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Вже цього тижня починають працювати урядові робочі
групи щодо будівництва на Луганщині обласної лікарні
та залізничної гілки Рубіжне-Старобільськ. Тим часом у
Лисичанську скоро мають розпочатися роботи по освітленню
вулиць, а у Гірському – ремонт дороги. Про це та інше розповів
керівник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай у
прямому ефірі на Facebook.

На вулицях
Лисичанська
посвітлішає
Найпроблемнішою територією області, без перебільшень,
можна вважати Лисичанськ.
У місті через політичну кризу
було заблоковане нормальне
функціонування водопровідної
та каналізаційної систем, не
ремонтувалися дороги, не
проводився благоустрій. Тож
зрозуміло, що кожного дня на
особисту сторінку губернатора
у Фейсбуці надходить безліч
питань від стурбованих містян.
Як вже відомо читачам
нашої газети, наприкінці
липня Президент підписав
указ про створення у Лисичанську військово-цивільної
адміністрації. Її керівником
призначено Олександра Заїку.
У тісній співпраці з обласною владою ВЦА вже добилася сталого водопостачання у
місті та розробила антикризовий план для місцевого водоканалу. Ремонтуються вулиці,
через які проходить дорога
Сєвєродонецьк-Золоте, та будуть відремонтовані площі
перед вокзалом та ринком.
Приводяться до ладу міські
колектори та найближчим часом розпочнеться будівництво
нової підстанції.
Ще одна приємна новина для лисичан – програма
освітлення вулиць, яку планують реалізувати в найближчі
1,5-2 місяці.
– Ми отримували дуже
багато нарікань з цього приводу. Отже зараз я зачитаю перелік вулиць, де буде
встановлене сучасне LEDосвітлення. Це: квартал 40
років Перемоги, квартал Центральний, вул. Бахмутська, Вокзальна, Гарібальді,
Генерала Потапенка, Грушевського, Дібровка, Польова,
Спартака, Свободи та вул.
Менделєєва. Тож почекайте, дайте нам трохи часу, –
зазначив Сергій Гайдай.
Крім того, ВЦА, за словами Сергія Гайдая, намагається
«швидко отримати гроші»
для консервації так званої
«бельгійської спадщини» –
лікарні содового заводу, яку
побудували в місті бельгійці на
початку ХХ сторіччя. Наступний крок – пошук джерел для

реставрації будівлі.
Так само голова ЛОДА
підтвердив, що обласна влада
має намір розбудовувати водну станцію на р. Сіверський
Донець, адже вона може стати базою для розміщення
олімпійської збірної.

Проблема державних
підприємств
В окрему тему Сергій Гайдай виніс проблему лисичанського склозаводу «Пролетарій».
Як відомо, довгий час
потужності
підприємства
були в оренді. Кілька років
тому їх знову повернули у
власність держави, але з величезними боргами. Орендатора – ПАО «Пролетарій»
– було визнано банкрутом, і
зараз продовжується процедура його ліквідації. Тим часом жителі міста в коментарях
просять голову обласної ВЦА
вжити заходи, тому що майно заводу, поки той у простої,
поступово «розкрадають».
За словами Сергія Гайдая, ситуація йому відома,
але фактично він не має
адміністративних
важелів,
які б дозволяли йому законно
вплинути на ситуацію, адже завод не знаходиться в обласній
власності.
– Ми разом з СБУ зібрали
документи, зустрілись з
тимчасовим керуючим, з
ліквідатором підприємства.
Передали стос документів
правоохоронним
органам.
Але мені трохи важко боротись чи відстоювати якісь
інтереси, якщо підприємство
належить державі. Ми можемо робити запити в
міністерства, контролювати хід подій, але не впливати на них, – зазначив Сергій
Гайдай.
Подібна ситуація, за його
словами, склалася з кінними
заводами Луганщини, де виник
конфлікт інтересів між власником – керівництвом ДП «Конярство України» – та орендаторами заводської землі. Але все
одно обласною адміністрацією
передані наявні у неї документи, що стосуються справи, в
Офіс Генерального прокурора,
щоб ситуацію взяли в свої руки
саме там.

Президенти України та Швейцарії знайомляться з перебігом
будівництва дороги Сєвєродонецьк - Станиця Луганська
Дороги не сходять
з порядку денного
Цьогоріч на Луганщині вже
відбудована рекордна кількість
доріг державного значення, і
ще продовжуються роботи на
напрямках
СєвєродонецькЗолоте, Старобільськ-Мілове
та
Старобільськ-Новоайдар.
Однак шляхів, які потребують ремонтів, все ще набагато
більше. І не дивно, що левова
частка питань до губернатора
стосується саме цієї проблеми.
Наприклад, вже не вперше
цікавляться
мешканці
Луганщини долею дороги
Новодружеськ-Рубіжне.
За
словами Сергія Гайдая, вона
знаходиться в комунальній
власності, тож опікуватися нею
має міська влада. Втім, зважаючи на аварійність ділянки,
обласна влада готова піти
назустріч та допомогти з
її ремонтом у наступному році:
– Якщо вони не зможуть
відремонтувати цього року
або на початку наступного, то є можливість направляти з обласного дорожнього фонду 20% на ремонт
доріг комунальних. Я дуже
багато чув про цю дорогу, і
якщо не буде закладений її ремонт в бюджет міста, то ми
допоможемо відремонтувати.
Не менше нарікань отримує
стан
дороги
НовопсковСтаробільськ. Причому, зазначив Сергій Гайдай, «шишки»

