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Шановні мешканці Новоайдарської ОТГ,
спортсмени, фізкультурники,

шанувальники спорту!

Традиційно у другу суботу вересня відзначається 
свято всіх прихильників здорового способу життя, 
фізкультурників, спортсменів, ветеранів спорту – День 
фізичної культури і спорту. За всіх часів саме здорові 
духом і тілом люди складали опору суспільства, адже 
спорт не тільки дає здоров’я, він загартовує характер                                       
і волю.

Новоайдарщина завжди славилась своїми спортив-
ними талантами, фізичне виховання – це здоров’я                                  
нації.

Отож, наше спільне завдання – залучати в спортивні 
зали, на майданчики якнайбільше дітей, молоді, їх бать-
ків, але найголовніше – створення для цього відповідних 
умов. Тому підтримка фізкультурно-спортивного руху, 
допомога у зміцненні матеріально-технічної бази спор-
тивних закладів громади – це одне з пріоритетних                                            
завдань.

Шановні спортсмени, тренери, працівники організацій 
та установ фізичної культури і спорту, ветерани та  
шанувальники спорту!

Від щирого серця вітаю вас із Днем фізичної куль-
тури і спорту, святом здорових, цілеспрямованих                                               
людей!

Бажаю всім спортсменам, тренерам, ветеранам спор-
ту, вболівальникам і шанувальникам фізичної культу-
ри здоров’я і краси, олімпійського довголіття, спортив-
них та життєвих перемог, плідної праці та успіхів у всіх              
звершеннях!

Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

3 вересня в с. Побєда про-
йшов захід, присвячений 
ушануванню пам'яті військо-
вослужбовців 27-ї Сумської 
окремої реактивної артилерій-
ської бригади, що загинули сім 
років тому, 3 вересня 2014 року, 
внаслідок артилерійського об-
стрілу, проведеного  з території            
РФ.

Незвично холодна для цієї 
пори року погода не могла зава-
дити місцевим мешканцям від-
дати шану українським героям, 
що поклали життя, захищаючи 
нашу країну.

Захід відвідали Новоайдар-
ський селищний голова Ігор 
Шопін і голова Щастинської 
районної державної адміні-
страції Тетяна Новикова. Були 
присутні військовослужбов-
ці й учні Новоайдарського                               
ліцею.

Юні ведучі розпочали за-

хід, назвавши імена полег-
лих українських вояків. Різні 
дати народження – хтось уже 
був досвідченим військовим, 
а хтось ледь відзначив двад-
цятиріччя, – і одна спіль-
на дата у всіх – чорні цифри                                           
03/09/2014.

Говорячи про жахливі події 
семирічної давнини, Ігор Шопін 
підкреслив, що загиблі артиле-
ристи, як і інші полеглі захисни-
ки України, віддали свої життя 
за мир на Новоайдарщині, за 
можливість для людей жити 
не під чоботом окупанта, а на 
своїй, вільній землі, наголо-
сивши, що Україна обов’язково 
переможе загарбника, бо за нею      
правда.

Тетяна Новикова в своїй про-
мові назвала трагічні події 2014 
року справжнім шрамом на тілі 
Новоайдарщини й усієї України, 
сказавши, що ми ніколи не забу-

демо загиблих воїнів, так само 
як їх – своїх близьких, дітей, 
чоловіків, батьків, побратимів 
– не забувають дружини, матері 
і батьки, друзі, брати по зброї, 

що кожного року, незважаючи 
ні на що, приїжджають у верес-
ні на місце трагедії, віддаючи 
шану тим, кого немає з нами, 
але завдяки кому ми можемо                                         
бути тут.

Присутні вшанували пам'ять 
українських вояків, схиливши 
голови під час хвилини мовчан-
ня. Було продекламовано спов-
нені скорботи поетичні рядки. 
Солісткою Новоайдарського 
селищного Будинку культури 
Евеліною Лукашовою було ви-
конано пісню «Над землею      
тумани». 

Закінчився захід покладан-
ням квітів до пам’ятного зна-
ку на місці загибелі воїнів 27-ї 
Сумської окремої реактивної 
артилерійської бригади.

І як би не було сумно, як би 
не боліли серця, як би не бли-
щали сльози в очах тих, хто 
щоразу приходить на місце тра-                                                  

гічних подій, однак люди кож-
ної осені збиратимуться тут 
і в майбутньому – збирати-
муться, щоб ушанувати тих, 
хто дав нам можливість, яку 
ми часто недооцінюємо, – 
можливість жити на вільній                                                        
землі.

І вже наступного дня, 4 верес-
ня, біля пам’ятного знаку заги-
блим військовим ЗСУ відбулась 
зустріч представників громад-
ськості району з командиром 
27-ї реактивної артилерійської 
бригади, рідними та близьки-
ми військових, які загинули 
внаслідок обстрілу сім років                                                    
тому.

Ця зустріч була сповнена 
глибокими почуттями шани та 
скорботи за загиблими вояка-
ми, які не пошкодували жит-
тів задля збереження кордо-
нів рідної країни, заради нас                                  
із вами.
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Строки відпочинку від навчання ре-
гламентуються нормативними доку-
ментами, починаючи від Закону «Про 
освіту» та закінчуючи статутами окре-
мих навчальних закладів. Саме ці доку-
менти впорядковують дати, коли будуть 
відпочивати учні.

Для навчального процесу 
2021/2022 років Міносвіти України 
рекомендує такі терміни шкільних                                
канікул:

- восени учні відпочиватимуть                   
з 26 жовтня по 1 листопада 2021 року;

- зимові канікули для школярів роз-
почнуться 25 грудня і закінчаться                    
10 січня 2022 року;

- відпочинок навесні буде недовгим. 
Він стартує 22 березня і закінчиться       
28 березня;

- період літніх канікул - з 1 червня     
по 31 серпня 2022 року.

Традиційно кожен навчальний рік ба-
гатий і на додаткові вихідні дні на честь 
державних свят.

Варто зазначити, що на тривалість 
і дати канікул може вплинути 
епідеміологічна ситуація з поширенням 
коронавирусу.

Так, зокрема, було з осінніми 
канікулами у 2020 році, коли через спа-
лах захворюваності уряд рекомендував 
українським школам почати канікули 
на півтора тижні раніше, а зимові 
канікули стартували майже на тиждень          
пізніше.

lenta.ua

 

У нашій країні почалася підготовка до 
переходу всіх екстрених служб в єдину 
систему. Вже скоро замість номерів 
101, 102, 103 і 104 буде один - 112. Си-
стема «112» повинна стати єдиним цен-
тром екстреного реагування. На цей 
час служби не працюють спільно: якщо 
необхідна допомога одночасно декількох 
служб, людям доводиться робити кілька 
викликів.

Замовником оголошеного тенде-
ру являється Державне агентство 
інфраструктурних проєктів України. 
Аукціон розпочнеться 1 листопада 2021 
року, а сам старт проєкту розраховано на 
початок 2022 року

Єдиний номер вирішує цю проблему 
і економить час на порятунок життів. 
Також нова система стане більш про-

стою для тих людей, які часто гублять-
ся і не знають, до кого звертатися в ек-
стрених ситуаціях і за яким номером                    
дзвонити.

У Європі система «112» функціонує 
вже давно, вона є дуже зручною для гро-
мадян. Підписавши Угоду про асоціацію 
з ЄС, Україна взяла на себе зобов’язання 
також ввести номер «112», щоб зро-
бити систему більш досконалою і                        
комфортною для людей.

kyiinfo.com.ua

 
Міністерство охорони здоров’я і Ди-

тячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 
оголосили національний конкурс 
«Вакциновані й відкриті».

Школи можуть виграти цінні пода-
рунки, якщо принаймні 80 % їхнього 
колективу повністю вакциновані від 
COVID-19:

- 3 суперпризи: набори з 10 
комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів 
для кожної школи-переможниці;

- 15 мініпризів: набори з 10 гарнітур і 
роутера для кожної школи-переможниці.

Для участі в конкурсі, будь-
якому представнику школи потрібно 
зареєструвати школу онлайн за посилан-
ням: cutt.ly/IQNTKQ3. Анкети прийма-
тимуться до 23:59 29 вересня. Церемонія 
визначення переможців, оголошення 
результатів конкурсу відбудеться 3 жов-
тня 2021 року і буде приурочена до Дня                                                           
вчителя.

