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З Днем 
підприємця!

Цієї неділі ви 
в і д з н а ч а т и м е т е 

своє професійне свято — День 
підприємця.  Воно запроваджене Ука-
зом Президента України з урахуван-
ням неабиякої ролі підприємництва 
у здійсненні економічних ре-
форм в Україні, становленні і роз-
витку національної економіки. 
Адже розвиток малого і серед-
нього бізнесу — основа успішної 
економіки країни. Тож підприємці 
суттєво впливають на соціальну 

стабільність суспільства: створення                                                                                                              
нових робочих місць, відрахування 
до бюджетів.

У день вашого професійного свя-
та прийміть найщиріші побажан-
ня успіхів у бізнесі. Нехай усі ваші 
ділові починання закінчуються лише 
успіхом, а особисте життя рясніє 
щастям і радістю. Нехай ділові парт-
нери завжди будуть надійними, 
обсяги виробництва товарів і по-
слуг збільшуються, а капітал 
примножується.
Голова районної                   Голова районної 
держадміністрації                ради
тетяна нОВИКОВа.          ВІКтОР МаКОГОн.

 
Шановні представники 
малого та середнього 

бізнесу Луганщини!

Вітаю вас з професійним святом – 
Днем підприємця! 

Ключі від сталого економічного 
розвитку сучасної Луганщини по-
лягають у відновленні миру на 
нашій землі та створенні спри-
ятливого бізнес-середовища 
у регіоні. Саме робота ма-
лих та середніх підприємств – 
є головним джерелом напов-                                                                                                                       
нення бюджетів, створення нових 
робочих місць.

Попри ризики, пов’язані з бойови-
ми діями в області, підприємництво 
забезпечило роботою десятки ти-
сяч осіб. А ваша ділова ініціатива 
та наполеглива праця дають країні 
змогу впроваджувати соціально-
економічні реформи та розбудову-
вати критичну інфраструктуру. 

Підприємництво в Україні – це 
гідний партнер держави, який бере 
на себе відповідальність перед 
суспільством та створює робочі 
місця з конкурентною оплатою 
праці.

Сьогодні спільне завдання влади 
та бізнесу – створення умов, де кож-
на родина українців неодмінно має 
стати заможною та процвітаючою. 

Шановні підприємці Луганщи-
ни, щиро дякую за те, що ви не 
складаєте руки, долаючи усі пере-
пони на своєму шляху, ніколи не 
зупиняєтесь на досягнутому та  
упевнено  рухаєтесь уперед! 

Бажаю вам великих інвестицій, 
стабільних прибутків та відсутності 
форс-мажорів! Мирного неба над 
головою та сімейного затишку                                          
в кожен дім!
З повагою, 
голова ЛОДа – 
керівник ЛОВЦа                 Сергій ГаЙДаЙ.

ЗОШ № 14 у Лисичанську, 
окрім 1 вересня, святкувала ще 
й іншу знаменну подію – 30-ту 
річницю від початку своєї робо-
ти. Відкриваючи лінійку, дирек-
тор школи Людмила Стрельцова 
зазначила, що школа відзначає 
свій ювілей та зустрічає понад 
900 учнів з новим сучасним об-
личчям завдяки регіональній 
цільовій програмі енергозбере-
ження та програмі Президента 
України «Велике будівництво».

На реалізацію проєкту було 
виділено 12,9 млн грн. У 2020 
році в навчальному закладі ви-
конано утеплення та оздоблен-
ня зовнішніх стін та цоколю, 
утеплення та заміна покрівлі, 
заміну віконних блоків та 
зовнішніх дверних блоків, 
улаштування пандусу, навісу 
та укосів, встановлено пожеж-
ну сигналізацію. Як резуль-
тат – економія енергоресурсів 
складе 379,8 Гкал/рік.

Наступний крок – ремонт 
внутрішніх приміщень на-
вчального закладу. В тому, 
що він обов’язково буде зро-
блений, колектив та учнів за-
певнив очільник області.

– Усі дорослі заздрять 
дітям, адже шкільні роки є 
найяскравішими. Наразі це 
найбезпечніший період життя – 
батьки та педагоги відповідають 
за вас, проте настане час, 
коли ви матимете взяти усю 
відповідальність на себе. У до-
рослих все не зовсім легко, не 
зовсім просто, але все буде за-
лежати виключно від вас. Го-

ловне завдання влади – роби-
ти все, щоб школи виглядали 
так гарно, щоб тут було теп-
ло та комфортно навчатися, 
– підкреслив Сергій Гайдай.

Наступною школою, ку-
ди завітав голова обласної 
державної адміністрації, ста-
ла загальноосвітня школа 
№ 10 міста Сєвєродонецька.

– На цьому святі головними 
мають бути тільки вчителі. Наша 
справа маленька – дати вам 
можливість працювати та вихо-

вувати дітей у належних умовах. 
Усе інше залежить тільки від вас, 
шановні педагоги. Учні, хочу 
вам побажати закласти тут, у 
вашій школі, міцний фундамент 
зі знань, які будуть супроводжу-
вати усе ваше життя, – сказав у 
вітальному слові Сергій Гайдай.

У 24 класах школи № 10 
навчається 641 учень. В рам-
ках «Великого будівництва» 
цьогоріч тут проводять 
термомодернізацію будівлі 
з метою енергозбереження 

приміщення. Виконані робо-
ти з утеплення та оздоблен-
ня зовнішніх стін, утеплено 
горище, фундамент, замінено 
вікна та зовнішні двері.

Обсяг фінансування у 2020 
році склав 9,5 млн грн. Всьо-
го профінансовано 6,88 млн 
грн. Стан виконання робіт 
становить 70 %. Плановий 
термін завершення виконан-
ня робіт – 30 жовтня 2020 року.

Цьогоріч у рамках програ-
ми «Велике будівництво» в Сє-

вєродонецьку також реалізовано 
проєкт термомодернізації бу-
дівлі ЗОШ № 5. Відвідуючи 
цей навчальний заклад, очіль-
ник Луганщини звернув-
ся до педагогів та подяку-
вав за їх самовіддану працю: 

– Дуже хочеться, щоб іноді 
ваші учні поверталися до вас зі 
словами вдячності за вашу ро-
боту, за ваш час, за ваші нер-
ви, які вони будуть вам тріпати. 
Сподіваюсь, що шкільну пору 
вони будуть згадувати і дяку-
вати за внесок у формування їх 
особистості зі шкільної парти.

У 20 класах ЗОШ № 5 
навчається 536 учнів. Тут вико-
нано роботи з утеплення та оз-
доблення зовнішніх стін, уте-
плено горище, замінені вікна 
та зовнішні двері, виконано 
капітальний ремонт вхідної гру-
пи, утеплення та оздоблення 
фундаменту, улаштування пан-
дусу, піддашків та навісів над 
запасними входами. В поточ-
ному році фінансування робіт 
здійснюється за рахунок коштів 
ДФРР та обласного бюджету на 
загальну суму 8,512 млн грн.

Директори шкіл щиро подя-
кували за «нові, яскраві об-
личчя» своїх навчальних 
закладів, але поскаржилися, 
що самотужки зробити їх та-
кими ж сучасними зсереди-
ни не в змозі. Тож Сергій Гай-
дай пообіцяв сєвєродонецьким 
освітянам продовжити ремон-
ти шкіл в наступному році.

У День знань, 1 вересня, у оновленому вигляді зустріли своїх вихованців заклади освіти Луганщини, які цьогоріч брали участь у національній програмі «Велике 
будівництво». Урочистості з цього приводу – у Лисичанську, Сєвєродонецьку та Кремінній – відвідав голова обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

Продовження на стор. 2Особливий перший дзвоник у Сєвєродонецькій школі № 5
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Так само продовжується 
реконструкція об’єктів, які 
з 2014 року займає КЗ «Лу-
ганський обласний ліцей 
з посиленою військово-
фізичною підготовкою «Ка-
детський корпус імені героїв 
Молодої гвардії». Шість 
років тому навчальний заклад 
«перемістився» з Луганська до 
Кремінної. Цьогоріч тут велося 
«Велике будівництво» спор-
тивного комплексу. На його 
відкриття і завітав очільник 
області.

Відкритий спортивний ком-
плекс це: футбольне поле зі 
штучним газоном та біговими 
доріжками, волейбольний та 
баскетбольний майданчик зі 
штучним покриттям, смуга 
перешкод військового зраз-
ка, гімнастичний майданчик 
та майданчик із тренажерами, 
стрілецький тир, тенісні корти, 
трибуни для глядачів.

– Сьогодні я пишаюся кож-
ним ліцеїстом. А що буде у 
майбутньому – залежить тільки 
від вас. Плануйте та досягайте 
своїх цілей. Не підведіть Лу-
ганщину, Україну, батьків та 
самих себе! – звернувся голова 
облдержадміністрації Сергій 
Гайдай до кадетів та передав 
на баланс закладу спортивне 
обладнання та 40 комплектів 
форми.

– 230 наших вихованців, се-
ред яких і 115 першокурсників, 
відтепер зміцнюватимуть своє 
здоров'я, готуватимуться до 
вступу у виші на сучасному 
стадіоні. У закладах середньої 
освіти України я таких спор-

тивних комплексів не бачив, 
– наголосив начальник ліцею 
полковник Валерій Ємбаков 
під час урочистостей.

