за руль, а если все же оказа-
лись на дороге, проявлять внимание 
и терпение по отношению к другим 
участникам движения.

Ivona.bigmir.net

 

Батьки СКРИПНИК Анни Олексіївни із села Закотне Ново-
псковського району висловлюють щиру подяку працівникам 
Новоайдарської районної лікарні, зокрема хірургічному від-
діленню, де вона працювала, сусідам та друзям за моральну                   
підтримку і фінансову допомогу в організації її похорону. 

Низький вам уклін, добрі люди! Хай вас Бог оберігає і поси-
лає вам здоров’я. А душу нашої дочки Анечки нехай упокоїть на 
небесах і дарує їй Царство  Небесне.

Мама, тато, сестра Свєта.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНА 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «МІЖНАРОДНИЙ 
ЕКОНОМІЧНИЙ КОМІТЕТ» розпочала реалізацію 
проєкту «Демонстрація можливостей використання 
альтернативних джерел енергії шляхом встановлення 
сонячної електростанції».

Цей проєкт реалізується ГО «МЕК» за організацій-
ної підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» в межах Програ-
ми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансо-
вої підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

Метою проєкту є зменшення викидів парнико-
вих газів за рахунок можливостей використання                        
енергії сонця.

Проєкт спрямовано на формування екологічної сві-
домості у мешканців м. Щастя через демонстрацію 
використання альтернативних джерел енергії. Прове-
дення інформаційної кампанію з популяризації мето-
дів енергозбереження та використання відновлюваль-
них джерел енергії, а саме енергії сонця, підвищить 
обізнаність громадян у напрямку скорочення викидів 

парникових газів до навколишнього середовища.  Для 
цього буде  надруковано та розповсюджено 2500 екз. 
плакатів. Також для виконання мети буде придбано 
сонячну електростанцію, та ЛЕД ліхтарі зовнішнього 
освітлення, для потреб 32 Державної пожежно-ряту-
вальної частини Головного управління ДСНС Украї-
ни у Луганській області, що дасть змогу наочно про-
демонструвати громаді переваги альтернативного                                               
освітлення.

#UNRPP #ВзаємодіяПлюс



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.                          PR-матеріали позначені *  

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

«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 35          28 СЕРПНЯ     2020 р.

Віддруковано згідно наданому оригінал-макету в друкарні «Фактор-Друк», Україна, 61030, 
м. Харків, вул. Саратовська, 51. Тел.: +38(057)717-53-55. 

Замовлення № 5822. Наклад 1500 прим. Ціна - 7 грн.

E-mail: vestnikaydar@gmail.com

      

Свідоцтво про реєстрацію: ЛГ № 1362-483Р видане 
Головним управлінням юстиції в Луганській області 19.02.2019 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

1 вересня, вівторок
День знань

2 вересня, середа
День закінчення Другої          
світової війни
День нотаріату

5 вересня, субота
Міжнародний день благо-   
дійності

6 вересня, неділя
День підприємця України

7 вересня, понеділок
День воєнної розвідки України

8 вересня, вівторок
Міжнародний день грамот- 
ності
Міжнародний день солідар-
ності журналістів

9 вересня, середа
Міжнародний день краси

12 вересня, субота
День українського кіно
День фізичної культури                  
і спорту України

13 вересня, неділя
День пам’яті жертв фашизму
День працівників нафтової,  
газової та нафтопереробної 
промисловості України
День танкіста

15 вересня, вівторок
Міжнародний день демократії

17 вересня, четвер
День працівників цивільного 
захисту України

19 вересня, субота
День фармацевтичного          
працівника України

20 вересня, неділя
Всенародний День Батька
День працівників лісу

21 вересня, понеділок
День миру

22 вересня, вівторок
День без автомобілів
День осіннього рівнодення
День партизанської слави 
України

26 вересня, субота
Європейський день мов

27 вересня, неділя
Всесвітній день туризму
Всеукраїнський день дошкілля
День машинобудівника     
України
Міжнародний день глухих

29 вересня, вівторок
Всесвітній день серця
День пам’яті трагедії Бабино-
го Яру

30 вересня, середа
Всеукраїнський День бібліо-
тек
День усиновлення

Футбольная общественность с. Денежниково 
поздравляет с Днем Рождения 

ШАПОВАЛОВА Александра Григорьевича!

Желаем ему здоровья, счастья, успехов в его 
благородном труде. Оставайся всегда таким                 
красивым и молодым.

Ваши друзья по спорту и по жизни: 
Титов В. А., Широкий В. А., 

Чурсин Ю. В., Бакулин Г. В., Бакулин А. И., 
Артемов А. Н., Шестаков В. Г. и другие.

Дорогую, любимую ГАЛИНУ ТИМОФЕЕВНУ 
поздравляем с Днём рождения!

Всегда и грустно, и приятно
Свой День рожденья отмечать:

Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.

Тебе сегодня в День рожденья
Хотим мы счастья пожелать,

Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,

Побольше смеха, меньше грусти –
И никогда не унывать.