«В Україні очікується поширення шта-
му «Дельта» й зростання захворюваності 
на COVID-19. В областях, які пере-
йдуть до жовтого, помаранчевого або 
червоного рівнів епідемічної безпеки, 
відкритися та працювати у звичайному 
режимі зможуть лише ті освітні заклади, 
в яких мінімум 80 % персоналу будуть 
повністю вакциновані», — наголошує 
Міністр охорони здоров’я Віктор                                
Ляшко.

Вакцинація освітян від COVID-19 
почалася у квітні серед тих, хто був за-
лучений до проведення ЗНО-2021, а у 
травні — всіх охочих працівників сфери   
освіти.

«Усі зацікавлені у тому, щоб українські 
школи залишалися відкритими: діти, 
батьки, вчителі. Основна мета конкурсу, 

який ми розпочали, — заохотити освітян 
в усій країні зробити це можливим, — 
говорить Мурат Шахін, Представник 
ЮНІСЕФ в Україні. — Я також закли-
каю кожного вчителя зробити щеплення 
від COVID-19. Я зробив щеплення — ми 
знаємо, що вакцини діють. Переконай-
мося, що навчання не перериватиметь-
ся, а наші школи — безпечні для кожної    
дитини».

Для того, щоб заохотити освітян 
вакцинуватися та захистити себе від 
COVID-19, стартує конкурс не про-
сто для вакцинованих осіб, а для цілих 
колективів.

Усі учасники конкурсу отрима-
ють сертифікати про участь, а також 
гарантовані призи за публікацію про 
конкурс у своїх соціальних мережах під 
хештегами #ВакцинованіВідкриті.

Детальні умови участі та реєстрація 
в конкурсі за посиланням  cutt.ly/
IQNTKQ3.

Заплановано розширення аудиторії 
конкурсу, тож варто стежити за но-
винами на інформаційних сторінках 
організаторів. Тим, хто готовий долучи-
тися до призового фонду, потрібно напи-
сати на адресу mmelkova@unicef.org.

Конкурс відбувається за підтримки 
Агентства США з міжнародного             
розвитку (USAID).

unicef.org

Схвалення Верховною Радою урядо-
вого законопроєкту дасть можливість 
уперше після 2014 року охопити про-
грамою підвищення всі категорії              
пенсіонерів.

У рамках підготовки проєкту держ-
бюджету-2022 Міністерство соціальної 
політики пропонує передбачити у 
календарі п’ять кроків підвищення 
пенсій. Про це повідомляє пресслужба 
міністерства.

Зокрема, Мінсоцполітики пропонує 
передбачити у календарі підвищення 
пенсій на наступний рік такі кроки:

- підвищення з 1 січня пенсій осо-
бам з інвалідністю з числа ліквідаторів 
Чорнобильської катастрофи;

- індексацію з 1 березня пенсій для май-
же 10 млн пенсіонерів та компенсаційних 
виплат для пенсіонерів віком старше 75 
років;

- перерахунок з 1 липня і з 1 груд-
ня пенсійних виплат у зв’язку із 
підвищенням прожиткового мінімуму 
для непрацездатних осіб;

- перерахунок з 1 жовтня мінімальної 
пенсії за віком у зв’язку із прогнозова-
ним підвищенням мінімальної заробітної  
плати.

«Ці пропозиції, а також схвален-
ня Верховною Радою урядово-
го законопроєкту № 4668 дадуть 
можливість уперше після 2014 року охо-
пити в 2022 році програмою підвищення 
всі категорії пенсіонерів з акцентом на 
найбільш вразливих їх групах», – додали                                                                  
у відомстві.

«На 2022 рік Мінсоцполітики 
пропонує включити до ініційованої 
президентом програми щомісячних до-
плат літнім громадянам пенсіонерів 
віком від 70 до 75 років, що дозво-
лить підвищити доходи додатково 1,5 
мільйонам пенсіонерів», – заявили у                                          
Мінсоцполітики. 

glavcom.ua

 
 

 

Кабінет Міністрів України 1 вересня 
підтримав рішення про запровадження 
змін до розмірів стипендіального за-
безпечення учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, студентів 
закладів фахової передвищої та вищої 
освіти.

«Наше завдання: вкладати кошти в за-
клади освіти, дати стимули для розвит-
ку, заохочувати підприємців інвестувати 
в освіту, мотивувати вчителів кращи-
ми зарплатами, а студентів вищими 
стипендіями», — підкреслив Прем’єр-
міністр Денис Шмигаль.

Так, з 1 січня 2022 року в закла-
дах професійно-технічної освіти 
стипендії будуть збільшені у 2,5 
рази, а студенти закладів фахової 
передвищої та вищої освіти отрима-

ють підвищення щонайменше у півтора                                                                 
рази.

За словами Глави Уряду, останнє 
підвищення розмірів академічних 
стипендій було в листопаді 2017 року, 
тому назріла нагальна необхідність 
підвищення соціального захисту 
учнівської та студентської молоді.

За інформацією Урядового порталу.

 

Ціна газу для теплокомуненерго, які 
займаються постачанням опалення для 
населення, під час опалювального се-
зону становитиме 7,4 грн за кубометр. 
Про це повідомив голова правління НАК 
«Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

– Для потреб населення ціна на газ буде 
7,4 грн. Зауважу, що це практично втричі 
менше, ніж поточна спотова ринкова 
ціна. «Нафтогаз» забезпечує в достатніх 
обсягах цей ресурс для покриття всіх по-
треб населення в газі, які споживають 
його фактично через централізоване  
опалення, – сказав Вітренко.

Юрій Вітренко запевнив, що всі 
підприємства теплокомуненерго бу-
дуть з газом для забезпечення потреб                  
населення.

fakty.com.ua
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«Це ініціативи, що пов’язані з фор-
муванням в закладах освіти безбар’єр-
ного простору та організації й забезпе-
чення здорового харчування. Звичайно 
ж, що тут передбачено капітальні ре-
монти шкіл, а також оновлення матері-
ально-технічної бази їдалень освітніх         
закладів.

Наразі у співпраці з облдержадмі-
ністраціями та народними депутатами 
погоджено більше 500 проектів, що по-
кликані покращити умови для належно-
го освітнього процес», — зазначив Глава 
Уряду.

Крім того, Кабінет Міністрів Украї-
ни затвердив розподіл 150 мільйонів 
гривень субвенції місцевим бюджетам 
на створення навчально-практичних 
центрів сучасної професійно-технічної  
освіти.

«Це важливий крок, аби зробити їх 
більш сучасними та конкурентними, 
а також створити належні умови, аби 
здобувачі освіти отримували професій-
ні навички прямо під час навчання», —        
наголосив Прем’єр-міністр.

За інформацією Урядового порталу.

 
Уряд затвердив розподіл субвенції місцевим бюджетам на реалізацію програ-

ми «Спроможна школа для кращих результатів». На її реалізацію в бюджеті 
на 2021 рік закладено 1 мільярд гривень.

Як зауважив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кошти в межах відповідної 
програми підуть на проекти, що спрямовані на підтримку освіти в регіонах.

Загалом в Україні проведено 9,5 млн 
щеплень. Понад 4 млн людей отримали в 
Україні дві дози вакцини проти COVID-19. 
Як повідомляє пресслужба МОЗ, 152772 
людини вакциновано проти коронаві-
русу за 2 вересня. Одну дозу отримали 
46826 людей, повністю імунізовані –                
105946 людей.

Протягом доби працювали 977 мобіль-
них бригад, 2962 пункти щеплення та     
330 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії ще-
плено 5498951 людину, з них отримали 
одну дозу – 5498949 людей, повністю іму-
нізовані та отримали дві дози – 4012016 
людей (із них двоє осіб отримали одну 
дозу за кордоном). Загалом проведено 
9510965 щеплень.

Як відомо, в Україні зберігається не-
гативна динаміка захворюваності на 
COVID-19.

До слова, ВООЗ попереджає про но-
вий штам коронавірусу: може вражати                   
і перехворілих, і вакцинованих.

Нагадаємо, найбільше країн – 140 – ви-
знають для подорожей COVID-вакцину 
AstraZeneca європейського та корейського 
виробництва.

glavcom.ua

В області триває широка інформацій-
но-роз’яснювальна робота із різними ка-
тегоріями населення щодо запобігання 
і протидії домашньому насильству і на-
сильству за ознакою статі, зокрема, сто-
совно видів насильства, його проявів та 
шляхів отримання допомоги.