летять в мера Старобільська
Яну Літвінову, яка жодного відношення до цієї дороги
не має, адже та не знаходиться на балансі міста. За словами голови ЛОДА, міський голова Старобільська заслуговує
на більшу повагу, адже змогла «вибити» в області новий
сміттєвоз та гроші на ремонт
міських доріг. Крім того, завдяки співпраці міської та обласної
влади вже за 1,5-2 місяці проведуть ремонт шлюзу на р. Айдар.
– Щодо дороги, то у нас
на наступний рік вже погоджено
«Укравтодором»
ремонт дороги СватовоБ і л о к ур а к и н е - Н о во п с ко в Марківка до Зоринівки. Так
само – КПП «Просяне»Марківка-Біловодськ і КПП
«Танюшівка»-Старобільськ.
Сподіваюсь, що ми за зиму
швидко проведемо тендери, розробимо всі ПКД і весною, як тільки погода дозволить, одразу приступимо до
ремонтів. Як бачите, темпи
ми не збавляємо, а навпаки,
плануємо збільшувати.
Ну і, насамкінець, ще одна
гарна звістка. Влітку Сергій Гайдай обіцяв, що у 2020 році буде
проведено ремонт 6,5 км дороги
Гiрське-Золоте. Тоді ще готувалася відповідна документація,
але зараз вже відомо, що
обіцянка буде виконана.
– Я думаю, що ремонт розпочнеться протягом тижня,
може двох. Тому що ПКД вже
є, тендер там вже пройшов. Є

переможець. Так що чекайте,
найближчим часом ви побачите початок ремонтних робіт,
– повідомив очільник області.

Інвестори готові
вкладати в Луганщину
Звичайно, зайшла мова під
час ефіру і про найбільш амбітні
проєкти обласної адміністрації
– будівництво обласної лікарні
та колії, яка з’єднає гілки Попасна-Сватово-Купянськ та Кіндрашівка Нова-Лантратівка. В
обох випадках цього тижня мають запрацювати урядові робочі
групи.
Щодо гілки, то, як ми вже писали, є відповідна домовленість
з
найкращою
китайською
компанією, яка займається
будівництвом залізниць.
– Вони готові нам давати інвестиції в 100 млн євро.
Чітка сума буде відома після
того, як зроблять ПКД. Гілка
проходитиме від Рубіжного
до Старобільська, – уточнив
з цього приводу Сергій Гайдай.
В будівництво обласної
лікарні готовий вкласти кошти
австрійський забудовник.
Місце остаточно не визначене, але очільник області зазначив, що він би хотів, щоб це був
Сєвєродонецьк. Зважаючи на
проблемну логістичну систему
області, за його словами, це був
би найкращий варіант.
Г. СИМОНОВА.
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Три апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ): два – старобільській та
один – новоайдарській районним лікарням передав очільник області Сергій Гайдай. Апарати придбані Благодійним Фондом Ріната Ахметова. Десять – вже
рятують життя у лікарнях Луганської області. Всього до кінця року будуть
поставлені 20 таких апаратів. Сергій Гайдай зазначив, що Луганщина завдяки
вчасно прийнятим заходам змогла запобігти масштабному поширенню вірусу.
«Шановні лікарі, мені б дуже хотілося, щоб і ви, і ця нова апаратура працювали
якомога менше. На жаль, це неможливо, – сказав Сергій Володимирович. – Фонд
Ріната Ахметова надав найбільшу допомогу Луганщині. Я вдячний Фонду за
співробітництво і постійну підтримку закладів охорони здоров’я», – додав він.
Генеральний директор КНП «Ново- вими варіантами придбання житла для
айдарська багатопрофільна лікарня» фахівців-медиків у сільській місцевості,
Дмитро
Гречишкин
ознайомив адже питання кадрового дефіциту стоїть
очільника Луганщини з модернізованим дуже гостро. Медичні працівники зверрентгенологічним відділенням, яке нулись до голови ВЦА з питанням щодо
включає цифровий рентген, флюоро- надання лікарям статусу учасників АТО.
граф та мамограф, а також з перебігом Ця проблема вже неодноразово обговоремонтних робіт лікувального корпусу рювалось. Були обіцянки, в тому числі
та майбутнього реанімаційного бло- й зі сторони міністра охорони здоров’я,
ку на 6 боксів в приміщенні колиш- але позитивного рішення так і немає.
нього полового будинку. Саме в цьому
Разом з медичними працівниками у
відділенні буде функціонувати новий заході взяли участь заступник голови
апарат ШВЛ. Сергій Гайдай пообіцяв в райради Олександр Перов та директор
наступному році знайти кошти для ре- ДТЕК Луганська ТЕС Борис Сафонов,
монту внутрішніх доріжок, що ведуть до який саме й вручив сертифікат на новий
відділень, а також визначитись із можли- ШВЛ-апарат.

В місті Щастя, що на Луганщині,
триває розбудова додаткового пункту пропуску через лінію розмежування
сторін. Рішення про будівництво нового КПВВ було прийнято під час зустрічі Тристоронньої контактної групи
22 липня 2020 року.
Спорудження додаткового пункту пропуску здійснюється у два етапи. Спершу
облаштовується пішохідне сполучення,
потім – автомобільне. До будівництва
КПВВ залучено особовий склад Збройних Сил України, Державної прикордонної служби, а також представників
військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей, робітників
Попаснянського районного водоканалу та
регіональної служби автомобільних доріг.
Наразі триває розбудова дорожньої
мережі та ремонт мосту через річку Сіверський Донець, уже розчищений і
майданчик для розгортання сервісної
зони. Крім того, на відведену ділянку
доставлені і встановлені три мобільних
житлових модулі.

Варто зауважити, що допомогу в спорудженні КПВВ запропонували і різноманітні міжнародні гуманітарні організації. За їх підтримки, на новому пункті
пропуску будуть облаштовані санітарні
зони, медичні модулі, пункти надання адміністративних послуг, пункт обігріву та намети для відпочинку осіб,
які перетинають КПВВ.
Відкриття нового КПВВ «Щастя»
заплановане на 10 листопада 2020 року.
Очікувана пропускна спроможність
нового пункту в’їзду-виїзду – 10-15
тисяч осіб та 3-5 тисяч транспортних
засобів за добу.
Станом на сьогодні у районі проведення операції Об’єднаних сил щоденно функціонує КПВВ «Станиця
Луганська», двічі на тиждень – КПВВ
«Новотроїцьке».
Решта пунктів пропуску, а це «Золоте», «Мар’їнка», «Гнутове» та «Майорське», не функціонують з вини російськоокупаційних військ.
Пресцентр штабу ООС.