1 вересня відбулося відкрит-
тя ще двох реконструйованих 
об’єктів в рамках реалізації 
ініціативи Президента «Вели-
ке будівництво». Відтепер на-
вчаються в сучасних умовах 
понад 210 учнів Бондарівської 
гімназії та Ліснополянської 
загальноосвітньої школи.

Зокрема, там виконані ро-
боти з утеплення та оздоблен-
ня зовнішніх стін, замінено 
віконні та зовнішні дверні 
блоки, зроблено капітальний 
ремонт окремих приміщень, 
утеплення та оздоблення фун-
даменту, побудовано ганки, 
пандуси тощо.

А напередодні очільник 
Луганщини Сергій Гайдай 
у рамках робочої поїздки на 
Старобільщину взяв участь 
у відкритті дитячого сад-
ку «Колосок» у селі Бутове 
Чмирівської ОТГ, ремонт якого 
також здійснено за програмою 
«Велике будівництво».

До речі, спілкуючись із 
журналістами після урочисто-
стей у Кремінній, Сергій Гайдай 
акцентував, що нещодавно об-
ласть відвідала моніторингова 
група з Міністерства розвитку 
громад та територій України 
та проінспектувала об’єкти      
«Великого будівництва».

За результатом Луганщина 
увійшла до трійки кращих об-
ластей за якістю будівництва та 
ремонтів.

Г. СИМОНОВА. Кадети на відновленому футбольному полі

Початок на стор. 1

Яскравий дитсадок - окраса села Бутове

– Розкажіть про інвестиції в сферу 
ЖКГ області.

– Інвестиції у сферу ЖКГ йдуть 
постійно, з різних джерел. Найближчі 
нові проєкти пов'язані зі сферою во-
допостачання та водовідведення. 
На сьогодні в рамках Надзвичайної 
кредитної програми для відновлення 
України, що фінансується Європейським 
інвестиційним банком, вже підписано 
угоди на суму у 8,482 млн грн з МКП 
«Сватівський водоканал», ще на                   
36 млн грн з КП «Рубіжанське ВУВКГ».

– На які саме цілі будуть використані 
кошти? 

– У Сватовому роботи будуть пов’язані 
з фінансуванням комплексного проєкту з 
капітального ремонту аварійних ділянок 
водопровідних і каналізаційних ме-
реж, а в Рубіжному відбудеться велика 
реконструкція очисних споруд.

– Тобто Рубіжне нарешті випра-
вить проблему з транспортуванням 
стоків до очисних споруд?

– Наразі Департаментом ЖКГ про-
водяться роботи з реконструкції 
каналізаційної насосної станції, що 
розташована на перехресті вулиць 
Студентської та Померанчука, що до-
зволить виключити транспортування 
стоків по аварійному каналізаційному 
колектору. Процес наразі – на                      

завершальній стадії.
До речі, будівництво насосної станції 

розпочинали ще до 2000 року. Об'єкт буду-
вали, «заморожували». До початку війни, 
у 2012 році, управління ЖКГ Луганської 
облдержадміністрації знову взялося за 
будівництво, але завадили військові дії. 
І у 2017 році ми повернулися до про-

цесу, щоб нарешті завершити об’єкт. 
Бо питання є стратегічно важливим для 
міста – аварійну ситуацію з транспор-
туванням стоків потрібно вирішувати. 
Сподіваюся, до листопада цього року                                                                          
ми вже введемо КНС в експлуатацію.

– Які ще проєкти наразі  
реалізуються в сфері ЖКГ області?

– Наразі тривають роботи за дворіч-
ним проєктом на Білогорівському 
водогоні, який перебуває на балансі 
ЛКСП «Лисичанськводоканал», вартіс-
тю 64,485 млн грн. Там прокладений 
новий водогін довжиною майже 6 км, 
залишається провести роботи з його 

підключення діючого магістрального 
водогону. Через те, що довгий час були 
складні відносини з Лисичанською 
міською радою, яка робила все, щоб 
ситуацію погіршити, процес затягнувся 
в часі.

Наразі керівництво в місті змінилося, 
є конструктивний діалог з новим голо-
вою військово-цивільної адміністрації 
міста. Вирішення питання перейшло від 
політичної площини до прагматичного 
підходу.

– Цей проєкт завершується. Але 
вже було анонсовано наступні вливан-
ня для відновлення якісного постачан-
ня послуг Лисичанським водоканалом. 
Розкажіть детальніше.

– Ми готові допомагати і допомагаємо 
Лисичанську. Наразі виділяємо 3 
мільйони з обласного бюджету на прид-
бання каналопромивочної машини. Вона 
допоможе вирішити майже всі пробле-
ми з каналізацією в місті. Такої маши-
ни ще немає у жодного комунального 
підприємства області. Коли за її допо-
моги місто вирішить власні проблеми, 
на ній можна буде заробляти, надаючи     
послуги іншим населеним пунктам.

Також Міністерству з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України вдалося включити 
два об’єкти ЛКСП «Лисичанськводо-
канал» до реєстру проєктів, які будуть 
фінансуватися наступного року за ра-
хунок коштів державного бюджету. Але 
стовідсоткову гарантію виділення на 
них коштів я, зрозуміло, поки  надати не 
можу.

Продовження на стор. 5

 
 

Для розвитку будь-якої сфери потрібні грошові вкладення. Найменше їх 
останні десятиріччя вкладалося в житлово-комунальний сектор. На Луганщині 
ситуацію посилила війна і окупація частини території. Наразі інвестиції йдуть 
активно, але, враховуючи нинішній стан ЖКГ, їх потрібно набагато більше. Як 
відновлюється комунальна сфера області зараз, які проєкти готуються на най-
ближчу перспективу, розповів Віталій Сурай, директор Департаменту ЖКГ 
Луганської облдержадміністрації.

КП "Попаснянський районний водоканал"
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25 серпня 2020 року для рекогнас-
цировки КПВВ в м. Щастя прибули ко-
мандуючий ООС генерал-лейтенант 
Володимир Анатолійович Кравченко, 
заступник начальника Східного регіо-
нального управління - начальник опера-
тивно-військового управління полковник 
Андрій Петрович Тишкевич, в. о. началь-
ника Луганського прикордонного загону 
ім. Героя України полковника Євгенія 
Пікуса підполковник Богдан Васильо-
вич Ігнатюк, директор департаменту по 
взаємодії з правоохоронними органами 
ЛОВЦА Дмитро Володимирович Плугін, 
начальник Об'єднаного центру військо-

во-цивільного співробітництва полков-
ник Олександр Олександрович Дем'ян-
чук, представник Військово-цивільного 
співробітництва полковник Райський. Та-
кож до обговорення ситуації приєднали-
ся представники Міжнародного комітету 
Червоного Хреста (МКЧХ).

Зустріч завершилася врученням від-
знак Командувача Об’єднаних сил «Ко-
зацький хрест» I ступеня заступнику ВЦА 
Світлані Клімковій та медалі «Операція 
об’єднаних сил За звитягу та вірність» 
директору Державний професійно-тех-
нічний навчальний заклад «Щастинський 
професійний ліцей» Вікторії Дідорі.

 

На 20-кілометровій ділянці дороги 
Н-21 Старобільськ – Луганськ – До-
нецьк розпочато фрезування зношеного          
дорожнього покриття.

Загалом в 2020 році планується від-
новити 39 км маршруту, який має велике 
значення для сполучення Луганської та 
Харківської областей.

Роботи ведуться від початку дороги 

у Старобільську до межі села Штор-
мове. Ремонт планується завершити                        
у 2020 році.

Підрядником виступає ТОВ                    
«Ростдорстрой».

Щодо другої, 19-кілометрової ді-
лянки від Штормового до Новоай-
дара, очікується підписання договору                                  
із підрядником.

 

Ситуація, що склалася у світі через 
пандемію коронавірусу, вимагає чіткого 
дотримання правил особистої безпеки 
та гігієни. Це, звичайно, стосується і          
закладів навчання та виховання.

Нещодавно до Бахмутівки, а саме 
до Бахмутівської ЗОШ,  завітали пред-
ставники гуманітарного центру «Про-
ліска-Щастя», що працює за підтрим-
ки UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у 
справах біженців в Україні. Також за-
йшли вони й до нашого дитячого садоч-
ка «Бджілка», що знаходиться на друго-
му поверсі школи. Дізнавшись, що, на 
превеликий жаль, садок не готовий зу-
стрічати своїх вихованців 1 вересня, бо 
немає безконтактного термометру та за-
собів індивідуального захисту, пообіцяли                                                                       
допомогти.

Дуже приємно, що слова залишились 
не просто словами, а перетворилися у 
конкретну добру справу. Кілька днів тому 
гуманітарна місія «Проліска-Щастя» 
передала в дарунок нашому дитячому 
садочку інфрачервоний безконтактний 

термометр. Тепер ми зможемо вимірю-
вати температуру нашим вихованцям без 
дотику до шкіри. І це дуже важливо для 
того, аби не передавати інфекції.

До того ж, «Проліска» передала         
дитячому садочку 50 захисних масок.

В свою чергу Бахмутівська сільська 
рада забезпечила дошкільний навчаль-
ний заклад дезінфікуючими засобами, 
паперовими рушниками та іншими не-
обхідними предметами для повноцінної 
роботи  дитячого садочку в умовах адап-
тивного карантину. Це дуже важливо, що 
турбота про дітлахів, їхню безпеку – це 
спільна справа, до якої кожен доклав 
свої зусилля, щоб нашим хлопчикам та 
дівчаткам, 10 вихованцям дитячого са-
дочку, було безпечно та комфортно на-
вчатися та дізнаватись нового у садочку.