Так, у межах роботи коаліції «Луган-
щина. Жінки. Мир. Безпека» представ-
ниці громадської організації «Сєвєро-
донецька молодіжна рада» провели для 
гостей щорічного «Фестивалю думок», 
що відбувся у Сєвєродонецьку, гру  
«Коло безпеки».

Гра формує систему уявлень щодо 
явища насильства, форм та методів його 
попередження і подолання, а також ін-
формує про служби, до яких можна звер-
нутися у ситуації ризику насильства або 
його безпосереднього випадку.

Учасники жваво обговорювали усі 
поставленні питання, наводили життєві 
приклади та ділились власним досвідом; 

вони мали нагоду поспілкуватися с ор-
ганізаторами та тренеркою заходу, по-
ставити питання, а головне – отримати    
відповіді та практичні рекомендації.

Департаментом соціального захисту 
населення облдержадміністрації спільно 
із коаліцією ведеться робота із жінка-
ми, чоловіками, хлопцями і дівчатами із 
вразливих категорій. Зокрема, з дітьми з 
інвалідністю.

Так, у липні проведено консультацій-
ний захід з використанням гри «Коло 
безпеки» для відвідувачів та батьків 
дітей з інвалідністю КУ «Луганський 
обласний центр соціальної реабіліта-
ції дітей-інвалідів «Відродження», що                          
знаходиться в Кремінній.

У серпні патрульними поліцейськими 
проведено гру для дітей і молоді, які є 
вихованцями КЗ «Рубіжанський облас-
ний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та 
молоді».

loga.gov.ua

 
Сьогодні мешканці Луганщини от-

римують адміністративні послуги у 106 
місцях доступу: 20 центрах надання адмі-
ністративних послуг (ЦНАП), 77 віддале-
них робочих місцях та дев’яти мобільних      
ЦНАПах, де працює 150 адміністраторів.

У першому півріччі 2021 року було на-
дано 155 тис. адміністративних послуг, з 
них в електронному вигляді – майже 9 тис.

Доступ до державних послуг у сучас-
ному, цифровому та прозорому форматі 
є одним з факторів привабливості життя 
громад.

У ЦНАПах надаються найбільш попу-
лярні адміністративні послуги: реєстрація 
місця проживання, державна реєстрація 
речових прав на нерухоме майно та біз-
несу, із земельних питань, послуги со-
ціального характеру, паспортні послуги                 
тощо.

Паспортні послуги надаються через 14 
ЦНАПів, комплексна послуга єМалятко – 
через 12.

Разом із тим у ЦНАПах Лисичанської 
та Сєвєродонецької міських військово-ци-
вільних адміністрацій запроваджено по-
слугу з видачі та обміну посвідчення водія.

В області планується створення ще ше-
сти ЦНАПів: в Коломийчиській, Шуль-
гинській, Широківській сільських та Лоз-
но-Олександрівській, Нижньодуванській і 
Білолуцькій селищних громадах.

Міністерством з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України 
проводяться заходи зі створення у селищ-
них та сільських територіальних грома-
дах сучасних сервісних центрів з надання 

населенню адміністративних, пенсійних, 
соціальних, банківських послуг, послуг 
зв’язку тощо.

Такий пілотний проєкт із впровадження 
подібного центру, в якому буде розміще-
но й ЦНАП, реалізується в Шульгинській 
сільській громаді. Планується, що його 
відкриття відбудеться у вересні.

Крім того, наразі у рамках реалізації 
Програми розвитку ООН з відновлення та 
розбудови миру, що фінансується Євро-
пейським Союзом, здійснюються ремонтні 
роботи приміщення в смт Станично-Лу-
ганське загальною площею 711 кв. м, де 
буде розміщено сучасний ЦНАП. Він зна-
ходитиметься на відстані 700 м від КПВВ 
«Станиця Луганська».

Орієнтовний термін відкриття цього 
ЦНАПу – жовтень цього року.

Нагадаємо, 9 років тому, 6 вересня при-
йнятий Закону України «Про адміністра-
тивні послуги», який визначає правові 
засади реалізації прав, свобод і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб у 
сфері надання адміністративних послуг.

Завдяки цьому Закону в Україні створю-
валася та розвивається мережа центрів на-
дання адміністративних послуг (ЦНАП). 
На 1 липня 2021 року в країні кількість 
місць доступу до адміністративних послуг 
становила 2337. З них: 984 – ЦНАПи, 105 
– територіальні підрозділи, 1224 – відда-
лені робочі місця адміністраторів та 24 –        
мобільні ЦНАПи.

Наданням послуг займається близько    
6 тис. адміністраторів.

loga.gov.ua

Навчальний 2021–2022 рік в Україні 
розпочався у звичному форматі — діти 
пішли до садочків та шкіл, а студенти 
— в університети та коледжі. Та варто 
розуміти, що наближається період, коли 
очікується збільшення захворювано-
сті на гострі респіраторні вірусні хво-
роби, у тому числі на COVID-19. Отже, 
залежно від особливостей епідемічної 
ситуації в кожному регіоні, форма нав-
чання здобувачів освіти всіх рівнів може                                                 
змінюватися.

Навчальний процес може організо-
вуватися за одним із трьох можливих              
сценаріїв:

«Зелений» рівень епідемічної небезпе-
ки (низький рівень захворюваності)

Відвідування закладів освіти дозволено 
у звичайному режимі. Однак варто пам’я-
тати про протиепідемічні заходи, затвер-
джені постановами головного державного 
санітарного лікаря України для дошкіль-
них закладів (https://cutt.ly/RWTkyar) та 
закладів освіти (https://cutt.ly/PWTkobt).

«Жовтий» та «помаранчевий» рівні 
епідемічної небезпеки (середній рівень        
захворюваності)

Відвідувати заклад освіти можна за 
умови, якщо в ньому вакциновано щонай-
менше 80 % персоналу. Освітній процес 

забезпечується за різними формами: як 
дистанційно, так і безпосередньо в закла-
ді освіти з дотриманням правил дистанці-
ювання та дотримання протиепідемічних 
вимог.

Рішення про організацію освітньо-
го процесу ухвалює педагогічна рада 
навчального закладу в межах чинного          
законодавства.

«Червоний» рівень епідемічної небез-
пеки (високий рівень захворюваності).

Відвідувати заклади освіти заборонено 
всім, крім вихованців садочків, спеціаль-
них закладів освіти та учнів 1–4 класів 
шкіл за умови, якщо в закладі вакцино-
вано щонайменше 80 % персоналу. Для 
інших здобувачів освіти навчання від-
бувається в інших формах, у тому числі        
дистанційно.

Закликаємо всіх освітян дотримува-
тися протиепідемічних заходів і обрати 
щеплення як один із найефективніших за-
собів профілактики поширення коронаві-
русної інфекції. Вакцинуйтеся з турботою 
про себе та оточуючих!

Повний перелік пунктів та цен-
трів вакцинації з адресами та те-
лефонами доступний на сайті:                                                                           
https://list.covid19.gov.ua

За інформацією МОЗ України.

В Головному управлінні ДПС у Луган-
ській області поінформували, що відпо-
відно до Закону України від 30.03.2021 
р. № 1368-ІХ «Про внесення змін до За-
кону України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний ста-
тус», постанови Кабінету Міністрів Ук- 
раїни від 15.04.2020 р. № 278 «Про реалі-
зацію експериментального проекту щодо 
застосування відображення в електро-
нному вигляді інформації, що міститься 
у паспорті громадянина України у формі 
картки, та відображення в електронно-
му вигляді інформації, що міститься у 
паспорті громадянина України для виїзду 
за кордон» та наказу Міністерства фінан-
сів України від 29.09.2017 р. № 822 «Про 
затвердження Положення про реєстра-
цію фізичних осіб у Державному реєстрі 
фізичних осіб – платників податків» під 

час проведення процедур, пов’язаних з 
реєстрацією, внесенням змін, видачею 
документів (відомостей) з Державного 
реєстру фізичних осіб – платників подат-
ків, може застосовуватися відображен-
ня в електронному вигляді інформації, 
що міститься у паспорті громадянина 
України у формі картки (е-паспорт), з               
використанням мобільного додатка Дія.

З метою реалізації норм чинно-
го законодавства щодо застосування 
е-паспорта було забезпечено підклю-
чення ITC ДПС до Порталу Дія та роз-
роблено нове програмне забезпечення, 
за допомогою якого посадовими особа-
ми ДПС під час надання адміністратив-
них послуг у центрах обслуговування 
платників буде здійснюватися перевірка 
достовірності електронних цифрових                                                           
документів.