Як монетизували одноразову натуральну державну допомогу «пакунок
малюка», що буде далі з житловими субсидіями та як наразі відбувається
призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та одиноким матерям – про все це говоримо з Тетяною Лісняк, начальником відділу
соціальних гарантій Департаменту соціального захисту населення Луганської
облдержадміністрації.
– З початку вересня в Україні стар- соціального статусу – слід повідомити
тував пілотний проєкт – монетизація про них спеціалістів УПСЗН протягом
соцдопомоги «Пакунок малюка». 30 календарних днів. Також потрібно
Розкажіть про це детальніше.
повідомляти і про зміни у переліку ко– З впровадженням цього проєкту мунальних послуг у користуванні –
батькам замість одноразової натуральної якщо змінилися витрати на управління
допомоги надаватиметься її грошова багатоквартирним будинком, змінився
компенсація. Це одноразова цільова виконавець комунальних послуг або
виплата на придбання дитячих товарів управитель. І обов’язково потрібно стата товарів для породіллі. Розмір такої вити до відома УПСЗН про зміни у майкомпенсації дорівнює 5000 грн на кож- нових справах – якщо придбано автівку,
ну народжену дитину. Для її призна- з дати випуску якої не пройшло 5 років,
чення отримувачу потрібно звернутися інше майно чи послуги на суму більше
до УПСЗН або уповноваженої особи 50 тис грн, окрім медичних, освітніх
сільської/селищної ради, ОТГ й надати та комунальних послуг, здійснених за
наступні документи: заяву, реквізити соціальною нормою житла.
спецрахунку, довідку з пологового бу– Що змінюється у субсидіях з
динку про неотримання одноразової відкриттям ринку природного газу?
натуральної допомоги «Пакунок ма– Дійсно, з 1 серпня 2020 року в
люка», копію свідоцтва про народ- Україні відкрито ринок природного газу
ження та копію ідентифікаційного для побутових споживачів. Це надає
коду.
можливість громадянам самостійно оби– Як будуть виплачуватися ці п’ять рати постачальника газу. Щоб не втратитисяч?
ти субсидію або не проводити перера– Грошова компенсація перера- хунки, отримувачам субсидій необхідно
ховується на поточний рахунок зі вчасно подати в УПСЗН інформацію про
спеціальним режимом використання, зміну постачальника газу. Тоді УПСЗН
відкритий в установах «ПриватБанку». перерахують субсидію вчасно та праОтримувач має право самостійно ви- вильно. Якщо повідомити про зміни нетратити ці кошти протягом 12 місяців з вчасно, це призведе до того, що у людей
дня їх зарахування на спецрахунок, але можуть виникнути переплати або недоне на будь-що і не будь-де.
плати за субсидіями.
– Що це означає?
– Багато питань викликають
– Придбати можна буде лише товари, нещодавні зміни у призначенні
передбачені Постановою Кабміну № 744 соціальної допомоги малозабезпеченим
від 29 липня 2020 р., а саме: засоби до- сім’ям та одиноким матерям.
гляду за дітьми та дитячі засоби гігієни,
–
З
1
липня
обчислензокрема підгузки, серветки, дитячій ня
середньомісячного
сукупноодяг, взуття, дитяче харчування, дитя- го доходу сім’ї (домогосподарства)
чий посуд, іграшки, текстиль для дітей, здійснюватиметься за єдиним принциу тому числі рушники і ковдри. Окрім пом для усіх видів державної соціальної
того, в переліку є товари і для породіллі: допомоги та житлових субсидій, які
прокладки для лактації та прокладки відповідно до законодавства надаються
післяпологові.
залежно від сукупного доходу.
Причому
покупки
здійснювати
Відтепер,
при
розрахунку
потрібно лише у тих закладах торгівлі, державної соціальної допомоги до
які уклали з Мінсоцполітики публічний середньомісячного сукупного доходоговір і взяли на себе зобов’язання ду включатиметься розмір житлової
щодо
контролю
за
продажами субсидії та пільг на оплату житлововищеназваних товарів.
комунальних послуг, грошові перекази,
– Де можна побачити перелік цих отримані із-за кордону, а також розмір
торговельних закладів?
заробітної плати без податку на доходи
– На сайті Мінсоцполітики в розділі фізичних осіб.
«Пакунок малюка» є відповідний реєстр
Також відповідно до Постанови
таких закладів.
Кабміну № 632 з 1 липня 2020 припиДо речі, я хочу нагадати, що торгівель- нилося автоматичне подовження виплат
ні заклади ще мають змогу долучитися державної соцдопомоги малозабезпечедо проєкту і укласти з Міністерством ним сім’ям, у яких закінчився строк висоціальної політики додаткову угоду про плат у березні-червні. Тож, кому виплаприєднання до Публічного договору. Ал- чувалася допомога в період карантину,
горитм такої співпраці є на офіційному виплати припинено. Подальші виплати
сайті міністерства.
будуть здійснюватися лише після по– Породіллі Луганщини вже звер- дання отримувачами соцдопомоги нової
таються за компенсаціями «пакунку заяви з необхідними документами та
малюка»?
декларацією про доходи та майновий
– Наразі в Управліннях соцзахисту стан.
населення активно приймають заяви
Для призначення допомоги необхідно
на компенсацію. Лише за першу дека- звернутися до УПСЗН або уповноважеду вересня УПСЗН області прийняли них осіб сільських/селищних рад, ОТГ.
126 заяв.
Допомога малозабезпеченим сім’ям
– Давайте поговоримо про субсидії. призначається з місяця звернення за
Адаптивний карантин продовжили цією допомогою.
до 1 листопада, тож як вони признаДля встановлення розміру доходу до
чатимуться до цього терміну?
обрахунку беруться два квартали, що
– З березня поточного року передують місяцю, який передує місяцю
одержувачі субсидій отримують їх з роз- звернення. Наприклад, для призначення
рахунку збільшених на 50% соціальних допомоги на дітей одиноким матерям з
нормативів користування всіма кому- 01.07.2020 для обрахунку береться четнальними послугами. В таких розмірах вертий квартал 2019 та перший квартал
їх виплати будуть здійснюватися до 2020.
кінця карантину.
Розмір допомоги визначається як
Але, хочу нагадати, якщо в складі різниця між прожитковим мінімумом
сім’ї в цей період відбулися зміни – це для сім’ї та середньомісячним сукупним
стосується зареєстрованих у будин- доходом малозабезпеченої сім’ї.
ку членів господарства або їхнього
Є. КОМАРОВ.
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Дитячий ігровий майданчик
для вивчення правил
дорожнього руху