Щиро дякуємо гуманітарній місії 
«Проліска-Щастя» за подарований без-
контактний термометр, за увагу до ма-
леньких вихованців дитячого садочку в 
такий непростий час. Нехай добро, що 
ви робите, вертається до вас сторицею! 
Щиро бажаємо радості кожної миті.

Дякуємо за увагу та допомогу Бахму-
тівській сільській раді. Завдяки спільним 
зусиллям наші вихованці у безпеці.

А. ШИШКОВА, завідуюча 
ДНЗ «Бджілка», с. Бахмутівка.

 
В селищі Новоайдар Щастинського 

району вшанували пам'ять захисників 
України, які загинули в боротьбі за не-
залежність, суверенітет і територіальну 
цілісність України.

У цей сумний день в селищі Новоа-
йдар біля Пам'ятного знаку воїнам АТО 
відбувся меморіальний захід, присвяче-
ний Дню пам'яті захисників України. У 
заході взяли участь в. о. голови Ново- 
айдарської райдержадміністрації Олена 
Коробка, голова районної ради Віктор 

Макогон, голова Новоайдарської се-
лищної ради Ігор Шопін, голова Ві-
докремленого підрозділу ГС «Всеук-                                                                    
раїнське об’єднання учасників 
бойових дій та волонтерів АТО» Сер-
гій Калмиков, військовослужбовці, 
делегації від підприємств, установ, 
мешканці селища.

Учасники мітингу вшанували 
пам'ять загиблих воїнів хвилиною 
мовчання та покладанням квітів                                                          
до Пам’ятного знаку.

У Новоайдарському краєзнавчо-
му музеї відкрилась міні виставка 
«Пам'ятаємо...», на якій вистав-
лені пам’ятні таблички з іменами 
загиблих воїнів АТО, славних та                             
доблесних синів Новоайдарщини.

У сквері Пам'яті міста Щастя зі-
бралися представники ВЦА, військо-
вослужбовці, керівники комуналь-
них закладів та навчальних установ,     
громадськість міста. 

Метроном відлічує секунди 
скорботної хвилини мовчання, молоді 
хлопці-військові рівними шеренгами 
застигли із схиленими головами: пам'-                                                                       
ять - найбільший знак пошани для                   
полеглих у боях на сході нашої країни.

На закінчення заходу присутні покла-
ли квіти до пам'ятного знаку воїнам АТО 
та приєдналися до Всеукраїнської акції                            
«Сонях Пам'яті».

ndar.loga.gov.ua; 
schastye-rada.gov.ua

Призначено начальника райвідділу
 Під час робочого  візиту  до Новоайдар-

ського району, начальник ГУНП В Луган-
ській області Сергій Колесник представив 
особовому складу поліції району начальни-
ка Новоайдарського відділу поліції Богдана 
Гонтаря, побажав новопризначеному керів-
нику плідної роботи на благо народу Украї-
ни та поспілкувався з особовим складом.

На представленні були присутні заступ-
ник голови Новоайдарської РДА Олена 
Коробка, голова Новоайдарської  райради 
Віктор Макогон та Новоайдарський селищ-
ний голова Ігор Шопін, а  також представ-
ники правоохоронних органів району.

Відкликано керівника ВЦА 
На адресу керівника Луганської обласної 

ВЦА надійшов лист від Міністра оборони 
України.

«Майор Дмитро Скворцов був відрядже-

ний до військово-цивільної адміністрації 
міста Щастя Новоайдарського району Лу-
ганської області за запитом голови Луган-
ської обласної адміністрації, із залишенням 
на військовій службі.

Військово-цивільну адміністрацію          
м. Щастя майор Дмитро Скворцов очо-
лював з квітня 2019 року. У серпні 2019 
року військовою прокуратурою його було 
затримано за підозрою в отриманні хаба-
ра. Розпочато кримінальне впровадження,                           
яке наразі триває.

Військовослужбовець відкликається 
до місця постійного проходження служ-
би із відстороненням від виконання служ-
бових обов’язків на час кримінально-                       
процесуальних дій.

Остаточне рішення щодо подальшого 
перебування військовослужбовця на поса-
ді та проходження ним військової служби 
буде прийнято Міністром оборони України 
на підставі ухвали суду».

mil.gov.ua
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А початком всього став верес-
невий ранок 1970 року. Це був осо-
бливий день! З яскравими букетами 
поспішали дорослі і діти на свято 
Першого дзвоника! Це було особли-
ве свято. Адже саме в цей день для 
школярів гостинно відкрила двері 
нова школа.

9 година ранку. Вишикувались 
школярі. Кращі учні Ніна Сухомлін, 
Олександр Власенко, Ніна Рєпка, 
Петро Симанченко підіймають   
прапор.

Від імені виконавчого комітету 
до присутніх звертається перший 
секретар РК КП України В. І. Пет-
ля. Він щиро вітає педагогічний і 
учнівський колективи з новою шко-
лою, початком навчального року і 
бажає відмінного здоров’я і вели-
чезних творчих успіхів. Від імені 
великого колективу будівників ви-
ступив начальник ПМК-3 Вороши-
ловградського сільбуду Р. М. Ша-                                                                                
піра і вручив «ключ» від нової 
школи.

Хвилювання, радість, вдячність 
переповнює серця присутніх, осо-
бливо дітей. Глибока вдячність зву-
чить у виступі учениці 8 класу  Надії  
Козлової, яка від імені школярів 
дякує будівельникам, правлінню 
колгоспу за нову школу. «Ми дуже 
чекали на цей день. І ось він настав. 
З величезною радістю і хвилюван-
ням ми переступаємо поріг цього 
храму науки. Обіцяємо добре вчи-

тися, щоб стати будівниками май-
бутнього», - урочисто промовляє 
школярка.

Із початком навчального 
року і відкриттям нової шко-
ли присутніх привітала ветеран 
педагогічної праці Т. Т. Кожано-
ва. Звертаючись до учнів, Тетяна 
Тихонівна підкреслила: «Отриму-
ючи цю красиву шкільну будівлю, 
ви, діти, повинні берегти її, як 
свою власність. Будьте уважні,                               
добре навчайтесь!».

На відкритті школи виступив 
голова колгоспу Ф. Т. Боровен-
ко. Від імені олексіївців він по-
дарував будівельникам і вручив               

Почесні грамоти за якісну роботу.
І ось вона – урочиста мить. Зву-

чить  традиційний перший дзвоник, 
який надає першокласниця Галина 
Чумак. Восьмикласниця Надія Коз-
лова перерізає стрічку. Школярі за-
ходять в нові класи, сідають за парти, 
починається перший урок 1970-
1971 навчального року. І так вже 50 
років… 50 років невтомної праці 
вчителів, і школярів, і батьків. Пліч-
о-пліч вони розвивалися, навчалися, 
надихалися успіхами один одного. В 
школі вчилися дружити, співчувати, 
допомагати, щиро радіти, досягати 
успіхів. Приємно, що за пів сторіччя 
вдалося досягти немало. Школа 

пишається своїми вчителями, уч-
нями, які неодноразово ставали 
переможцями найрізноманітніших 
інтелектуальних, творчих, спортив-
них конкурсів, олімпіад. Ніколи не 
залишався осторонь педагогічний 
та учнівський колективи від 
загальносільських заходів, беру-
чи в них найактивнішу участь. 
Не можна не відзначити величез-
ний внесок у збереження пам’яті 
про односельців, які брали участь 
у Другій світовій війні, читаць-
кого клубу «Іскра Пам’яті»,  гур-
ту «Село на славній Україні», що 
складаються з учнів місцевої шко-
ли та гучно заявляють про себе                                                                 

на сторінках районної газети.
Характерно, що педагогічний 

колектив, спираючись на досвід 
ветеранів Єрмолаєвої О. І., Коваль 
М. Ф., Ткаченко М. М., Кожанової 
Т. Т., Косяка Г. А., Сухомлін Р. І., 
Воліної Т. Н., Миронової Г. Я. та 
інших, виплекав достойну зміну. 
Вчителів, які і сьогодні мандрують 
із школярами Країною знань. Це 
Повідайчик В. В., Гапонова Л. В., 
Байдуга О. А., Закутня Л. М., Кош-
ман В. П., Покришка А. Г., Коваль 
Н. Л., Швачка Л. І., Видюща О. В., 
Кисла Т. В., Байдуга І. М., Миронов 
В. В., Поклонський Р. М., Козлякова 
Т. В., Бикова Л. О.

За 50 років різні шляхи оби-
рали випускники. Немало стало 
хліборобами, немало обрали інші 
сфери життя для реалізації свого 
професійного шляху, залишились в 
рідному селі. Всі чесно працювали 
і працюють на благо суспільства. І 
першою широкою  стежиною цьо-
го життєвого шляху стала саме 
Олексіївська школа.

Але ж сьогодні, вже у XXI 
столітті, згадаймо той вересневий 
день 1970 року, той перший дзво-
ник, який кликав до нової шко-
ли. Згадаймо дитинство і щиро 
подякуємо усім, хто подарував нову 
школу.

Н. ГЕТЬМАНЦЕВА, 
позаштатний кореспондент, 

с. Олексіївка.

Школо! Скільки хорошого, розумного і прекрасного ти влила в душі і серця багатьох поколінь олексіївців за 50 
років! Так, так, минуло 50 років, як нова школа стала окрасою нашого села. За роки навчання школа була другою 
матір’ю для школярів, допомагала у хвилини розпачу, ділила радість і досягнення, сприяла здійсненню мрій.