Головне управління ДПС
у Луганській області.
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Україна – це своєрідний феномен: 
одночасно древня і юна, славнозвісна 
і маловідома. Історична доля України      
складалась непросто.

Нинішня Україна – одна з найбільших 
країн в Європі, вона вільно розкинула-
ся від Закарпаття до широких донських 
степів, від Полісся до берегів Чорного 
та Азовського морів. Саме на території 
України знаходиться географічний центр 
Європи.

Духовна та культурна спадщина Укра-
їни назавжди увійшла до світової скарб-
ниці безцінних надбань. Українська 
мова визнана однією з наймелодійніших             
у світі.

Ми стали свідками, як 1991 року був 
ухвалений Акт проголошення незалеж-
ності України. Від 24 серпня 1991 року 
Україна існує як самостійна та неза-
лежна держава. Здійснилася споконвіч-
на мрія мільйонів українців! І ось уже 
30 років жовто-синій Державний Пра-
пор України майорить над незалежною                            
державою.

І це відчувається серцем. Зайдеш 
до нашої сільської бібліотеки. Мудрим 
поглядом нас зустрічає Тарас Григоро-
вич Шевченко. Кожен українець, де б 
не був, знає і шанує його ім’я. Він став 
духовним батьком українців, його пое-                                                  
зія – справжнісінький заповіт! До 
уваги читачів сформована книжкова 
виставка, присвячена 30-ій річниці не-
залежності. В дитячій кімнаті – вистав-
ка дитячих малюнків «Бажаю миру моїй                                                     
Україні!».

Відзначаючи 30-річчя Незалежності 
України, приєднуючись до Всеукраїн-
ського флешмобу, представники грома-
ди села Олексіївка: працівники та учні 
Олексіївського ліцею Новоайдарської се-
лищної ради, працівники Будинку куль-
тури та сільської бібліотеки, вирішили 
провести свій флешмоб «Вітаю, рідна 
Україна».

Серпневого дня ранкову тишу села 
розбудили звуки «Козацького маршу». 
На шкільному подвір’ї зібралися учас-
ники флешмобу. Ведучі Роман Поклон-

ський та Юлія Кобильова запросили всіх               
бажаючих доєднатися до цього заходу.

Присутні вітають гостей – солдатів 
Національної гвардії України: Ігоря Ша-
повалова, Володимира Сапаленка, Дми-
тра Денисенка, Андрія Свічкаря. Діти 
подарували їм танок.

Звучить пісня «Вишиванка». Ведучі 
оголошують Парад вишиванок. І розквіт-
ла площа різними кольорами, коли усміх-
нені дівчата та юнаки продемонструва-
ли свої вишиванки. Ось якими фарбами 
розквітла наша Україна в рік 30-річчя         
Незалежності.

А далі всі запрошені на спільне де-
кламування вірша О. Василенка про 
Україну. Урочисто промовляється кожне 
слово про рідну мову, про Шевченко-
ве слово, про лани, про гори і долину, 
про калину. І серце кожного вимовляє:                                  
«Ми – українці».

Дочекалися і веломотопробігу. На 
мотоциклах та велосипедах з Держав-
ним прапором України дівчата та юнаки 
Олексіївки, а також воїни Національ-
ної гвардії урочисто повертались на                                             
площу.

На середину площі виходять з Дер-

жавним прапором солдати. З жовти-
ми і синіми кульками вибігають юні 
олексіївці і утворюють навколо Пра-
пору пульсуюче серце України. І всім 
зрозуміло, що ми живемо з Україною                                                       
в серці.

Оголошується конкурс читців віршів 
українців поетів. Переможцями кон-
курсу стали Максим Шуліка та наймо-
лодша учасниця (чотири ручки) Варя 
Швачка. Солдати Національної гвардії 
України вручили переможцям заслужені                
подарунки.

У жителів села було взяте інтерв’ю-ві-
тання. Україну привітали староста се-
ла Ніна Василівна Третьякова, лікар 
Бойко Любов Іванівна, від працівни-
ків «Укрпошти» Хворостініна Галина 
Вікторівна, від ветеранів села – Геть-
манцева Наталія Іллівна, від праців-
ників ліцею – заступник директора 
Пилипчук Лариса Станіславівна, від 
працівників культури – Гапонова Надія                                                                            
Миколаївна.

Усі бажали Україні миру, достатку, 
процвітання, духовного багатства.

Прес-центр
читацького клубу «Іскра Пам’яті».

Фонд соціального страхування пові-
домив, що перехідний період впрова-
дження електронних лікарняних було 
продовжено до 1 жовтня - відповідний 
наказ Міністерства охорони здоров'я 
України № 1836 підписали 28.08.2021. 
На цей час пацієнти все ще можуть от-
римати як паперові, так і е-лікарняні за-
лежно від закладу охорони здоров'я. А в 
разі вагітності та пологів, захворювання 
на ВІЛ або психічного розладу мають 
бути видані виключно паперові листки  
непрацездатності.

Окрім відстрочення повного переходу 
на електронні листки непрацездатності, 
наказом було внесено ряд інших змін, 
зокрема, щодо набуття е-лікарняними    
статусу виданих.

Коли на час перехідного періоду    
е-лікарняні вважаються виданими?

- До завершення перехідного періо-
ду е-лікарняні вважаються виданими і 
стають готовими до сплати через 5 днів 
після закриття. Раніше електронні лікар-
няні вважались виданими і ставали гото-
вими до сплати на наступний день після         
закриття е-лікарняного;

- Електронний лікарняний в особи-
стих кабінетах має статус «закритий» 
одразу з дати свого відкриття, однак він 
є закритим днем у майбутньому - відпо-
відна дата закриття зазначена у е-лікар-
няному та є плановою датою завершення 
тимчасової непрацездатності або пов-
торного огляду, після якого буде сформо-
вано новий медичний висновок і створе-
но продовжений е-лікарняний тощо;

- Така тимчасова норма діятиме 
упродовж вересня та допоможе змен-
шити ризики помилок при формуван-
ні е-лікарняних в окремих випадках 
- наприклад, коли працівник захворів 
одразу після прийняття на роботу та 
дані щодо його працевлаштування не 
встигли синхронізуватись, або дві за-
страховані особи мають тотожні пріз-
вище, ім'я, по батькові і різницю лише 
в одну цифру в ідентифікаційному коді                                                                
тощо;

- Упродовж цього місяця протоколи 
обміну даними, інформаційні реєстри і 
системи доопрацюють, аби електронні 
лікарняні формувались на підставі ме-
дичних висновків чітко і без технічних 
помилок;

- Отже, до жовтня е-лікарняний буде 
ставати підставою для призначення ма-
теріального забезпечення через 5 днів 
після свого закриття;

- Аби відслідковувати це було лег-
ше, статус е-лікарняного автоматич-
но зміниться на «готов до сплати». З 
цього дня роботодавець має упродовж 
терміну, що не перевищує 10 кален-
дарних днів, призначити працівнику                                                
допомогу.

- Після завершення перехідного пе-
ріоду готовим до сплати е-лікарняний 
буде ставати, як і передбачено, на на-
ступний день після закінчення періо-
ду тимчасової непрацездатності. Тож 
призначення допомоги відбуватиметься                    
швидше.

biz.ligazakon.net

Національний банк України, благодій-
ний фонд «Таблеточки» та «Ощадбанк» 
запрошують з 1 по 30 вересня 2021 року 
долучитись до акції «Монетки дітям», 
аби у простий та веселий спосіб зібра-
ти монети та перетворити їх на потужну 
допомогу для сотень дітей, що борються     
з раком.

Монети номіналом у 25 копійок вийш-
ли з обігу майже рік тому, але у багатьох 
з нас вони й досі лежать у скарбничках 
без діла. Кожна така монета, кожні 25 
копійок – це крок назустріч здорово-
му дитинству для сотень онкохворих                
дітей.

Щоб долучитись до акції, потрібно зі-
брати монети номіналом 25 копійок та в 

період з 1 до 30 вересня віднести їх до 
найближчого відділення банку-партнера. 
Банк переадресує ці кошти на рахунок 
фонду «Таблеточки».

Колективам навчальних закладів      
для участі в акції необхідно:

 Зареєструвати навчальний заклад 
для участі в акції за посиланням -                
https://cutt.ly/FWOaL2e.

 Організувати збір монет серед учнів.
 Відвезти монети до найближчого   

відділення Ощадбанка.
Об'єднаймо сили усієї країни зара-

ди майбутнього для сотень українських     
дітей! Заради майбутнього України!