проведення поточного ремонту цієї ділянки автодороги Н-21, ремонт якої зараз триває, та планується його
завершення до кінця поточного року.

На початку вересня поточного року працівники селищного комунального підприємства в парку «Сосновий» розпочали роботи з будівництва спеціального
дитячого ігрового майданчику для вивчення правил
дорожнього руху. Облаштування такого майданчику
стало можливим завдяки плідній роботі Новоайдарської районної громадської організації «ДОБРОБУТ»,
яка отримала грант на «Створення навчально-ігрового
простору парку «Сосновий» смт Новоайдар Луганської
області».
Сподіваємось, що наймолодшим мешканцям нашої
громади цей майданчик буде до душі, і вони із задоволенням, граючись, будуть вивчати правила дорожнього
руху.

Благоустрій території
Працівники КП «Новоайдарське «СКП» активно
проводять заходи з благоустрою території громади.
З метою створення умов для безпечного пересування мешканців та забезпечення безперешкодного руху
транспортних засобів на території селищної ради постійно проводиться санітарне підрізання сухих та
аварійних дерев. Працівники комунального підприємства встановлюють нові дорожні знаки та вказівники назв вулиць, доповнюють дитячі ігрові майданчики новими елементами, встановлюють нові лави у
дворах багатоповерхових будинків, проводять заміну
вуличних ліхтарів, косять траву, здійснюють регуляр-

Шановні жителі селища Новоайдар!
Від імені Новоайдарської селищної ради, її
виконавчого комітету і усієї громади, щиро
вітаю вас з 333-річчям селища Новоайдар.
День селища – це свято, яке єднає всіх
жителів нашої громади, пов’язує минуле,
сьогодення та майбутнє. Історія кожного
населеного пункту є часточкою історії нашої
держави. А її, відомо, творять добрі, щирі,
працьовиті люди. Щоденна праця, відданість
та любов до рідної землі заслуговують
на глибоку повагу.
Дозвольте мені щиро привітати вас всіх
із Днем заснування нашого рідного селища!
Саме вашими спільними зусиллями
створюється неповторний образ селища
Новоайдар, зберігається його історія та
закладається майбутнє. Адже успіхи селища – це, перш за все, успіхи його жителів –
працелюбних, добрих і чесних людей.
Особлива шана та подяка людям старшого покоління, чия мудрість та життєвий
досвід нині допомагають молодим розвивати рідне селище та підтримувати славетні
традиції свого народу.
Від щирого серця й від усієї душі зичу
усім вам здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сили і наснаги в усіх
ваших справах і нехай мрія про краще
майбутнє окриляє вас на нові звершення, на
нові добрі починання.
Зі святом!
З повагою, Новоайдарський
селищний голова Ігор Шопін.
Святкування
Дня селища Новоайдар
Шановні мешканці
та гості нашої громади!
Вітаємо вас з 333-ю річницею заснування
селища Новоайдар!
3 жовтня о 17:00 на центральній площі
відбудеться святковий концерт, присвячений дню заснування селища Новоайдар.
Запрошуємо всіх на святкування 333-ї річниці!
З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на території Новоайдарської селищної ради
просимо вас бути відповідальними та дотримуватися маскового режиму і соціальної
дистанції під час святкових заходів.
Дотримуйтеся простих правил, щоб
убезпечити себе та зменшити ризики інфікування. Подбайте про свою безпеку та
безпеку власної родини!

Проведення ремонту комунальних доріг
З метою створення безпечних умов руху пішоходів
та транспортних засобів Новоайдарською селищною
радою було проведено поточні ремонти комунальних
доріг по вул. Дружби, Гагаріна, Центральна, Незалежності, Сонячна, Банківська, Полубоярова, кв. Мира.
Наразі триває поточний ремонт доріг по вул. Ювілейна
смт Новоайдар та вул. Підгорна с. Айдар-Миколаївка.
На території населених пунктів селищної ради є ще
чимало доріг у поганому стані. Але провести ремонт
всіх комунальних доріг селищна рада не має фінансової можливості. Фінансування робіт з капітального та
поточного ремонту доріг за рахунок бюджету селищної
ради є значним навантаженням на місцевий бюджет і
не може бути виконано без надходження коштів із інших джерел фінансування. З метою залучення коштів
звертались до бюджетів різних рівнів (від районного до
державного), але коштів на проведення ремонту доріг
досі не отримали.
Однак хотілося б додати, що наші неодноразові
звернення щодо критичного стану автодороги національного значення Н-21 сполученням Новоайдар-Старобільськ були почуті обласною владою. За ініціативою голови Луганської облдержадміністрації Сергія
Гайдая за рахунок коштів обласного бюджету було виготовлено проєктно-кошторисну документацію на

не вивезення сміття (твердих побутових відходів) від
багатоповерхових будинків та з приватного сектору.
В черговий раз звертаємось до мешканців громади про необхідність укладення з КП «Новоайдарське
«СКП» договору на вивезення побутового сміття.
Відповідно до складеного графіку вивіз сміття з приватного сектору здійснюється двічі на місяць, від багатоквартирних будинків – тричі на тиждень. Телефон
для довідок: 9-29-09.