Як знайти відповідь на будь-яке запитання, швидко та безкоштовно 
надіслати листа чи обмінятися фото з близькими? Як не стати жерт-
вою Інтернет-шахрайства? Як знайти роботу та правильно підготувати 
резюме? Як оплатити комунальні платежі, не виходячи з дому? Що 
таке цифрові гроші та як використовувати смартфон чи розумний                                                                   
годинник замість гаманця?

Знайти відповіді на ці запитання вам допоможуть освітні серіали 
безкоштовної онлайн-платформи цифрової освіти «Дія. Цифрова 
освіта». Бібліотеки Новоайдарського району - офіційні хаби проєкту 
«Дія. Цифрова освіта».

Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до навчання та отримати 
сертифікат!

Переваги проходження навчання саме в бібліотеці: комфортне, 
затишне приміщення; зручні робочі місця; безкоштовний доступ 
до мережі Інтернет, Wi-Fi; допомога при реєстрації; консультації;         
групове навчання.

Чекаємо на вас з 08:00 до 17:00. 
Довідки за телефоном 9-40-35.

Другий рік поспіль з метою про-
сування читання в Новоайдарській 
районній бібліотеці проходить 
«Шалений серпень». Цього року 
більшість заходів - віртуальні. 
На сторінці бібліотеки в мережі 
Фейсбук регулярно розміщуються 
інтерактивні вправи та веб-квести з 
літературними героями, вікторини 
за улюбленими книжками, цікаві 
майстер класи. Та все ж бібліотека 
не залишає своїх читачів без 
спілкування з книгою і двічі на тиж-
день, прихопивши цікаві книги, жур-
нали та ігри, вирушає в Екологічний 
вояж до парку Сосновий. Чудова по-
года та веселий настрій створюють 
гарну атмосферу зустрічі з непоси-
дючими дітлахами та їх батьками.

Новоайдарська громадська 
благодійна організація «Марафон 
милосердя», заснована ще 2004 
року, на своєму рахунку має багато 
добрих справ.

До її складу входять 520 членів 
– мешканців району. Головною 
метою організації є вирішення 
конкретних, дієвих питань, які 
стосуються надання матеріальної 
допомоги найуразливішим верствам 
населення району – малозабезпе-
ченим громадянам, багатодітним 
родинам, літнім людям, особам 
з інвалідністю, а також бюджет-
ним установам, підприємствам, 
організаціям усіх форм власності.

За два останні роки громадською 
організацією «Марафон милосер-
дя» надано матеріальну допомогу 
знедоленим мешканцям нашого 
району, які цього потребували (сума 
близько 70 тис. грн.), за рахунок 
пожертвувань членів організації та 
мешканців громади. В 2019 році 
організацією реалізовано 2 проєкти 
за рахунок грантових коштів.

В 2020 році, з початком епідемії 
коронавірусу, ми перейнялися 
цією проблемою. Великий резо-
нанс викликали прийняті в квітні 
2020 року Постановою Кабінету 

Міністрів України № 211 норми 
щодо обмежень стосовно грома-
дян, яким більше. Відповідно до 
цих норм, люди від 60 років мали 
перебувати вдома. Також вони 
мали утримуватись від контактів 
з іншими особами, окрім тих,                                                       
з якими вони спільно проживають. 

Особливої уваги потребували 
особи, про яких немає кому под-
бати і які обслуговуються терцен-
тром. Керівництво територіального 
центру повинно було розробити 
додаткові заходи щодо виявлення та 
обслуговування одиноких осіб, які 
перебувають на самоізоляції. Для 
вирішення цього питання потрібне 
відповідне матеріально-технічне 
забезпечення. Наприклад, для того, 
аби вчасно та якісно надавати по-
слуги одиноким громадянам похи-
лого віку за місцем їх проживання 
(а їх в районі 390 осіб), надавачам 
соціальних послуг доводиться до-
лати по декілька кілометрів на день. 
Як наслідок, це не тільки забирає 
час та сили,  а й виводить з ладу ве-
лосипеди, які наявні у працівників, 
але які вже відслужили свій 
термін використання й потребу-
ють постійного вкладання власних 
коштів в ремонт. Окрім цього не 

можна було закривати очі на про-
блеми застарілого швацького та                                    
прального обладнання.

Тож наступним проектом, 
реалізованим «Марафоном мило-
сердя», став проєкт «Організація 
процесу надання соціальних послуг 
мешканцям Новоайдарської грома-
ди з групи ризику (одиноке насе-
лення віку 60+) під час карантину 
COVID-19 через територіальний 
центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг). Цей 
проєкт реалізується в межах Про-
грами ООН з відновлення та роз-
будови миру в рамках Конкурсу 
грантів для протидії та полегшення 
наслідків коронавірусу у цільових 
громадах Донецької, Запорізької та 
Луганської областей за фінансової 
підтримки урядів Данії, Швеції, 
Швейцарської Конфедерації та 
Королівства Нідерланди.

Сам проєкт є достатньо до-
рогим, тому місцева влада при 
дефіциті та перенаправленні коштів 
на профілактику дій з протидії 
коронавірусу виділити 100 % коштів 
на його реалізацію не змогла. Тому 
районна рада ініціювала виділення 
коштів з місцевого бюджету на 
його співфінансування в розмірі 

288 тис. грн. (заробітна плата 
працівникам). Результати реалізації 
проєкту не змусили на себе довго 
чекати. Наразі, надавачі соціальних 
послуг Новоайдарського району 
отримали в користування велоси-
педи,  пральні та швацьку машин-
ки, ножиці та праску, тонометри, а 
також бактерицидні опромінювані 
для стаціонарного використання. 
Всі ці придбання є важливим факто-
ром для спрощення та ефективності 
роботи і якості надання соціальних 
послуг.

Пряму вигоду від реалізації 
проєкту отримали 1460 осіб. Завдя-
ки реалізації проєкту 21 соціальний 
працівник отримав можливість 
підвищити якість та своєчасність 

надання послуг. Вже зараз 
відчувається підвищення рівня 
соціально-побутових послуг.

І в майбутньому, ми споді-
ваємось, що люди, почувши про 
вищезазначені послуги, мати-
муть бажання стати постійними 
клієнтами, а в терцентрі вирішиться 
проблема браку кадрів.

До кінця року ми плануємо по-
вторно взяти участь у моніторингу 
надання соціальних послуг та 
сподіваємося отримати позитивні 
відгуки про проведену роботу від 
надавачів та отримувачів соціальних 
послуг.

М. АДОНІНА, голова 
ГО «Марафон милосердя».
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Заклади професійної освіти змо-
жуть приймати документи та зара-
ховувати вступників до 1 листопада. 
Лист із рекомендацією продовжити 
терміни вступу був розісланий 18 серп-
ня 2020 року обласним управлінням                                  
освіти і науки.

«Загальними правилами прийому до 
профтехів визначено, що зарахування 
вступників триває до початку занять, 
тобто до 1 вересня. Традиційно вступна 

кампанія продовжувалася ще на місяць 
і заклади робили додатковий набір в 
межах ліцензованого обсягу. Оскільки 
цього року через карантин нам довело-
ся змінювати терміни вступу до вишів, 
ми вирішили видовжити їх для закладів 
профосвіти», - пояснив заступник Мі-
ністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Звертаємо увагу, що прийом доку-
ментів до 1 листопада йтиме лише на 
ОКР «Кваліфікований робітник».

Однією із новацій цьогорічної кам-
панії є те, що вступники можуть пода-
вати копії документів у кілька закла-
дів одночасно. А далі, визначившись 
із закладом і професією, подавати                    
оригінали.

Для вступу у заклад профосвіти 
вступник має подати:

• заяву;
• копію свідоцтва про закінчення 

9-го або 11-го класу;
• 6 фотокарток 3х4;
• медичну довідку;
• документи, що підтверджують   

право на пільги (за наявності).
mon.gov.ua

 

– Які це проєкти?
– Перший стосується забезпечення 

населення центральної та північної ча-
стини міста Лисичанська, а також міст 
Новодружеська та Привілля питною 
водою із Західної фільтрувальної стан-
ції КП «Попаснянський районний во-
доканал». Колись звідти йшов водогін в 
Лисичанськ, але через політичні чвари 
постачання води звідти припинилося, і 
труби демонтували. Також з політичних 
мотивів катастрофічно знизилися об’єми 
води, що транспортуються по мережам 
КП «Попаснянський районний водока-
нал» на тимчасово окуповану територію 
Луганської області.

Але ми розуміємо, що Західну філь-
трувальну станцію потрібно зберегти. 
По-перше, тому що це водогони на сотні 
мільйонів гривень. Якщо їх не експлуа-
тувати, вони стануть непридатними, а на 
те, щоб прокласти потім нові, потрібні 
дуже великі кошти і не один рік. По-дру-
ге, колись нарешті тимчасово окупова-
ні території Луганської області повер-
нуться під контроль української влади,               
і воду потрібно буде туди постачати.

Цей проєкт передбачає будівництво 
магістрального водогону від 47 пікету 
водогону діаметром 1200 мм КП «По-
паснянський районний водоканал» до 
камери перемикань ЛКСП «Лисичан-
ськводоканал». Там вода дуже хоро-
шої якості, і вона дешевша, ніж вода 
Білогорівського водозабору ЛКСП                                                           
«Лисичанськводоканал». 