Детальніше про акцію - https://promo.
bank.gov.ua/coins-for-children/
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Підготовка чемпіонів
Але почнемо ми нашу розповідь саме 

з моменту підготовки майбутніх чемпіо-
нів. Думаю, ви розумієте, що це – справа 
не одного дня. Це тривалий та складний 
процес, в якому задіяні як самі гравці, так 
і тренери, й найближче оточення юних               
футболістів.

Чемпіонами наші новоайдарські футбо-
лісти стали не одразу. Спочатку був пер-
ший крок на футбольному полі, знайом-
ство з такими ж зацікавленими в футболі 
хлопчаками, тренером, перший гол, перша 
невдача, перша перемога. Й щоденні вис-
нажливі тренування. Школа, тренування, 
виконання домашнього завдання. Це все 
довгі роки було звичайним розкладом дня 
для юних спортсменів. Причому, вони не 
могли дозволити собі розслабитися ніде. 
Вони мали гарно вчитися, викладатися на 
всі сто під час тренувань й обов’язково 
виконувати домашнє завдання, бо побла-
жок ніхто не робитиме. Тож, аби встигати 
скрізь, їм довелося неабияк попрацювати.

Слабкі могли здатися. Але цей «золо-
тий» склад збірної – не такий. Тут всі – як 
на підбір: витривалі, мужні, загартовані, 
налаштовані на перемогу та, що, мабуть, 
головне, закохані в футбол. Всі ці якості й 
вели їх до перемоги.

«Ми – чемпіони»

Мабуть, не одразу новоайдарські юна-
ки зрозуміли, що після фінальної гри з 
командою Миколаєва, яка завершилась 
з рахунком 3:1, вони стали справжніми                
чемпіонами.

Позаду залишились зустрічі з командою 
міста Бахчисарай (господарі поля). Раху-
нок 5:2 на користь новоайдарців відразу ж 
надихнув на наступні ігри та перемоги. Й 
вони не забарилися. Друга гра з командою 
міста Чернігів завершилась з рахунком 1:0 
також на користь нашої збірної (вирішаль-
ний гол з пенальті забив І. Шопін). Потім   
Миколаїв. І теж перемога!

Своїми спогадами про чемпіонат по-
ділилися учасники тієї легендарної                  
команди.

Новоайдарський селищний голова Ігор 
Шопін був капітаном цієї зіркової ко-
манди, і він залюбки розповів про свої                     
враження від участі в чемпіонаті.

«Це був дуже насичений рік, як для на-
шої країни, так і для нашої команди. В 1991 
році, як раз у день, коли ми грали третю 
гру чемпіонату, був проголошений Акт  
Незалежності України.

Той 1991 рік став визначним для нашої 
команди. Ми брали участь у іграх першо-
сті області з футболу і завжди були нагорі   
турнірної таблиці.

Перемога на обласному рівні привела 
нас на Чемпіонат України. Хвилювання, 
але помірне, було присутнє, та ми з цим 
впорались.

Для мене особисто найпамятнішою 
залишається зустріч з командою міста 
Бахчисарай. Якщо дивитись на рахунок, 
вона була найлегшою, але в емоційному 
плані ця гра була важливою. Вона додала 
нам впевненості в своїх силах та дійсно           
надихнула.

Інші суперники були не менш силь-
ними, але наша команда, наша такти-
ка, підготовка, настанова тренера були                          
сильнішими.

Після того, як ми вже отримали титул 
чемпіонів, радість нашу словами не пере-
дати. Ми були щасливі, окрилені та над-
звичайно задоволені результатом. Ми дове-
ли, що в Новоайдарі футбол – на високому 
рівні.

Я щиро сподіваюсь, що наш успіх ще 
повторять новоайдарці. Впевнений, се-
ред юних футболістів є надія великого 
футболу. І я зроблю все залежне від себе, 
аби якомога більше дітлахів долучалися                   
до цієї гри».

Начальник відділу освіти Новоайдар-
ської селищної ради Олександр Селіхов з 
блиском в очах згадує про той чемпіонат. 

«Це був буремний 1991 рік. До речі, 
їхали  на чемпіонат ми 19 серпня, коли 
Україна ще була в складі СРСР, а додому 
поверталися 26 серпня 1991, коли Україна 
вже стала незалежною.

Ігри чемпіонату проходили дуже ці-
каво та напружено. Ми виграли зональні        
змагання й поїхали на Чемпіонат України.

До цього постійно та напружено тре-
нувались. Тренували нас справжні профе-
сіонали своєї справи: тренер Віктор Васи-
льович Шопін, голова Райспорткомітету 
Олександр Григорович Шаповалов.

У фінальній частині зустрілись чотири 
найсильніші команди: господарі – команда 
міста Бахчисарай, команди з Миколаєва, 
Чернівців та ми з Новоайдару.

Ігри проходили за круговою системою. 
Не буду казати, що це було легко. Звичай-
но, це було надзвичайно важко, але ми до-
клали всіх зусиль аби продемонструвати           
найкращий результат.

Ми знали сильні сторони кожного грав-
ця своєї команди і розуміли одне одного з 
напівпогляду. В нас був чудовий капітан, 
справжній лідер Ігор Шопін. До речі, ігри 
чемпіонату проходили в Криму, й тоді 
я вперше потрапив на море. Тож особи-
сто для мене це була подвійна радість,              
подвійна перемога.

За перемогу наша команда отрима-
ла грамоти, медалі, а також грошову                      
винагороду.

Якими були наші відчуття? Звичайно, 
неймовірна радість, задоволення, гордість. 
Ми, прості хлопці з невеличкого містечка, 
змогли переграти команди з великих міст.

Додому ми поверталися такими щасли-
вими та в піднесеному настрої! Це нади-
хало, а ще доводило: неважливо, де ти на-
родився, де ти живеш, головне – вірити в 
свої сили, докладати зусиль до досягнення 
мети, і тоді все неодмінно вийде».

Як ставали чемпіонами

Ігор Шопін, Олександр Селіхов, Олек-
сандр Кравцов, Євгеній Альчаков, Юрій 
Коваль, Дмитро Кондруцький, Олександр 
Грищенко, Герман Бойков, Костянтин Сте-
фанов, Сергій Сапьянов, Роман Кутолов-
ський – склад легендарної збірної. Кожен 
з них проявив себе просто неперевершено, 
запевняють тодішні тренер команди Віктор 
Васильович Шопін та голова Райспортко-
мітету Олександр Григорович Шаповалов, 
які були поруч з командою й супроводжу-
вали їх на шляху до успіху. Але умови, в 
яких тоді збірна збиралася на чемпіонат 
України, були, м’яко кажучи, далекими від      
ідеальних.

«Ми тоді мало не сам на сам залиши-
лись з проблемою поїздки на чемпіонат. 
Загалом ми четверо, Віктор Васильович 
Шопін, тренер, Сергій Олексійович Міш-
нєв, голова райради «Колос» та Валентин 
Васильович Нікітенко, завідуючий госпо-

дарчої частини аеродрому, в минулому 
футболіст, та я як голова районного спор-
тивного комітету, доклали всіх можливих 
та неможливих зусиль, аби наша команда 
все ж таки потрапила на чемпіонат, - роз-
повідає О. Г. Шаповалов. – Добилися, 
щоб надали автобус та бензин в достат-
ній кількості. Як ми його перевозили – це 
окрема історія. Більше доби їхали, вто-
милися всі, але запал на перемогу у фут-
болістів став ще сильніший. Ніхто не скар-
жився, всі були зібрані, налаштовані на 
запеклу боротьбу. Такою командою можна                                                         
пишатися».

«Так, це щира правда. І тому є підтвер-
дження. Адже за підсумками турніру най-
кращим захисником визнано Олександра 
Селіхова, найкращим гравцем – Ігоря Шо-
піна. На мій погляд, це дуже вагомі досяг-
нення, - ділиться враженнями В. В. Шопін. 
– До речі, за 1991 рік наша футбольна ко-
манда взяла участь у 46 спортивних зма-
ганнях, виходячи призером та перемож-
цем. Після Чемпіонату України четверо 
гравців нашої юнацької збірної вступили 
до спортивного інтернату. Це Ігор Шопін, 
який зробив блискучу футбольну кар’єру, 
Дмитро Кондруцький, Сергій Сапьянов та 
Роман Кутоловський, які свої життя теж 
пов’язали зі спортом. Це була дійсно дуже 
сильна команда, гравці якої були закохані 
в футбол».