Вуличне освітлення
Для забезпечення комфортних та безпечних умов
для пересування пішоходів у темний проміжок часу
доби Новоайдарською селищною радою продовжується відновлення існуючих ліній вуличного освітлення та
будівництво нових. Протягом останнього місяця завершено роботи з відновлення ліній вуличного освітлення по вулицях Прогонна, Незалежності (за аграрним
ліцеєм), 8 Березня, по провулку Степовому, проведено
реконструкцію двох ліній вуличного освітлення по вул.
Центральна смт Новоайдар. Також після завершення всіх тендерних процедур укладено договір підряду з електромонтажних робіт по вул. Великий Шлях,
виконання яких розпочнеться найближчого тижня.
І. ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.
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Шановні вчителі, працівники
та ветерани освітянської ниви!
Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем вчителя. Ваша
професія – найблагородніша серед інших. Вона об’єднує людей
щирих помислів, сердець, почуттів і навіть самопожертви. Ви
прищеплюєте своїм вихованцям любов до знань, сієте в їх серцях зерно прекрасного, світлого, вічного, відкриваєте складний
духовний світ буття, даєте мудрі поради.
Знаємо, що кожен, хто обирає педагогічний фах, бере на себе
відповідальність за тих, кого вчить і виховує. Разом з тим відповідає
і за самого себе, свою професійну підготовку, право носити таке
високе й почесне звання. В умовах суперечливого сьогодення все
це здається непросто. Та радує те, що свій обов’язок ви виконуєте
гідно, завжди були і залишаєтесь головним світочем у всебічному
житті дитини, даруючи їй тепло свого серця, скарби своїх знань.
Низький уклін вам, дорогі педагоги, за професіоналізм, витримку, терпіння, любов до обраної справи, самовідданість і багатство душі. Хай засіяна невтомною працею освітянська нива дає
багаті врожаї нових талантів, яскравих особистостей та визначні
перемоги й здобутки в житті.
Бажаємо вам міцного здоров’я, щирої радості, безхмарних благословенних днів, творчої наснаги, нових педагогічних звершень
заради рідного краю та незалежної України.
Голова Новоайдарської РО
профспілки працівників освіти і науки С. ЗРАЖАЄВ.

Адміністрація
Новоайдарської обласної санаторної школи
щиро вітає вчителів, вихователів
та ветеранів педагогічної праці
з професійним святом, з Днем Вчителя!
Нехай вам завжди всміхається доля, дарує міцне здоров’я і
довголіття. Бажаємо здійснення найзаповітніших мрій, щоб
у ваших родинах завжди панували тепло, радість та затишок.
Пам’ятайте, що з вами цей світ буде набагато кращим, адже саме
вчитель дає надію людству на подальший розвиток!
Ми хочемо вас привітати
У цей святковий осінній день.
Тепла і сонечка побажати
І щоб радісно вам було кожен день!
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім’ї ,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай учні шанують, повагу дарують,
Злагода й мир у житті хай панують!

Учительство
Учительство – нервы планеты!
В какой же туманной дали
Ведут эти вечные дети
Сквозь годы свои корабли.
Где в трюмах –
сокровища знаний
И опыт минувших времен,
Осколки былых мирозданий,
Полотнища древних знамен.
Традиции те, что забыты
У ныне живущих людей,
Предчувствия новых открытий
И призраки свежих идей.
Великих художников кисти,
Оцененных все ж с опозданьем.
Несет ли нас парусом истин,
Идем ли на веслах призваний,
Но брошены прочные цепи
С глубин поколений до нас,

Лишь им подчиняемся слепо,
Когда поднимаемся в класс,
Как будто
на мостик мятежный.
За кафедрой и у доски
Мы все же кому-то полезны,
Уместны, понятны, близки.
Природа задумала тонко,
Чтоб мудрость веков
сохранить,
Вселить любопытство
в ребенка,
В учителя – свойство учить.
И даже в своем простодушье
С тех пор почитает за труд
Строительство
замков воздушных,
В которых безумцы живут.
Виктор МАТУШКИН,
учитель Бахмутовской ООШ.