На реалізацію проєкту у 2021 році пе-
редбачаються кошти для ЛКСП «Лиси-
чанськводоканал» в об’ємі 50 мільйонів 
гривень.

– А другий проєкт?
– Наступним проєктом, вартість якого 

складає 30 мільйонів гривень, плануєть-
ся провести реконструкцію аварійного 
водогону, по якому постачається вода в 
міста Новодружеськ та Привілля. Наразі 
там 700-міліметрова труба, яку заміни-
мо на нову меншого діаметру. Це уне-
можливить втрати води та забезпечить       
стабільне водопостачання в ці міста. 

Облдержадміністрація гарантує роз-
робку до 31.12.2020 цих проєктів. Піс-
ля цього чекатимемо на фінансування           
у 2021 році.

– Сергій Гайдай анонсував готов-
ність французів фінансувати окремі 
об’єкти сфери ЖКГ області.

– Так, навесні, до впровадження ка-
рантину, очільник області мав ряд зустрі-
чей з представниками Франції. Були ви-
значені два проєкти, які фінансуватиме 
французька сторона. Це реконструкція та  
капітальний ремонт об’єктів КП «Попас-
нянський районний водоканал», а також 
будівництво заводів з опріснення шахт-
них вод у містах Лисичанську, Золотому, 
Кремінній. Інвестицій передбачається на 
суму 75 мільйонів євро або 880 мільйо-
нів гривень. Поки розглядається виді-
лення першого траншу у розмірі близько 
33 млн євро. У вересні повинна відбути-

ся зустріч технічних спеціалістів, потім 
буде підписаний ряд відповідних доку-
ментів. На цей проєкт вже передбачено 
кошти в бюджеті Франції, і чотири фран-
цузьких компанії виявили бажання взя-
ти у ньому участь. Реалізовуватиметься 
він не раніше ніж через рік, адже на всі                                                                 
роботи ще потрібно розробити проєкти.

До цього часу КП «Попаснянський 
районний водоканал» також потрібно 
якось виживати, тому приймаємо ряд 
інженерних та технічних рішень, а та-
кож почали проводити інвентаризацію 
основних фондів. Все, що не стосується 
магістральних водогонів, ми передавати-
мемо на місця – у громади. Це їхня зона 
відповідальності. Тож, те саме ми прово-
дитимемо і по «Старобільськводі». Під-
приємство сьогодні обслуговує громади 
7 районів області, майно буде передано 
саме територіальним громадам. Відпові-
дальність за надання послуг буде на по-
літиках та менеджерах місцевого само-
врядування, як це і повинно бути. Ну а 
ми, звичайно, як допомагали до сьогодні, 
так і будемо допомагати.

– Чи є рух у напрямку створення в 
області системи збирання, транспор-
тування, захоронення та переробки 
відходів?

– Було прийнято Національну стра-
тегію та Національний план управлін-
ня відходами до 2030 року. Держава 
передбачила, що у 2020 році кожна об-
ласть повинна розробити та затверди-
ти свій Регіональний план управління 
з усіма видами відходів – твердими, 
рідкими, промисловими, побутовими 
та іншими. Цим займатиметься Депар-
тамент екології та природних ресурсів                                       
Луганської облдержадміністрації.

Щодо будівництва полігону – розро-
блено проєкт та його техніко-економічне 
обґрунтування. Вартість будівництва – 
715 млн грн. Ми максимально популя-
ризуємо його, але поки цікавості з боку 
інвесторів вкладати кошти в область 
немає, і можливість отримати кредит на 

його реалізацію під 1-2 % річних також 
відсутня. Наведу приклад Франції. Там 
на відповідні цілі передбачаються креди-
ти під 0,1 % річних строком на 40 років з 
відстрочкою платежів на 10 років. Такий 
кредит вирішив би проблему. Звичайно, 
більш спроможні області намагаються 
збудувати в себе полігони за власний 
кошт. Наприклад, в Краматорську побу-
довано два великих сучасних полігони. 
А ті області, які мають обмежені фінан-
сові можливості, як Луганська, напри-
клад, готові були б будувати полігони                       
в кредит на лояльних для себе умовах. 

– Які є варіанти – складувати сміт-
тя в себе чи вивозити в інші області? 

– Більш-менш окупиться перевезення 
машиною відходів на відстань не більше 
40 км в один бік. Тож, навіть Донецька 
область – це не вихід. Тому ми націле-
ні наразі хоча б максимально зібрати те, 
що є, щоб зменшити кількість несанкці-
онованих звалищ, а захоронення будемо 
здійснювати в тих місцях, які на сьо-
годні є. Для цього наразі Старобільськ 
отримав сміттєвоз. Також виділені кош-
ти на придбання великих 18-кубових                   
сміттєвозів для Марківки та Золотого.

– Незабаром опалювальний сезон. 
Чи будуть проблеми з призначен-
ням номінацій на газ? Чи активно                               
іде підготовка?

– Підготовка до опалювального сезо-
ну іде інтенсивно. Технічно всі підпри-
ємства готуються, і особливо великих 
проблем з цим немає. Але є ситуації, 
коли майбутні зміни в законодавстві мо-
жуть вплинути на призначення номіна-
цій окремим підприємствам. Про що це? 
Багато теплопостачальних підприємств 
області отримують номінації на газ, тому 
що сумлінно виконують умови договорів 
про реструктуризацію боргів за природ-
ний газ, укладених у 2017-му. А ось по-
точні платежі сплачують по мірі можли-
вості. Наразі вже є законопроєкт, за яким 
заборгованість, що виникла за період з 
2017 по 2020 рік, може бути додана до 

щомісячних платежів з реструктуриза-
ції. Платежі збільшаться в рази. Але ві-
рогідність того, що закон буде прийнято 
до початку опалювального сезону, неве-
лика. Тож, наразі всі підприємства спла-
тили платежі з реструктуризації, і якщо 
зміни в законодавстві не впровадять 
до 1 жовтня, всі теплопостачальники                       
області будуть з номінаціями. 

– І про електричну енер-
гію. Як сьогодні працює система                                                       
енергопостачання в області? 

– Кремінську підстанцію ввели в 
експлуатацію в травні, вона забезпечує 
нам абсолютну альтернативу Луганської 
ТЕС. Наприклад, автоматичне вимкнен-
ня енергопостачання від Луганської ТЕС 
через нещодавню масштабну пожежу 
в Новоайдарському районі абоненти 
навіть не відчули, адже у долі секунди 
енергопостачання відновили з другого 
вводу. Тож, сьогодні є можливість відно-
вити роботу на повну потужність таких 
підприємств, як ПрАТ «Сєвєродонецьке 
об'єднання «Азот», ТОВ «НВП «Заря». 

Луганська ТЕС майже рік – з черв-
ня по квітень – працювала на газі. У 
квітні за домовленістю сторін вугілля 
пішло на ТЕС з шахти «Обухівська» 
(РФ) через Кіндрашівку-Лантратівку, 
і ТЕС почала знову працювати на ву-
гіллі. Але продовжує працювати лише 
один енергоблок. Другий запускати не-
має сенсу, адже собівартість електрики                                                    
Луганської ТЕС неконкурентна.

Ситуацію може змінити лише більша 
ціна на електроенергію на ринку. Наразі 
Луганську ТЕС та область з'єднує єдина 
лінія, яка йде на підстанцію «Ювілейна». 
Вона неодноразово відключалася, але 
ніхто цього не відчув, бо працює Кре-
мінська підстанція. Але потрібно забез-
печувати надійність енергопостачання, 
тому наразі в «Укренерго» розглядаєть-
ся питання будівництва ще двох нових 
ліній від Луганської ТЕС до підстанції       
«Лисичанська».

Е. БОГДАНОВА.

 
 

Початок на стор. 2

Підстанція "Кремінська"
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Все украинские банки смогут 
принимать от клиентом значи-
тельно изношенные купюры. 
Новые правила прописаны в 
постановлении Правления На-
ционального банка Украины 
от 31 июля 2020 № 114 «Об 

утверждении Изменений к 
Правилам определения платеж-
ных признаков и обмена банк-
нот, разменных и оборотных 
монет национальной валюты 
Украины».

Ранее принимать изношен-

ные купюры от клиентов могли 
только уполномоченные банки.

Как стало известно, прини-
маться будут купюры, которые 
были повреждены водой, огнем, 
разными жидкостями или хими-
катами. Также обмену подлежат 
разрезанные или разорванные 
банкноты, которые сохрани-
ли целую часть, площадью не 
меньше 55 %.

Изменения вступают в силу  
с 1 сентября 2020 года.

bank.gov.ua

 
 

Що робити, якщо 
документ уже готовий 
та очікує власника?

Нагадуємо, що звертатися до 
підрозділів міграційної служ-
би для отримання готового до-
кументу під час карантину не 
обов’язково!

Паспортні документи збері-
гаються у підрозділах протягом 
року!

Якщо готова посвідка на про-
живання, іноземець також може 
отримати її після завершення ка-
рантину!

Іноземці зможуть врегулюва-
ти питання свого перебування 
в Україні протягом місяця після 
скасування карантину!

Варто зазначити, що наведені 
норми стосуються виключно 
іноземців та осіб без громадян-
ства, які станом на початок ка-
рантинних заходів перебували в 
Україні на законних підставах.

ID - це просто!

Біометричні паспорти - це 
практично

Паспорт громадянина України, 
виготовлений у формі пласти-
кової картки, - більш зручний 
та зносостійкий, ніж паперовий    
аналог.