Так, і ми дійсно щиро пишаємося тією 
перемогою. Пишаємося гравцями, трене-
рами, всіма, хто допоміг цій перемозі ста-
тися та бути вписаною золотими літерами 
в спортивний літопис Новоайдарщини.

Віримо, що у юних футболістів Новоа-
йдарщини ще все попереду. Вони обов’яз-
ково братимуть це досягнення за приклад і 
прагнутимуть до нових вершин. І все неод-
мінно вийде, й Новоайдар ще посяде гідне 
місце на футбольній мапі нашої країни.

М. ТИХОНОВА.

Цього року новоайдарська футбольна дружина відзначає чудовий ювілей - 30 років 
тому юнацька збірна Новоайдару (1977-1978 р. н.) стала абсолютним чемпіоном 
України по спортивному товариству «Колос».

З того часу новоайдарцям наступних поколінь ще не вдалося повторити цей успіх.  
Сподіваємось, поки що. Але є на кого рівнятися та з кого брати приклад. Тоді ще 
юнаки, а зараз поважні чоловіки, які зберегли й гарт, і спортивний запал, і волю до 
перемоги, з натхненням та гордістю згадують свою участь у Чемпіонаті.

До Дня Незалежності України в Киє-
ві проходив фестиваль «Мандруй Украї-
ною». Завдяки такому фестивалю можна 
було відвідати всі регіони України од-
ночасно. Я горда тим, що мені довірили 
дуже відповідальну місію представля-
ти Щастинський район Новоайдарську 
громаду у складі делегації Луганської         
області.

Це свято проводилося на території На-
ціонального музею народної архітектури 
та побуту України в Пироговому. Це му-
зей під відкритим небом. Це прекрасна 
можливість розповісти всій Україні про 
красу і велич свого краю, ознайомити із 
туристичними маршрутами, повідомити 
про 100 причин відвідати нашу Ново-
айдарщину, про талановитих, творчих     
людей.

На фестивалі свою майстерність з ви-
готовлення ляльки-мотанки представляла 
пані Ольга Лепта із Станиці Луганської. 
За три дні перебування на фестивалі вона 
навчила багатьох дітей робити прекрасні 
шедеври. Я сама пробувала працювати на 
ткацькому станку. Враження неповторне. 
Мені так захотілось створити свій кили-
мок. На фестивалі представляли свою 
майстерність з усієї України: гончарство, 
ткацтво, писанкарство, Петриківський 
розпис та багато інших.

Атмосфера була святкова, співали, 

танцювали всі, кому захотілося, під від-
критим небом. Відпочивали, пили каву, 
відвідували музейні шедеври 1736 року. 
До нас на локацію підходили люди з Лу-
ганська, Красного Луча, Краснодона. Ми 
обнімалися, плакали разом. Вони так су-
мують за своєю землею! Ми для них були 
частинкою рідного порогу. Деякі навіть 
приходили двічі аби тільки нас побачити, 
почути рідну мову.

На фестивалі «Мандруймо Украї-
ною» було головне – ми спілкувались, 
щиро посміхались, з радістю дивились 
один одному в очі і розуміли, що наша 
країна єдина, прекрасна, багата. Люди 
щирі, добрі, привітні. Ми разом здолає-
мо всі негаразди, і буде процвітати наша                 
незалежна Україна.

Я вдячна голові районної державної 
адміністрації Тетяні Новиковій, голо-
ві районної ради Олені Коробка, Ново-
айдарському селищному голові Ігорю 
Шопіну за незабутню можливість бути 
частиночкою історії нашої рідної землі. 
Також щиро дякую працівникам Новоа-
йдарського краєзнавчого музею за їхню 
безцінну працю, за любов до рідного 
краю. Дай їм Бог сили і натхнення!

Бажаю всім добра, миру і віри у вільну, 
незалежну Україну!

З повагою, С. БУТКО,
вчитель Муратівської гімназії.
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Капибары наступают

В Аргентине агрессивные капибары захватили Нор-
дельту — охраняемый жилой комплекс для состоятель-
ных людей, расположенный в живописном пригороде 
Буэнос-Айреса. Нашествие огромных грызунов нача-
лось несколько недель назад. Они устраивают ДТП, 
уничтожают ухоженные лужайки и кусают собак. Жи-
тели Нордельты пытались дать капибарам отпор, но 
вмешались сотрудники природоохранного ведомства и 
запретили трогать животных.

Аргентинцы наблюдают за происходящим с не-
скрываемым злорадством. У многих грызуны вызыва-
ют куда больше сочувствия, чем обитатели элитной 
Нордельты, которых они считают толстосумами, 
отгородившимися от обычных людей. В интерне-
те капибар в шутку называют авангардом классовой                             
войны.

Капибары похожи на морских свинок величиной с 
крупную собаку. Рост взрослой особи может превы-
шать 60 сантиметров, длина тела достигает метра, а вес 
— 60 килограммов. Как правило, эти грызуны живут 
группами по 10-20 особей.

Завидное упорство

47-летняя британка в течении 30 лет пыталась сдать 
экзамен по вождению, но до сих пор не получила води-
тельские права. Изабель Стедман впервые села за руль в 
17 лет. С тех пор женщина посетила более 1000 уроков 
вождения, но так и не смогла сдать экзамен. Причина 
ее неудач заключается в том, что она очень нервничает 
на перекрестках с круговым движением и даже иногда 
теряет сознание от страха. В одном из таких случаев 
инструктору пришлось схватить руль, чтобы избежать 
аварии.

За прошедшие 30 лет Стедман потратила 10 тысяч 
фунтов на инструкторов по вождению, но так и не 
совладала со стрессом. «Я не знаю, почему это про-
исходит. Каждый раз я начинаю так сильно нервничать, 
что мой мозг отключается на несколько секунд», — 
рассказала женщина.

Стедман по-прежнему надеется получить возмож-
ность управлять автомобилем, однако пока страх бе-
рет над ней верх. У её детей, которые тоже готовятся 
к получению прав, подобных проблем с вождением                
нет.

inshe.tv

СМС-угрозы себе любимой

Карли Бэкингем-Смит из Великобритании обрати-
лась в полицию и рассказала, что кто-то присылает 
ей ужасные угрозы. Она показала правоохранителям 
несколько смс-сообщений, которые выглядели на са-
мом деле жутко, и полиция взялась за расследование 
этого дела. По словам женщины, угрозы начались в 
мае 2019 года. Сначала неизвестный обещал поджечь 
ее почтовый ящик, а позже начал угрожать и жизни 
Карли. Постепенно эта история приобретала все более 
серьезный вид.

Когда женщина обратилась в полицию, на стене 
ее дома появились угрозы, написанные маркером. К 
тому же она уверяла правоохранителей, что однаж-
ды ночью в ее дом пытались вломиться неизвестные                      
мужчины.

Полиция взялась за дело, опросила соседей и 
установила видеонаблюдение за домом Карли. Од-
нако ни свидетелей, ни доказательств вторжения 
в ее дом не было. Тогда женщина самостоятельно 
обвинила случайного водителя Uber, которого она 
якобы узнала. Но доказать вину этого человека было                                                                        
невозможно.

Ситуация становилась абсурдной, а никаких дета-
лей, которые могли бы пролить на нее свет, так и не 
появилось. Полиция заподозрила неладное и догада-
лась проверить телефон жертвы. Трудно поверить, но 
оказалось, что все угрозы она отправляла себе сама. 
Карли Бэкингем-Смит превратилась из потерпевшей                   
в подозреваемую – решать ее судьбу должен был суд.

24tv.ua

Отбиться от ухажеров

Команда биологов наблюдала за осьминогами у 
берегов Австралии и установила, что они могут спе-
циально метать в друг друга предметы. В большинстве 
случаев такое поведение наблюдали у самок. Таким об-
разом они пытаются отогнать назойливых самцов. Еще 
с 2015 года Питер Годфри-Смит и его коллеги следят за 
жизнью осьминогов Octopus tetricus в заливе Джервис 
на восточном побережье Австралии.

Один из участков его дна очень удобен для устрой-
ства убежищ, и осьминоги собираются там в больших 
количествах. Ученые установили там камеры, чтобы 
понаблюдать за поведением осьминогов, и им уда-
лось зафиксировать бои, ухаживания и то, как самки          
бросаются разными предметами. 