Щорічно в першу неділю жовтня в нашій країні відзначається День працівників освіти –
творчих, обдарованих людей, чиє покликання – навчати дітлахів не тільки різним наукам,
а й виховувати гідних громадян своєї країни.
Напередодні цього чудового свята ми завітали до відділу освіти Новоайдарської РДА
та Центру професійного розвитку педагогічних працівників, де працюють справжні
професіонали своєї справи, й на позитивній ноті поспілкувались з начальником відділу освіти
Новоайдарської райдержадміністрації Олександром Селіховим.
– Олександре Вікторовичу,
розкажіть, будь ласка, з
яким настроєм стала до роботи в новому навчальному році освітянська когорта
Новоайдарщини?
– Без перебільшення скажу – з
прекрасним настроєм, з прагненням досягати нового, йти вперед.
Це ж не секрет, за час жорсткого карантину ми всі скучили за
звичним режимом роботи, за
живим спілкуванням віч-на- віч.
Тож новий навчальний рік всі
педагогічні колективи, колективи дитячих садочків, учні та
вихованці розпочали активно та
енергійно. Гадаю, цей запал не
згасне, ми гідно впораємося з викликами сьогодення і виконаємо
свою місію.
– Це прагнення заслуговує на
повагу. А скільки дітлахів сіли
за парти 1 вересня? Скільки
працівників стали до роботи?
– До першого класу цьогоріч
прийшли
237
маленьких
мешканців району. Загалом 1-11
класи відвідують 2511 учнів.
Це на 154 дитини більше, ніж
у минулому навчальному році.
Збільшення мережі пов’язане
з реформуванням санаторних
шкіл.
Шість
шкіл
проводять
дистанційне навчання для 206
учнів з тимчасово окупованих територій. Найбільше їх,
177, навчаються в Щастинській
ЗОШ № 1 ім. К. Кутового. Також у шести школах навчаються екстернатники, наразі їх
25 учнів (24 – з ТОТ).
Що стосується закладів
дошкільної освіти району (ЗДО –
12, у складі НВК – 6), їх відвідують
587 хлопчиків та дівчаток. В ЗДО
(ясла-садок) комбінованого типу
«Зірочка» відкрито одну групу з
інклюзивним навчанням.
Звичайно,
нашим
дітям
потрібні турбота, розуміння та
чудові вчителі. Зараз в школах
району працює 306 вчителів та
177 технічних працівників. В
садочках дітлахами та їхньою
безпекою
опікуються
83
педагогічних та 150 технічних
працівників. Кожний з них є
незамінною ланкою в складному
механізмі освіти.
Невід’ємною
частиною освітнього процесу є
позашкільна освіта, яку можна
здобути в двох закладах: дитячоюнацькій спортивній школі
та центрі дитячої творчості.
В ЦДТ функціонують 22 групи, в яких займаються 330
дітей та працює 4 педагогічні
і 1 технічний працівники. У
ДЮСШ функціонує 10 груп,
де займається 142 вихованця
та працюють 7 педагогічних
та 3 технічних працівники.
Педагоги постійно підвищують свою професійну майстерність, беруть участь в різноманітних конкурсах. Вони не
стоять на місці і своїм прикладом
спонукають дітей вчитися, бути
творчими та активними. До речі,
навіть під час дистанційного навчання й дистанційного закін-

чення навчального року вчителі
всіляко втілювали в життя різноманітні корисні заходи, які
допомогли учням опанувати
потрібний навчальний матеріал.
– Чудово. Як же вдалось
педагогічним
працівникам
гідно вийти з ситуації, яка
склалася через впровадження
карантину?
– Деякі школи вже впроваджували дистанційне навчання
для дітей з тимчасово окупованих територій, деяким довелось
швидко
перелаштовуватись.
Але хочу зазначити: всі впорались бездоганно. Діти були
охоплені навчанням. Вчителі
змогли знайти та якнайкраще використати ресурси для
дистанційного навчання, яке б
дало позитивні результати. Це
і проєкт «Всеукраїнська школа
онлайн», віртуальна школа «Ранок», електронні підручники,
сайти «На урок», «Розумники», відео уроки через Скайп
та Зум, спілкування за допомогою
найрізноманітніших
месенджерів. Все - в ногу
із часом.
– А як, знову ж таки, в умовах адаптивного карантину
проходила підготовка до нового
навчального року?
– Підготовка пройшла за планом. Вдалося зробити досить
багато. Це, наприклад, косметичні
ремонти в усіх навчальних закладах. Відремонтовані харчоблоки в Штормівській ЗОШ, ЗДО
«Сонечко» та «Суржанський».
Також проведено тендер на ремонт харчоблоку ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія. На сесії
районної ради, що відбулась 10
вересня, виділені кошти на ремонти харчоблоку Олексіївська
школа-гімназія, ремонт ДЮСШ.
Зараз готуються тендери.
– Як усуваються недоліки
протипожежної безпеки?
– Велику увагу приділили заходам пожежної безпеки. Завдяки
керівництву району та депутатам
районної ради на ці заходи протягом 2020 року виділено 5838,
535 тис. грн. На теперішній час
сума виконаних заходів складає
3233, 593 тис. грн.(державний
бюджет – 1361, 150 тис. грн.,
місцевий бюджет – 1872, 443
тис. грн.): встановлено пожежну автоматику в Олексіївській
школі-гімназії, Бахмутівській,
Штормівській,
Райгородській
школах, НВК Смолянинівська
ЗОШ-ДНЗ, ЗДО «Сонечко» та
«Суржанський»;
встановлено
блискавкозахист в Штормівській,
Райгородській,
Щастинських
№ 1 та № 2 ЗОШ, Смолянинівській та Новоохтирській ЗОШДНЗ, ДНЗ «Суржанський»,
«Сонечко» та «Івушка»; зроблено з’єднання, відгалуження
та окінцювання жил проводів
і кабелів в Михайлюківській,
Райгородській, Денежниківській,
Штормівській,
Щастинських
№ 1 та № 2 ЗОШ, Вовкодаївській,
Дмитрівській, Смолянинівській,
Новоохтирській
ЗОШ-ДНЗ,
ОНЗ Новоайдарська ШГ та