Вперше паспорт громадянина 
України видається безкоштовно.

Біометричні паспорти - це 
безпечно

Для захисту інформації на елек-
тронному носії використовують-
ся новітні технології, що робить 
підробку електронних документів 
практично неможливою.

У разі крадіжки чи втрати тако-

го паспорту, зловмисники не змо-
жуть скористатися ним.

Біометричні паспорти - це 
зручно

Для зчитування інформації, 
наприклад, на кордоні, будуть ви-
користовуватись автоматизовані 
контрольно-пропускні систе-
ми для власників біометричних 
паспортів. Це, по-перше, виклю-
чить суб‘єктивність та можливість 
зловживань під час проходження 
контролю, а по-друге, зменшить 
час, необхідний на таке проход-
ження.

Подорожі до країн, які викори-
стовують автоматичні пропускні 
системи, стануть більш зручними, 
без виснажуючих черг.

Аналогічно, будуть створені 
умови, необхідні для спро-
щення та прискорення 
внутрішньодержавних процедур 
надання адміністративних послуг, 
які передбачають ідентифікацію 
особи.

На картці надруковано до-
сить мало відомостей: фото, 
ім’я, дата народження, дата 
і місце видачі паспорта – для 
ідентифікації особи більше і не 
потрібно.

Паспорт оформляється осо-
бам, які не досягли 18-річного 
віку на чотири роки, а особам, 
які досягли 18-річного віку, - на 
кожні 10 років за зареєстрованим 
місцем проживання.

Паспорт видається не пізніше 
ніж через 20 робочих днів з дня 
оформлення заяви-анкети для 
його отримання.

Л. ЄВДОКИМОВА, 
начальник Новоайдарського 

РВ УДМС України 
в Луганській області.

Прокуратура довела у суді 
безпідставність збільшення ціни 
на пальне для освітніх закладів 

Новоайдарського району

Господарський суд Луган-
ської області задовольнив позов 
Сєвєродонецької місцевої проку-
ратури Луганської області та виз-
нав недійсними додаткові угоди до 
договору постачання пального для 
потреб навчальних закладів Ново-
айдарського району. 

Встановлено, що у травні 2019 
року відділ освіти Новоайдарської 
районної державної адміністрації 
уклав договір з підприємством на 
закупівлю бензину та дизельно-
го палива на загальну суму 926 

тис. грн. У подальшому упро-
довж травня-листопада сторо-
ни безпідставно уклали чотири 
додаткові угоди до договору, за 
якими ціну товару збільшили на 
понад 20 %, а обсяги поставок 
зменшили. У зв’язку з цим поста-
чальнику було надмірно сплачено 
понад 85  тис. грн.

Після набрання рішенням 
законної сили буде вирішено 
питання щодо стягнення з 
підприємства-постачальника вка-
заних коштів та повернення їх до  
відділу освіти районної державної 
адміністрації.

Д. ПОМАЗАН, прокурор 
Новоайдарського відділу 

місцевої прокуратури.

Цим рішенням встанов-
люється посадовий оклад 
працівника 1-го тарифно-
го розряду Єдиної тарифної 
сітки у розмірі 2 225 грн, що 
у співвідношенні з розміром 
мінімальної заробітної плати 
5 000 грн буде становити 44,5 

відсотка (2225 грн/5000 грн), 
а також - розмірів посадових 
окладів за всіма розрядами ЄТС, 
розрахованих виходячи з ново-
го розміру посадового окладу 
працівника 1 тарифного розряду.

За словами міністра розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 

господарства Ігоря Петрашка, 
рішення уряду дозволить не до-
пустити збільшення розриву між 
ставкою 1-го тарифного розряду 
і новим розміром мінімальної 
заробітної плати, що з 1 вересня 
становитиме 5 000 грн.

Також Уряд доручив 
керівникам установ, закладів 
та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери забезпечити 
диференціацію заробітної пла-
ти за рахунок встановлення до-
плат, надбавок, премій залежно 
від складності, відповідальності 
та умов виконуваної робо-
ти, кваліфікації працівника, 
результатів його праці.

pfu.gov.ua

 

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо підвищення з 
1 вересня 2020 року посадових окладів (тарифних ставок) 
працівників установ, закладів та організацій окремих галу-
зей бюджетної сфери. Відповідне рішення ухвалено у зв'язку 
з підвищенням на законодавчому рівні розміру мінімальної 
заробітної плати з 4723 до 5000 грн.

Міністерство економіки 
внесло зміни до класифікатора 
професій, дозволивши за бажан-
ня використовувати фемінітіви у 
кадровій документації.

В основних положеннях 
Класифікатора сказано, що 
«Професійні назви робіт наво-

дяться в чоловічому роді, окрім 
назв, які вживаються виключно в 
жіночому роді (економка, нянь-
ка, покоївка, сестра-господиня, 
швачка)».

Наказ дозволяє за бажання 
користувача під час внесення 
інформації про назву роботи в 

кадрову документацію окремо-
го працівника використовувати 
фемінітіви відповідно до пун-
кту 4 параграфа 32 Українського 
правопису, схваленого постано-
вою Кабінету Міністрів України 
від 22 травня 2019 року за № 437.

«Наприклад, інженер - 
інженерка, верстатник широ-
кого профілю - верстатниця 
широкого профілю, соціолог - 
соціологиня».

glavcom.ua

 

Державна служба України 
з питань праці інформує, що 
з 1 вересня поточного року 
посилюється контроль за оформ-
ленням трудових відносин із 
працівниками.

Чинне законодавство передба-
чає кримінальну, адміністративну 

та фінансову відповідальність 
за порушення законодавства про 
працю в частині оформлення 
трудових відносин із найманими 
працівниками.

Кримінальна відповідаль-
ність: штраф від 34 до 85 тис. 
грн, позбавлення права займати 

певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до п’яти 
років, виправні роботи на строк 
до двох років, арешт до 6 місяців.

Адміністративна відповідаль-
ність: штраф від 8,5 до 34 тис. 
грн.

Фінансова відповідальність: 
штраф від 47,2 тис. грн до 141,7 
тис. грн.

pfu.gov.ua

Цена на природный газ для 
населения в сентябре вырас-
тет на 1 грн 46 коп. за куб. м, 
то есть вместо 3,24 грн/куб. м 
она составит 4,7 грн/куб. м. Об 
этом известно из информации 
о тарифе «Месячный» на сайте 
НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме того, в условиях та-
рифа отмечается, что в случае 
уплаты за использованный 
газ в личном кабинете или 
чат-боте до 15 числа каждого 
месяца абонент получает 1 % 
скидки на тариф в следующем 
месяце.

Напомним, что с 15 августа 
2020 года абоненты с помощью 
личного кабинета могут из-
менить тариф с «Месячного» 
на «Годовой». По «Годовому» 
стоимость газа составит 4,73 
грн/куб. м и не будет менять-
ся с началом или завершением 
отопительного сезона.

112.ua

 

ТАРИФИ 
НА ПОЛІТИЧНУ РЕКЛАМУ В ГАЗЕТІ 

"ВІСНИК НОВОАЙДАРЩИНИ"
ПІД ЧАС ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ-2020:

- 1 КВ. СМ НА ПЕРШІЙ СТОРІНЦІ – 9 ГРН;
- 1 КВ. СМ НА ІНШИХ СТОРІНКАХ – 7 ГРН;
- РОБОТА ЖУРНАЛІСТА АБО ФОТОГРАФА 

НА ЗАХОДІ – 150 ГРН/ГОДИНА;
- КОПІРАЙТИНГ – 40 ГРН /1 ТИС. ЗНАКІВ.

За август 2020 года  два вла-
дельца охотничьего оружия, ко-
торые имели оружие на законном 
основании, лишились этого права.

По первому факту изъятия: 
2 августа  - в День ВДВ – День 
воздушно-десантных войск вла-
делец охотничьего оружия, на-
ходясь в нетрезвом состоянии, 
устроил стрельбу из своего ружья, 

ночью в селе, где он проживает 
(производил салют в честь ВДВ                            
выстрелами вверх).

Начальником Новоайдарского 
отдела полиции данному гражда-
нину разрешение на право хране-
ния и ношения оружия аннулиро-
вано, оружие изъято, материалы 
направлены в суд.

По второму факту изъятия: 
владелец охотничьего оружия, 
который имел его на законном 
основании, находясь в нетрезвом 
состоянии, устроил дома скандал: 
выражался нецензурной бранью, 
угрожал, на замечания не реаги-
ровал, а рядом находились его 
жена, дети, родители преклонного 
возраста. Данный гражданин был 

привлечен к административной от-
ветственности Новоайдарским су-
дом за насилие в семье – к штрафу.

Закон гласит, что владельцы лю-
бого вида оружия, которые имеют 
его на законном основании и при-
влекаются к административной от-
ветственности за насилие в семье, 
оружие хранить и пользоваться им 
не имеют права.

По данному факту разрешение 
на право хранения и ношения дан-
ному гражданину аннулировано. 
Оружие изъято.

С. ТИХАНОВ, старший 
инспектор Новоайдарского 

ОП ГУП в Луганской области, 
майор полиции.
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

продам
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.
КВАРТИРУ. 050-600-81-13.
Однокомнатную КВАРТИРУ в 

Новоайдаре. 066-906-10-55.
МАГАЗИН в Новоайдаре с зе-

мельным участком. 050-16-88-542.
КРОВАТЬ железную с дере-

вянными спинками, ТРЮМО.    
095-384-67-42.