Животное берет ракушку, водоросль или набирает 
мусор со дна, затем подносит к своему сифону и на-
правляет на него поток воды, который уносит пред-
мет прочь. Такой бросок может достигать несколько          
метров, и почти всегда попадает в цель. 

Изначально ученые думали, что это обычное пове-
дение животных при устройстве убежищ на дне или 
отбрасывании отходов пищи. Однако после длитель-
ного периода наблюдений, они удостоверились, что              
подобное метание имеет определенную цель.

Так, одно из наблюдений зафиксировало, как самка 
осьминога 10 раз подряд бросала предметы в самца,  
который перед этим пытался с ней спариться.

Ученые наблюдали еще несколько раз такое пове-
дение животных, однако были самцы и более смека-
листые. Они распознавали намерение самки, когда та 
подбирала с пола предмет, и уплывали от нее, не доводя 
дело до броска. 

Кроме того, ученые отметили, что при рытье убе-
жищ животные используют два передних щупальца,                 
а при метании - соседние с ними. 

zn.ua

Мяч забрать разрешено

С 1 сентября в Бельгии вступит в силу законода-
тельная норма, которая позволяет любому человеку, 
случайно забросившему мяч в саду соседа, забрать его. 
Профессор Винсент Сагарт, который помогал писать 
новый закон о собственности, сказал, что этот шаг был 
необходим для внесения ясности в сложную правовую 
ситуацию в стране.

«До 1 сентября сосед должен был вернуть мяч. 
Но он мог отказать в доступе в свой сад. С 1 сентя-
бря вы имеете право пойти за своим мячом или до-
машним животным, если они оказались там случай-
но. Запрещается просто перебрасывать мяч через 
забор, чтобы посмотреть, что внутри. Конечно, вы 
должны руководствоваться здравым смыслом», -                                                                      
сказал Сагарт.

Победительница по лени

В Черногории завершились соревнования по лени: 
победительницей стала местная жительница Дубравка 
Аксич, пролежавшая на матрасе 117 часов. В качестве 
награды Аксич получила денежный приз размером   
300 евро.

По правилам соревнований, участники лежат на 
открытом воздухе на матрасах, вставать с которых 
разрешается только раз в восемь часов – для похода в 

туалет. При этом «спортсмены» могут есть, пить, разго-
варивать, читать книги и пользоваться мобильными             
телефонами.

Японское ноу-хау

Японская компания по производству продуктов пи-
тания и напитков создала новый вид супа быстрого 
приготовления, состоящий из алкоголя и бульона. суп 
предназначен для питья горячим, а чашка, в которой 
он поставляется, безопасна для микроволновой печи 
(рекомендуемое время нагрева: 30 секунд для микро-
волн мощностью 1500 ватт, 60 секунд для 600 Вт и 70 
секунд для 500 Вт). Алкоголь под действием высокой 
температуры в этом блюде не сжигается, суп сохраняет 
четырёхпроцентное его содержание.

obozrevatel.com

Жильё менее чем за €1 в год

Кварталу Фуггерай в баварском городе Аугсбург 
исполнилось ровно 500 лет. Это самый старый про-
ект социального жилья в мире с чрезвычайно низкой 
арендной ставкой: 88 евроцентов в год.

Квартал основал 23 августа 1521 года местный бан-
кир Якоб Фуггер, самый богатый человек Священной 
Римской империи. Он обязал своих потомков помогать 
нуждающимся и содержать это поселение.

Арендная плата за жилье была зафиксирована 
на уровне одного рейнского гульдена – сейчас это                  
88 евроцентов.

Сейчас Фуггерай – квартал Фуггера – имеет 67 домов 
со 140 квартирами, в которых проживают примерно 150 
человек. Желающих получить место очень много: еже-
годно поступает 30-40 заявок, а в списке ожидания –   
не менее 80 человек.

finance.ua
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

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

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

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77.
ДРОВА. 068-223-58-85.

продам
ДОМ (пгт. Новоайдар, ул. Подгорная, 49). 095-92-132-20. Вика.
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ, б/у, в отличном состоянии.       

050-802-88-14.
САЖЕНЦЫ МАЛИНЫ. 050-92-90-751.
Пятилитровый ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, б/у, в хорошем                           

состоянии. Недорого. 099-36-88-604.
КОРОВУ на молоко. 050-63-45-055, 050-63-45-978.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

Милый щенок
(девочка)
ищет дом

и надёжного друга. 
066-60-39-967,

Марина.

КУПЛЮ КРС:
КОРОВ, бЫКОВ, ТЕЛОК. 
099-567-07-47,
066-176-05-90.

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я БАЗІКАЛО Олексія               
Петровича, 17.05.1980 р. н., вважати недійсним.

Втрачену КАРТКУ ВОДІЯ ВХР 396974, видану 12.10.2017 р. 
на ім’я КИРИЛОВИЧ Андрія Борисовича, вважати недійсною.

ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на ім’я СИЛКІНА Євгена           
Юрійовича, 21.04.1993 р. н., вважати недійсним.

Втрачений ПАСПОРТ на ім’я СКОБІНА Євгена                                        
Миколайовича, 06.08.1978 р. н., вважати недійсним.

Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК НК 6458413 на ім’я 
СКОБІНА Євгена Миколайовича вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ФЕДОРОВА Олексія        
Олеговича, 11.04.1985 р. н., вважати недійсним.

Втрачений АТЕСТАТ про середню освіту на ім’я ШУЛІКИ 
Тетяни Сергіївни, виданий Новоайдарською середньою школою 
1998 року, вважати недійсним.

считать недействительным

Національна поліція України запрошує на службу
на посади молодшого складу поліції

Прийом документів – з 13 вересня 2021 року до 5 жовтня   
2021 року.

Вимоги до кандидатів: вік – від 18 років; повна загальна се-
редня освіта; високий рівень фізичної підготовки; відсутність  
офіцерського військового чи спеціального звання.

Ми пропонуємо:
- заробітну плату від 10300 грн (після успішного проходження 

первинної професійної підготовки);
- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства,          

пільговий лізинг на житло, компенсацію оренди за винайм житла;
- професійну підготовку за міжнародними стандартами;
- можливість отримання вищої освіти у вищих навчальних 

закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють       
підготовку поліцейських.

Звертатися до Новоайдарського відділу поліції та за               
телефонами: 050-942-90-46, 099-051-59-76.ТОВ «РЕНТА ЛІЗИНГ» заявляє про намір отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонар-
них джерел викидів підприємства, що знаходиться за наступною 
адресою: 93500, Луганська обл., смт. Новоайдар, вул. Великий                     
Шлях, буд. 2-А.

Основна діяльність підприємства - виробництво асфальто- 
бетону.

При проведенні інвентаризації джерел викидів забруднюючих 
речовин були виявлені 28 джерел викидів забруднюючих речо-
вин. Об’єм викидів, без урахування парникових газів, становить   
58,592 т/рік.

Основними забруднюючими речовинами є: залізо та його 
сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки в 
перерахунку на діоксид мангану, речовини у вигляді суспен-
дованих твердих частинок недиференційованих за складом, 
речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-
ційованих за складом, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 
перерахунку на діоксид азоту, азоту (1) оксид [N2O], діоксид сір-
ки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, оксид 
вуглецю, вуглецю діоксид, неметанові леткі органічні сполуки 
(НМЛОС), фенол, формальдегід, метан, етилен, ксилол, спирт                                                                                       
етиловий.

На межі СЗЗ концентрація забруднюючих речовин в атмосфер-
ному повітрі не перевищує встановлені законодавством допустимі 
норми.

При отриманні дозволу на викиди для ТОВ «РЕНТА ЛІЗИНГ» 
будуть встановлені умови до технологічного обладнання та спо-
руд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру для запобігання 
перевищення викидів забруднюючих речовин в атмосферу. ТОВ 
«РЕНТА ЛІЗИНГ» гарантує при здійсненні своєї діяльності до-
тримання вимог і нормативів природоохоронного й санітарного         
законодавства.

Пропозиції та зауваження щодо наміру отримати доз-
віл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами направляти протягом 30 кален-
дарних днів з моменту опублікування даного оголошення до 
Щастинської районної державної адміністрації Луганської 
області, яка розміщена за адресою: 93500, смт. Новоайдар,                                              
вул. Незалежності, 2. Тел./факс: (06445) 9-40-38.