ЗДО «Івушка»; проведено вогнезахисну обробку горищних
приміщень в НВК Дмитрівська
ЗОШ-ДНЗ,
Михайлюківській
ЗОШ, Гречишкінській, Щастинських № 1 та № 2 ЗОШ, ЗДО
«Івушка» та «Зірочка»; придбано
вогнегасники для Штормівської
та Райгородської ЗОШ, НВК
Олексіївська школа-гімназія; за
кошти сільського бюджету придбано протигази для Штормівської
та Михайлюківської ЗОШ,
Олексіївської школи-гімназії.
– Як наразі організовано
освітній процес, виходячи з
ситуації карантину?
– Всі заклади освіти діють
згідно
Наказу
головного
санітарного лікаря. Тобто, виконано розмітки руху, задіяні всі
входи/виходи в закладі, пересування коридорами – тільки
в масках, школи забезпечені
дезінфікуючими засобами для
обробки рук та поверхонь,
харчоблоки поділені на зони,
дистанція між столами – 1,5 метри та ін. Правил дотримуються
всі. В Новоайдарській школігімназії впроваджена система
змішаного навчання. Через велику кількість дітей в класах їх
поділено на групи, які щотижня
чергуються (тиждень – навчання
безпосередньо в школі, тиждень
– дистанційно).
– Не дивлячись ні на що,
життя триває, й освіта не
стоїть на місці…
– Я дійсно пишаюсь своїми
колегами. Часто вони роблять неможливе. Напередодні
професійного свята я звертаюсь
зі словами вдячності до колег, які
працюють пліч-о-пліч зі мною,
до колективів відділу освіти та
Центру професійного розвитку
педагогічних працівників. Я дякую всім колективам закладів
освіти за відданість справі,
енергійність, нестримне бажання
навчати та виховувати, передавати дітям знання та досвід. Ви не
боїтесь перешкод, а сміливо йдете вперед, ведучи за собою юних
громадян нашої неньки-України.
Дорогі працівники освіти,
ветерани педагогічної праці
та молоді педагоги! Прийміть
найтепліші та щирі вітання з
професійним святом - Днем
вчителя! Учитель у всі часи
залишається опорою суспільства
і держави. Саме в ваших руках
майбутнє країни, майбутнє нових поколінь. Якими виростуть
наші діти, яке суспільство вони
будуватимуть, які моральні
цінності будуть сповідувати, багато в чому залежить від таланту
і особистості вчителя.
Дорогі друзі! Бажаю вам у цей
святковий день гарного настрою!
Нехай теплі слова і добрі почуття ваших учнів зігрівають ваші
серця. Міцного вам здоров’я,
щастя,
добробуту,
радості
і нових успіхів!
– Щиро дякую за змістовне
інтерв’ю
та
вітаю
з
професійним святом! Успіхів
та здобутків!
М. ТИХОНОВА.

«ВІСНИК

Знання – це сила! Люди це усвідомили ще з давніх давен.
Саме завдяки розуму людина розвивається та вдосконалює
своє життя і навколишній світ. Адже не існує жодної сторони людського життя, яка б не базувалась на раніше здобутих
знаннях.
Основою просвітницької роботи з глибокої давнини стала
школа. За свідченнями автора «Повісті минулих літ», у нас
перша школа відкрилась в 988 році. І ми з певністю можемо
віднести до перших педагогічних праць «Повчання» Володимира Мономаха. «Найсвітліша дорога – це дорога до знань і
школи», - стверджує народна мудрість.
І, напевне, саме за цією му- вич, хімію – Мордасов Микодрістю ступили на поріг школи ла Іванович і Мірошниченко
зображені на фото дітлахи. Їх Світлана Іванівна, малювання
гостинно прийняли нова шко- і креслення – Циба Іван Мила і перша вчителька Ткаченко хайлович, трудове навчання –
Марія Михайлівна. Це було 50 Коваль Яків Володимирович.
років тому! Вересневого дня Допомагали готувати домашні
завдання на групі продовжено1970 року.
І разом з педагогічним ко- го дня Коваль Марія Федорівна,
лективом на чолі з директором російську мову та літературу –
Мироновим Олександром Во- Старченко Тамара Миколаївна,
лодимировичем дітлахи почали старшою піонерською вожатою
свою подорож у Країну знань. була автор цієї статті.
Непомітно минули роки навЗ теплом і глибокою вдячністю
згадують школярі своїх настав- чання, і до свята Останнього
ників. Красу української мови, дзвоника уже не маленьких
багатство і чарівність україн- дітлахів довів Черкашин Волоської літератури розкривала уч- димир Васильович. І пішли перням Зубарєва Надія Федорівна ші першокласники по життю
(вона ж – заступник директора своїми шляхами…
Залишилися в рідному селі
школи). Над вивченням математики працювали з Голопятом хліборобами: Кошман Анатолій
Віктором Івановичем, Закутнім Іванович (тракторист, водій),
Василем Івановичем, Дєдко- Байдуга Олександр Миколавою Ольгою Іванівною. Фізику йович (слюсар КСП), Гапонов
викладав Кобцев Олексій Дми- Олександр Іванович, Редько
трович. Мандрували морями і Сергій Леонідович (водії), брати
океанами, піднімались на вер- Голіус Юрій та Геннадій (тракшини гір з Мироновою Раїсою тористи). Вже 20 років очолює
Яківною. Заруцька Валентина педагогічний колектив ПовіМихайлівна викладала біоло- дайчик (Меженська) Валентина
гію, іноземну мову – Звєздо- Вікторівна, вчителем працює
ва Наталія Михайлівна, НВП Гибалюк (Кошман) Валентина
– Водолазький Федір Івано- Петрівна. Вандюк (Гапонова)

З мрійливою посмішкою, гарним настроєм та впевненим
кроком він щодня поспішає на улюблену роботу. До своєї музики, до своїх учнів. Цей стриманий скромний привітний
молодий чоловік – викладач Новоайдарської дитячої
школи мистецтв Олександр Олександрович Зайцев.

Чесно зізнається, своє життя
без музики не уявляє. Але додає: так було не завжди. «Коли
я навчався в школі, - розповідає Олександр, - ще до того,
як почав відвідувати «музикалку», музику я не любив взагалі. Зізнаюсь, в школі цей урок
іноді прогулював, іноді просто
заважав іншим на уроці. Чесно скажу: мені здавалось, що
в музичній школі навчаються,
так би мовити, «ботаніки».
Можливо, до музичної школи я б потрапив значно раніше,