СРОЧНО в связи с переездом 
СТАНОК деревообрабатыва-
ющий универсальный, ПРИ-
ЦЕП на машину с документами, 
КРУПОРУШКУ, ГЕРБИЦИД 
Зенкор сухой (1 кг). С. Райго-
родка Новоайдарского района.           
099-370-95-87.

ТЕЛЯТ, КОРОВ на молоко. 
099-97-69-401.

КАРТОФЕЛЬ. 066-852-27-41.
КАРТОФЕЛЬ. 050-735-14-68.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг, 

066-31-32-595.
Двухконтурный КОТЁЛ «Тер-

моБар» КСГВ-10 Ds (Барский        
машзавод). 099-36-88-604.

ТРУБЫ б/у поливные, длина 
4,5 м, 1 шт. – 50 грн; ТРУБЫ пла-
стиковые канализационные, дли-
на 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 литров – 20 
грн; оконное СТЕКЛО 50*80 см, 
1 шт. – 30 грн; ручной НАСОС 
алюминиевый для посадки пчел 
и опрыскивания деревьев и т.д. – 
50 грн; переносные пчеловодные 
ЯЩИКИ, УЛЕЙ, РАМКИ, раз-
ный пчеловодческий ИНВЕН-
ТАРЬ для начинающих пчелово-
дов; пчеловодческий КОСТЮМ 
белый, 50 размер – 100 грн; СЕ-
МЕНА кабачков, укропа, тыквы, 
1 стакан – 20 грн; ДОСКИ новые 
2,3 м, сечение 20*1,5 см – 10 грн 
шт.; ШЛАКОВАТУ для утепле-
ния, РУБЕРОИД в рулонах, 1 
м - 30 грн; резиновые ШЛАН-
ГИ для полива; железную КРО-
ВАТЬ односпальную на сет-
ке – 100 грн; ПЕЧКУ газовую 
двухконфорочную – 50 грн; про-
игрывающее УСТРОЙСТВО 
«Ригонда» с приемником; разные 
ПОДНОСЫ эмалированные – 
30 грн; ГРАБЛИ – 50 грн; раз-
ные ЛОПАТЫ – 50 грн; КОСУ 
– 100 грн, ВИЛЫ, ТЯПКИ – 50 
грн. Телефон: 095-39-36-278,               
с. Безгиново.

Ремонт 
изготовление, 

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

куплю
Одно- или двухкомнатную 

КВАРТИРУ в центре Новоай-
дара. 066-05-11-647.

СРОЧНО двухкомнатную 
КВАРТИРУ. 066-051-16-47.

ВОСК, МЕРВУ, ПРОПО-
ЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.

КРС: быков, коров, тёлок. 
095-05-22-071, 095-900-82-92.

КРС, 099-005-75-77,                
096-313-90-50.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я БОНДАРЕНКА Андрія      
Вікторовича, 17.08.1984 р. н., вважати недійсним.

Втрачений АТЕСТАТ AN № 073756 на ім’я ЗУБОВА Івана    
Івановича вважати недійсним.

ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ на ім’я      
ПОПОВА Сергія Івановича, 18.08.1977 р. н., вважати недійсним.

считать недействительным

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 
в Щастинський район електричних мереж потрібні

КОНТРОЛЕРи ЕНЕРгОНАгЛяДУ

РОБОТА в смт. Новоайдар ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ         
(II, III групи), які не мають протипоказань для виконання робіт, 
пов’язаних з тривалою ходьбою і перебуванням на відкритих май-
данчиках при підвищених і знижених температурах, без досвіду 
роботи, середня освіта.

Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10, тел. 9-45-35.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІ-
СТЮ «РОСТДОРСТРОЙ» (юридична адреса: 65009, Одеська 
обл., м. Одеса, вул. Генуезька, буд. 1-А) повідомляє про намі-
ри отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин                                     
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Предметом діяльності підприємства є виробництво                                   
асфальтобетону.

Підприємство віднесено до другої групи за ступенем впливу 
об'єкту на забруднення атмосферного повітря.

На території підприємства, яке розміщене за адресою: 93500, 
Луганська обл., смт. Новоайдар, вул. Великий шлях, буд. 2-А, роз-
міщуються: відкриті склади інертних матеріалів, бітумні резер-
вуари, асфальтозмішувальна установка, склад ПММ, АЗК, РММ, 
дизельний генератор. Унаслідок виробничої діяльності в атмос-
ферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини: залізо 
та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,003 т/рік, манган та 
його сполуки в перерахунку на діоксид мангану 0,0002 т/рік, речо-
вини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційо-
ваних за складом 5,045 т/рік, речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок недиференційованих за складом 15,844 т/рік, 
оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту 19,098 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] 0,048 т/рік, діоксид сірки 
(діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 1,754 т/рік, 
оксид вуглецю 0,765 т/рік, вуглецю діоксид 1411,007 т/рік, неме-
танові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 5,025 т/рік, фенол 0,011 
т/рік, формальдегід 0,013 т/рік, метан 0,057 т/рік. Валовий викид 
забруднюючих речовин становить 1458,671 т/рік, 47,046 т/рік - без 
врахування парникових газів. Всього налічується 28 (двадцять ві-
сім) стаціонарних джерел викидів, з них 8 (вісім) організованих 
та 20 (двадцять) неорганізованих джерел викидів. Викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря не створюють перевищен-
ня рівня забруднення атмосферного повітря на межі розміщення  
житлової забудови, допустимого санітарними нормами.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в 
місячний термін після публікації до Новоайдарської район-
ної державної адміністрації Луганської області, яка розміще-
на за адресою: 93500, смт. Новоайдар, вул. Незалежності, 2.                     
Тел./факс: (06445) 9-40-38.

Выражаем искренние соболезнования семье Грачёвых в связи с утра-
той дочери Лизы. Невозможно найти такие слова, чтобы хоть каплю 
облегчить вашу боль. Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам  
слова поддержки и утешения. Мы скорбим вместе с вами.

Коллективы Новоайдарской ГНИ и 
Старобельского управления ГНИ в Луганской области.

Выражаем соболезнования семье Грачёвых по поводу тра-
гической смерти дочери. Мы с вами в эту трудную минуту.

Семьи Корнеевых, Дейкун, 
Виноградовых, Копаневых, Шевченко.

25 августа 2020 года 
ушла из жизни 

сестра, тетя, крестная 
КУЗНЕЦОВА 

Людмила Васильевна.

Тебя уж нет,
А мы не верим,

В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери

Мы не излечим никогда.

Искренние соболезнования 
дочери Пересичан Наталье и 
сыну Касьянову Сергею в свя-
зи с кончиной мамы. Вместе с 
ними разделяем горечь утраты.

Кравцовы, Турчиновы, Баевы.

Выпускники 1971 года Райгородской СШ глубоко скорбят по слу-
чаю смерти учителя украинского языка ЛУНЕВОЙ Анны Федо-
тьевны и выражают соболезнование родным и близким покойной.

Да будет земля ей пухом, а вечная память – в наших сердцах.

4 сентября. Убывающая 
Луна в знаке Овен. Время ха-
рактеризуется повышенной 
импульсивностью, поспеш-
ностью, граничащей с опро-
метчивостью. Лучше отложить 
дела, требующие точности и 
продуманности, так как, если не 
учесть какую-либо мелочь, это 
обязательно обернется негатив-
ными последствиями. Важные 
переговоры или заключение 
договоров могут быть сорваны 
буквально из-за ерунды

5 сентября. Убывающая 
Луна в знаке Овен. День ощу-
щения радости от бытия, об-
ретения внутренней свободы. 
Следует остерегаться огня и 
острых предметов. Прекрас-
ный период для освобождения 
от давнишних привычек, также 
можно попробовать что-ли-
бо новое. В отношениях - это 
время сближения и романтики 
на наиболее высоком уровне. 
Третья фаза отлично подходит 
для саморазвития, самосовер-
шенствования и созидания.

6 сентября. Убывающая 
Луна в знаке Телец. Самое 
благоприятное время для про-
ведения разноплановых фи-
нансовых операций и сделок. 
Вложение в ценные бумаги 
обязательно приведет к по-
лучению дохода. Так же хо-
рошо идут дела, связанные с 
недвижимостью и любыми 
другими имущественными во-
просами, включая операции с                       
художественными ценностями.

7 сентября. Убывающая 
Луна в знаке Телец. Хотя в этот 
период времени и отмечается 
некоторое усиление мысли-
тельных способностей, но с 
другой стороны возрастает 
инерционность и склонность к 
лени. Появляется желание ком-
форта и уюта, хочется посетить 
театр или кино, расслабиться и      

вкусно поужинать в ресторане.
8 сентября. Убывающая 

Луна в знаке Телец. Идеальный 
день для различных практик, 
направленных на очищение и 
тренировку силы духа, прозре-
ния. День кармических возда-
яний. Желательно уединение, 
так как нахождение в коллек-
тиве чревато конфликтными 
ситуациями. В этот период ак-
тивность начинает уменьшать-
ся, настает частая смена состо-
яний, идей и суждений. Когда 
накопленные за минувшие фазы 
опыт и силы энергетически 
продолжаются пускаться на                                      
реализацию планов.