Повідомлення про наміри
отримати дозвіл на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами ТОВ «РЕНТА ЛІЗИНГ»

По горизонтали: 1. Конфе-
ренция по специальному на-
учному вопросу. 8. «Ручной 
бульдозер», так необходимый в 
джунглях. 9. Водитель, которо-
го одного за руль не пускают. 
11. Сетевой псевдоним одним 
словом. 14. Тот, на кого лю-
бит смотреть удав. 15. Совсем 
уж бессердечный человек. 16. 
Сорт винограда французско-
го происхождения. 19. Особо 
охраняемый армейский атрибут. 
20. Секрет, появляющийся при 
чувстве голода. 21. Резервная 
сторона грязных носков. 22. От 
перемены мест слагаемых она не 
меняется. 24. Извечный конку-
рент крестика. 26. Организация, 
объединившая защитников при-
роды. 28. Рыболовное судно с 
кошельковым неводом. 29. Одна 
из участниц «выкорчёвыва-
ния» репки. 30. Законченная 
часть театрального представ-
ления. 32. Линия, разделяющая 
волосы на части. 33. Толкова-
ние какого-либо факта либо 
события. 34. Многорегистро-
вый клавишный музыкальный                                                        
инструмент.

По вертикали: 2. Собака с 
детективными возможностями. 
3. Лишение свободы на войне. 4. 
Колебательное движение частиц 

упругой среды. 5. Промежу-
точный этап овладения новым 
способом действия. 6. Трещи-
на на согнутом месте. 7. Знак, 
используемый для передачи 
информации. 10. Древнее авто, 
не представляющее никакой 
ценности. 12. Изгой, ссыльный, 
депортированный. 13. Дама, не 
умеющая контролировать рас-
ходы. 17. Современный замени-

тель скальпеля. 18. Автомобиль, 
считающий чужие деньги. 23. 
Наследственный глава государ-
ства. 25. Средство, техническое 
приспособление. 26. Одно дви-
жение руки пловца. 27. «Што-
пор» для дрели и коловорота. 
30. Корабль, который Гомер упо-
мянул в «Одиссее». 31. Пестро- 
тканая шерстяная или вигоневая 
ткань.

Кроссворд

15 сентября –
4 года светлой памяти

ЛИЩЕНКО
Евгения Владимировича
(16.09.1983 – 15.09.2017)

Ты ушёл в святую вечность,
И боли нашей не помочь,

И имя боли –
бесконечность…
Ушёл от нас ты

в мир иной – туда,
Откуда нет возврата,

Оставив память о себе, любовь,
Печаль и боль утраты.

На небе царствовать тебе,
А нам –

носить к могиле розы…
Пусть земля тебе будет пухом,

А душе – вечный покой.

Родные. 

ПОМНИМ.. .

Коллектив Новоайдарского перерабатывающего комплекса 
ПрАТ «Агротон» выражает искренние соболезнования Межин-
ской Наталье Васильевне по случаю преждевременной смерти 
её отца КАСЬКО Василия Степановича.
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10 сентября. 5-й лунный 
день. Растущая Луна в знаке 
Скорпион. Самый счастливый 
день месяца. В этот день стоит 
бороться с искушениями и со-
блазнами, как внутренними, так 
и внешними. Помните – сегодня 
мысли материальны.

11 сентября. 6-й лунный 
день. Растущая Луна в знаке 
Скорпион. В этот день царит 
спокойствие. Вы найдете ду-
шевное равновесие. Для добрых 
людей с оптимистичным взгля-
дом на жизнь откроются новые 
горизонты. Для тех, кто сету-
ет над сложностями, плывя по     
течению, возможны испытания.

12 сентября. 6-й лунный 
день. Растущая Луна в знаке 
Стрелец. Сегодня стоит поуме-
рить свою активность. Огляни-
тесь вокруг, чудеса существу-
ют, если в них верить. Иногда 
они – на расстоянии вытянутой 
руки. Благоприятное время, 
чтобы провести день со своей 
второй половинкой или сходить             
на свидание.

13 сентября. 7-й лунный день 
с 10:50. Первая четверть. Луна 
в знаке Стрелец. В этот день 
можно воплощать свои самые 
смелые идеи и планы, однако не 
стоит делиться ими с окружаю-
щими. Слова в этот день облада-
ют мощной силой. Прислуши-
вайтесь к внутреннему голосу и                                         
ощущениям.

14 сентября. 8-й лунный 
день. Растущая Луна в знаке 

Стрелец. Восьмые лунные сут-
ки – день прощения. Однако, 
чтобы оно было «засчитано», 
прощайте искренне и от души. 
Если обиды остаются сильными 
и пока сложно побороть себя – 
нужно просто пожелать обид-
чику добра. Такой поступок       
обязательно будет учтен.

15 сентября. 9-й лунный 
день. Растущая Луна в знаке 
Козерог. Сегодня не самое под-
ходящее время для обращения 
в государственные структуры. 
Хороший день для того, чтобы 
отправиться в небольшое путе-
шествие и, желательно, в горы. 
Остерегайтесь обмана и не 
стройте напрасных иллюзий – 
это грозит разочарованием.

16 сентября. 10-й лунный 
день. Растущая Луна в знаке 
Козерог. Любовь к жизни и по-
зитивный настрой помогут пре-
одолеть трудности этого дня. 
Уныние и упаднические на-
строения отступят. Возможны 
мелкие проблемы, однако они         
не принесут ощутимого вреда.

Благоприятные
и неблагоприятные

лунные дни
в сентябре 2021 года

В период новолуния люди 
посредством своих мыслей и 
поступков способны повли-
ять на свою судьбу. В это вре-
мя они меньше ссорятся, луч-
ше понимают окружающих 

и легче переносят болезни. В 
новолуние начинается новый 
этап в жизни. И то, как мы его 
проведем, отразится на нашем 
будущем. Помимо новолуния, 
также благоприятными днями 
для планирования считают-
ся 17, 18, 21, 22, 23, 27, 29, 30                            
сентября.

Подходящими днями в сен- 
тябре-2021 для активных и 
решительных действий, при-
носящих результат, являются 
15, 19, 25, 26 сентября. В этот 
период появляется энергия, 
силы, все задуманное удается 
исполнить. В это время можно 
открывать фирмы, подписывать 
договора, делать вклады. Но 
вот планировать новые дела                                        
не стоит.

Однако в сентябре еще есть 
дни, в которые, согласно лунно-
му календарю, следует проявить 
вдумчивость и осторожность: 
16, 20, 24, 28 сентября. В такие 
дни желательно не поддавать-
ся соблазнам и провокациям, 
уходить от скандалов и ссор,   
агрессии и насилия.

Убывающая Луна
и основные рекомендации
на этот период сентября

Когда будет убывающая Луна 
в сентябре 2021 года? Влияние 
данной фазы будет ощущаться 
в период 22–28 и 30 сентября. 
Вот как нужно вести себя в это 
время, пока чувствительность и 
восприимчивость снижена, эмо-
ции заторможены. Это лучшее 
время для спокойной работы 
и проживания. Необходимо 
продолжать дела, начатые в ав-
густе, завершать проекты. Мож-
но рассчитываться с долгами, 
а также забирать или прощать 
их. Избавляться от ненужных 
мыслей и людей без взаимных 
обид и претензий. Больше от-
дыхать, регулярно питаться и 
заниматься любимым спортом. 
Не совершать крупные покупки, 
не выходить на новое место 
работы и не переезжать. Важ-
но не копить обиды и мыслить                           
позитивно.

lady.tochka.net

Читателям «Вестника Новоайдарщины» 
сообщаем, что стоимость подписки

на месяц составляет 40 гривень. 

Сделайте подарок
своим близким!

Мой любимый
и красивый

СТЕНДИКОВ Вова!
Поздравляю тебя

с твоим 16-летием!

Сынок, родной…
Это очень просто.
Ты скоро станешь

сильным и большим,
Но мне б хотелось,

чтобы вместе с ростом
К тебе пришла бы

доброта души.
Шагай ты с ней по жизни 

дружно в ногу,
И не жалей её ты

для людей.
Пусть будет светлою

твоя дорога,
На сердце чтобы

было веселей.

С любовью, мама Света.

11 сентября отмечает 16-летие
любимый и родной внук

СТЕНДИКОВ Владимир!

Тебе уже шестнадцать,
Весь мир лежит у ног.

Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог.

Уверенно и смело
Смотри в глаза судьбе,

И выбери то дело,
Что счастье даст тебе.

Друзей – навек надёжных,
Любовь свою найди,

Путей не бойся сложных,
Всегда вперёд иди!

С любовью, бабушка, дедушка,
тётя Люда, дядя Валера.