Мы тебя очень-очень любим.

Семьи Бедулиных, Старцевых.

25 августа 
отметил свой 

70-летний юбилей 
со Дня рождения 

Александр Григорьевич 
ШАПОВАЛОВ!

Уважаемый Алек-
сандр Григорьевич, по-
здравляем Вас с юби-

леем! Мы много лет с 
тобою рядом прошага-

ли, не раз проигрывали, 
но гораздо чаще побеждали. 

Ученики твои район и область 
прославляли, а сколько по твоим стопам пошли 
и тренерами стали! Желаем флаг лидера не опу-
скать, еще лет тридцать так держать, а мы тебя                                               
не подведем, одной командой лет 50 уже идём.

 
Ветераны спорта Суворова Л. А., 

Гречишкина Р. С., Андросов Н. М., Сапьянов В. Ф.

После окончания Новоайдар-
ской средней школы продолжил 
учебу в Луганском педагогиче-
ском институте им. Т. Г. Шевчен-
ко, где получил диплом препода-
вателя физвоспитания.

Это стало его основной про-
фессией в жизни, которую он по-
святил развитию физкультуры и 
спорта Новоайдарщины.

Любовь к спорту ему привили 
преподаватели физкультуры Но-
воайдарской СШ Николай Гав-
рилович Медведев, Александр 
Васильевич Красняков и Виктор 
Федорович Безродный.

Свою трудовую деятельность 
Александр начал инструктором 
по спорту и комсоргом в Новоай-
дарской птицефабрике, которая в 
тот период была основной базой 
развития спорта в районе, а по 
футболу защищала честь облас-
ти среди сельских коллективов      
физкультуры.

На ПТФ были организованы 
и работали спортивные секции 
по велоспорту (тренер Махно 
Евгений), вольной борьбе (тре-
нер Тасалтан Тавасиев), футболу       
(тренер Скиба Виктор) и др. 

В июне 1972 года футболь-

ная команда была заявлена на 
первенство области среди сель-
ских районов ДСО «Колос», а 
уже в сентябре защищала честь             
области.

В это время Александр играл 
нападающим в команде, и вместе 
с ним Николай Еременко, Алек-
сандр Соколов, Яков Люстик, 
Александр Жданов и др.

По окончании работы на пти-
цефабрике он был избран пред-
седателем ДСО «Колос», а затем 
председателем райспорткомитета.

Тесный контакт и взаимодей-
ствие на спортивной ниве с пре-
подавателями физкультуры школ 
района, тренерами ДЮСШ, ин-
структорами по спорту хозяйств 
и организаций района прино-
сили определенные результаты                          
в спорте.

Он стал инициатором и орга-
низатором проведения различных 
спортивных соревнований в честь 
Героев Советского Союза Алек-
сандра Самойловича Шопина, 
Петра Григорьевича Шевченко, 
футбольных турниров в память 
о спортсменах Иване Алексееви-
че Широком из с. Денежниково, 
Владимире Александровиче Га-
понове из с. Алексеевка, которые 
проводятся более 25 лет, за что 
благодарны тебе наши земляки.

Неоднократно организовывал 
проведение районных и участие в 
областных спартакиадах. 

Александр Григорьевич – хо-
роший семьянин, отец и дедушка.

70 – уже не цифра, а впол-
не себе число. Ты же молод, 
бодр, спортивен. Этим числам 
всем назло. Так что надо по-
желать – только все приумно-
жать. Добро, славу и здоровье, и                                               
друзей не забывать!

С уважением – Б. РУДЕНКО, 
Н. ЩИРОВ, Н. РУСИНОВ, 

Г. БАКУЛИН, В. ТИТОВ, 
В. ШИРОКИЙ и др.

25 августа 2020 года отметил свой славный 70-летний 
юбилей хороший человек, оптимист, фанат физкультуры 
и спорта, председатель райспорткомитета и ДСО «Колос»,                        
тренер ДЮСШ Александр Григорьевич Шаповалов.

1. Стенд. 2. Джунгли. 3. Изюм. 
4. Микроскоп. 5. Поп. 6. Панора-
ма. 7. Азия. 8. Ячейка. 9. Альпи-
нист. 10. Тире. 11. Евнух. 12. Хво-
рост. 13. Танк. 14. Катаклизм. 15. 
Мажор. 16. Рим. 17. Министр. 18. 
Рассольник. 19. Камин. 20. Нектар. 
21. Рак. 22. Каблук. 23. Капитан. 

24. Натюрморт. 25. Температура. 
26. Алиби. 27. Индиго. 28. Обе-
лиск. 29. Кок. 30. Кольчуга. 31. 
Аллея. 32. Ямщик. 33. Компас. 34. 
Самовар. 35. Роса. 36. Акт. 37. Та-
буретка. 38. Аншлаг. 39. Гарнизон. 
40. Наседка. 41. Азот. 42. Тайфун. 
43. Непоседа.

Ответы на чайнворд, опубликованный в № 34:

Футболист 1972 года