9 сентября. Убывающая 
Луна в знаке Близнецы. Вре-
мя быстрых и энергичных дел. 
В силу возросшей импуль-
сивности стоит заняться не 
требующими особой концен-
трации внимания и больших 
временных затрат вопросами и 
проблемами. Увеличенная ин-
теллектуальная активность бла-
готворно сказывается на делах, 
требующих мгновенного при-
нятия решений либо связанных                   
с добыванием информации.

10 сентября. Луна находит-
ся в фазе Третья четверть в 
знаке Близнецы. Постоянное 
желание переключиться на 
другое занятие не способствует 
кропотливой работе, требую-
щей мобилизации всего внима-
ния, поэтому все долгосрочные 
проекты, на решение которых 
необходимо потратить более 
одного дня, стоит отложить в 
ящик до наступления благопри-
ятного периода.  День хорош 
для осмысления жизненного 
опыта и строительства на этой 
основе рациональных планов 
на будущее. Общение с партне-
рами и сослуживцами пройдет 
в позитивном русле.

mirkosmosa.ru

В центре Новоайдара найден пакетик со старыми серебряными 
украшениями. Обращаться по телефону 066-675-25-87.

бюро находок

3 сентября – 
4 года светлой памяти 

любимого мужа 
СИМАНЧЕНКО 

Виктора Викторовича 
(03.03.1968 – 03.09.2016)

Ушёл из жизни очень рано,
И не найти больше покой,

А сердцу больно, 
сердце в ранах

От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю…
Нашла покой, а где-то в сердце

Сама себя не узнаю.
Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим…

Не забывай о нас, не надо…
Мы любим… 

Помним… И скорбим…
Никто тебя мне 

не заменит никогда.

Жена Надежда, 
родные, близкие.

ПОМНИМ . . .
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«Бородатые» истории:
- летом борода растет быстрее;
- у среднестатистического мужчины 

борода и усы состоят примерно из            
30 тыс. волосков;

- отращивание бороды имеет свое    
научное название – погонотрофия;

- около 55 % мужчин на Земле носят 
растительность на лице;

- в войске Александра Македонского 
носить бороду не разрешалось. Расти-
тельность на лице считалась признаком 
уязвимости: во время близкой схватки 
противник мог вцепиться в нее рукой. 
Гладко брили лица и древние римля-
не, считая, что именно это отличает              
цивилизованного человека от варвара;

- у древнегреческих философов фор-
ма бороды отличалась в зависимости 
от принадлежности к определенной           
философской школе;

- в Древнем Египте носить боро-
ду имели право только люди самого 
высокого ранга. Многие отращивали 
бороду, красили ее хной и украшали                             
золотыми нитями;

- в Средневековье прикосновение 
к бороде считалось оскорблением и            
служило поводом для дуэли;

- средний прирост бороды за год        
составляет 14 см;

- с 1980 года у хоккеистов появи-
лась традиция, согласно которой они 
отказываются от бритья во время игр  
плей-офф;

- в Вашингтонском музее истории хра-
нится рекордно длинная борода – около 

5,3 метра. Ее обладателем был норвежец 
Гансу Лангсет. Обладательницей самой 
длинной бороды среди женщин являет-
ся американка Вивиан Уиллер, длина        
бороды которой составила около 30 см;

- среднестатистический мужчина тра-
тит на бритье больше 60 дней жизни, де-
лая по 100-600 взмахов бритвой за один 
сеанс. А сбривает в общей сложности 
более восьми метров волос;

- борода поддается классификации. 
Среди бород, бородок и бородищ выде-
ляют эспаньолку, щетину, козлиную 
бородку, бакенбарды и даже бороду          
«под Виктора Эммануила Второго»;

- согласно Forbes, 98 % мужчин из 
списка 100 самых богатых людей –    
гладко выбриты;

- строго верующие мусульмане и ор-
тодоксальные иудеи обязаны носить бо-
роды. Несмотря на то, что ни в одном 
священном писании не сказано про рас-
тительность на лице, отчего-то в их рели-
гиях борода неприкосновенна. Причём, у 
первых брить и ровнять бороду можно, 
но не короче кулака своего, а у вторых 
в Талмуде борода рассматривается как 
украшение, источающее благочестие. 
В Торе говорится: «не оскверняй край     
бороды своей»;

- существуют целые клубы боро-
дачей и огромные соревнования ми-
рового масштаба на самую ориги-
нальную, самую длинную и самую                                            
естественную бороду. 

kvn201.com.ua; billionnews.ru; 
oldboybarbershop.com

О красоте и красотках:
- существует понятие так называемой 

«идеальной формы лица». Формула его 
проста: расстояние между зрачками до-
лжно составлять 46 % от ширины лица, 
а расстояние от губ до глаз – 36 % его 
длины. Таковы пропорции истинной  
красоты;

- левая сторона лица красивее, чем 
правая;

- по версии гонконгского журна-
ла Travelers Digest, самые красивые 
мужчины живут в Швеции, а женский         
рейтинг возглавили украинки;

- использование в рекламе очень кра-
сивых моделей понижает ее эффектив-
ность, поэтому для съемок чаще привле-
кают людей с обычной внешностью;

- первый Всемирный конкурс красоты 
состоялся в Бельгии в 1888 году.  После 
собеседования с 21 кандидаткой победи-
тельницей была провозглашена 18-лет-
ная Берта Сукаре из Гваделупы, которая 
и получила главный приз – 5000 франков;

- процедуру маникюра придума-
ла Клеопатра. В те времена яркий ма-
никюр – красный, черный, зеленый – 
носили только знатные особы Египта. 
Рабы могли красить ногти, но только                        
нейтральными, неяркими цветами;

- 75 % мужчин считают девушек с  
веснушками очень привлекательными;

- предшественницей современной по-
мады были толченые до пастообразного 
состояния жучки – кошениль;

- в эпоху Людовика XIV придворные 
дамы украшали свое лицо накладными 
мушками, маскируя так шрамы от оспы;

- эксперимент британского психоло-
га Бенедикта Джонса из Абердинского 
университета (Шотландия) показал, что 
женщины находят более привлекатель-
ными тех мужчин, которым улыбаются 
другие женщины;

- в результате эволюции женщины 
становятся привлекательней, мужская 
же внешность не подвержена столь              
радикальным изменениям;

- в Японии в моде цветные линзы, ко-
торые делают женщин похожими на ге-
роинь аниме. Кривые зубы и оттопырен-
ные уши, по мнению японских мужчин, 
по-настоящему украшают женщину;

- по мнению большинства интер-
нет-сайтов знакомств, женщины наибо-
лее обеспокоены ростом потенциального 
партнера. Мужчины же больше озабо-
чены весом их потенциальных подруг;

- ежегодно во всем мире на то, чтобы 
стать привлекательным, тратят 200 
млрд. дол. Эта «индустрия» включа-
ет в себя тренинги по снижению веса, 
косметическую хирургию, производство 
косметики, средств по уходу за кожей и                       
волосами, парфюмерии и многое другое.

 100-faktov.ru; lady.tochka.net; 
erudit-menu.ru

5 самых популярных 
пластических операций

Подтяжки лица. На почетном пер-
вом месте в хит-параде оказался фейс-
лифтинг – круговая подтяжка лица, ко-
торую заказывают в основном зрелые 
женщины (начиная с 35 лет и выше). 
Средняя стоимость операции колеблется 
от 2000 до 5000 долларов.

Пластика век. На втором месте уже не 
первый год стоит блефаропластика – опе-
рация по подтяжке и удалению жировых 
грыж век. Данная операция способна 
избавить от нависания верхнего века, а 
потому популярна среди женщин стар-
ше 40 лет. Приблизительная стоимость    
операции – от 600 до 2000 долларов.

Пластика носа. Почетное третье ме-
сто занимает ринопластика – операция, 
направленная на изменение формы или 
размеров носа. Возрастная группа са-
мая разная – от 18 лет и старше. Стои-
мость операции колеблется от 1500 до            
2500 долларов.

Пластика груди. Маммопластика – 
подтяжка и увеличение груди – стоит на 
четвертом месте по популярности в на-
шем хит-параде. Возрастная категория 
женщин, озабоченных состоянием своих 
молочных желез, самая разная – от 18 
до 60 лет. Приблизительная стоимость 
операции – от 3000 долларов (подтяж-
ка) до 5000-7000 долларов (увеличение                            
и подтяжка груди).

Пластика тела. На пятом месте ока-
залась липосакция – операция по уда-
лению скопления жировой ткани в про-
блемных зонах (области живота, бедер, 
ягодиц). Возраст пациенток, заказываю-
щих такую операцию, колеблется от 18 
до 50 лет. Стоимость операции зависит 
от количества зон и объемов работы, 
в среднем колеблясь от 800 до 5000                    
долларов. tsn.ua

 
 

Отмечается каждую первую суб-
боту сентября.  Праздник придуман в 
Австралии комедийной фолк-группой 
The Beards. Вот уже почти 10 лет 
борода не сдает своих позиций среди 
прочих модных тенденций. Борода, 
несомненно, добавляет своему облада-
телю мужественности и придает ему 
большую уверенность в себе. Вокруг 
этого атрибута всегда ходили осо-
бые поверья и мифы, но есть и весьма                                                                      
занимательные факты о бороде.

 
 

Отмечается по инициативе Меж-
дународного комитета эстетики и 
косметологии СИДЕСКО, который 
считается главной международ-
ной Ассоциацией терапии красоты 
в мире. Он был основан в Брюсселе в 
1946 году и с тех пор формировался 
тысячами врачей по всему миру бла-
годаря работе 33 отделений во многих 
странах.