але мій старший брат навчався там. Я пам’ятаю, як його
завжди примушували грати на
фортепіано, і мені дуже не хотілось, щоб мене змушували
так само. Батьки, коли я був у 5
класі, питали в мене, чи хочу я
ходити до музичної школи. А я
тоді впевнено відповідав, що не
хочу, щоб мене примушували.
Ось така була тоді моя думка.
Та, як виявилось, це було
лише тимчасово. Коли я був у 7
чи 8 класі, у мого тата з'явилась
гітара. А в мене почала проки-
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Валентина Іванівна опанувала
професію бухгалтера (працювала в установах села). Прядильницями стали: Нестеренко (Гончарова) Валентина Василівна,
Боровенко Любов Олексіївна,
Паламарчук Ірина Василівна.
Гнилицький Микола Іванович
– водій бензовоза, НПС Новоайдар. Михайлюк Ніна Андріївна – вчитель хімії (працює
Луганська ТЕС), Телєгіна Ніна
Володимирівна стала будівельником, Єременко Володимир
Петрович – механік гірничої металургії, Бурим Любов Іванівна
– кухар-кондитер, Покришка
Тетяна Володимирівна працювала інженером. Приймак Василь Володимирович працював
слюсарем на Луганській ТЕС.
Подройко Тетяна Олександрівна стала вихователем дитячого
садка, Дуванський Віктор Миколайович став підприємцем.
Першокласники 1970 року

відмічають, як змінилась школа за 50 років і зовні, і засобами
навчання. Введена нова система
навчання, нові освітні програми
та програми з інклюзією, нова
система оцінювання. В школі функціонують два кабінети
інформатики, є підключення
до мережі Інтернет, проведена
сучасна пожежна сигналізація.
Кожен вчитель має ноутбук. Три
класи забезпечені мультимедійними дошками, проекторами,
ноутбуками. Сучасні меблі: парти пристосовуються до зросту
учня. Школа забезпечена сучасними санвузлами. Для відпочинку обладнана ігрова кімната.
В умовах карантину школа
забезпечена дезінфекторами, є
можливість розташувати парти
на відстані 1,5 метри. На свіжому повітрі проводяться уроки
мистецтва, поезії, природознавства, Захист України.
Ми всі навчалися в школі.

Вона дала нам великі знання,
які ми вдосконалюємо й обираємо власну стежку в житті.
Людство вижило і розвинулось
саме завдяки знанням. Протягом усього життя людина навчається, використовує знання і передає їх наступним поколінням,
тим самим – змінюючи світ.
І в основі освіти особистості
стоїть Вчитель (пишу з великої літери). Тому напередодні
свята згадаймо усіх вчителів,
схилимо голови перед їх невтомною працею, подякуємо
за терпіння, чуйність, доброту,
любов до учнів.
Шановні колеги! Прийміть
вітання і найкращі побажання
здоров'я, витримки, поваги оточуючих і щасливого майбуття
від школярів усіх поколінь.

датися цікавість. Батько показав мені три акорди, і я почав
їх вивчати.
Після 9 класу я хотів йти навчатись до якогось технікуму,
але батьки наполягли на тому,
щоб я скінчив 11 класів. І ось
десятикласником, вирішивши,
що не хочу байдикувати, я вперше прийшов до музичної школи. Почав навчатися. І вже після
2-3 місяців навчання я зрозумів,
що ось це моє! Тож майбутнє
своє я інакше як із музикою і
не пов’язував. Після закінчення школи я вступив до коледжу
мистецтв на клас гітари. Потім
закінчив й університет.
У своєму виборі я впевнений
стовідсотково: я займаюся тією
справою, яка мені до душі, яку
я люблю всім серцем. Музика
для мене – все, цілий світ. Навіть якщо доведеться змінити
роботу, музику я не покину ніколи, ні за яких обставин. Це
важлива частина мого життя.
Так, інколи буває, що настрою
грати немає, навіть і слухати –
настрою нема. Але проходить
трохи часу, і ти вже сумуєш за
музикою. Дістаєш гітару – і тебе
вже не зупинити».
Ця любов до музики, захопленість нею – запорука успіху
на професійній ниві Олександра
Олександровича. Викладачем в
школі мистецтв Сан Санич працює вже сьомий рік. Викладати
йому дуже подобається. «Викладати мені найбільше подобається тим, що я можу прищепити
учням любов до інструменту, до
музики. Приємно бачити, йдучи

ввечері вулицею чи парком, групу людей, що грають на гітарі,
співають. Ще приємніше бачити, що серед них є твої учні. І ти
знаєш: їм це подобається. Нехай
це не класика, все одно це приємно, це класно! Бувало й таке,
що, проходячи парком, зустрічав людей, що грали на гітарі,
залишався з ними на трошки, а
проходило непомітно три години. Ось так не відпускала гітара.
Так, викладати складно. Адже
треба навчити грати кожного,
хто приходить до мене. А для
цього треба навчитися розуміти
людину, знати, чим захоплюється, яку музику слухає. Простіше кажучи, треба бути цілком
«в темі». Буває, що я не знаю
тих виконавців, яких слухають
мої учні, ніколи не чув про ту
комп’ютерну гру, в яку грають
вони. Тоді мені доводиться шукати про це інформацію, щоб
бути з учнями на «одній хвилі».
В самому початку, коли діти
тільки приходять до мене, щоб
записатися, я завжди питаю, де
вони бачили чи чули гітару, і
чому обрали саме її, а не якийсь
інший інструмент. Це для того,
аби зрозуміти, чого вони чекають від занять, від мене як від
викладача. Тож і зацікавлюю
кожного по-різному. Наприклад,
хтось хоче грати просто акорди
боєм (по типу того, як грають
та співають барди), хтось в захваті від електрогітари, хтось
два ці напрямки хоче опанувати.
Є такі, хто цікавиться фінгерстайлом (сучасні пісні-мелодії
для перекладення для акустич-

ної гітари). Та хто і чим би не
цікавився, ми, звичайно, не
покидаємо вивчення класики та прищеплення любові до
класичних музичних творів.
Йдемо на компроміси.
Викладати мені подобається.
Думаю, я знайшов себе у цій
справі. Звичайно, на місці застигати я не збираюся. Я завжди
відкритий до чогось нового, до
розвитку. Не дарма кажуть, що
вчитель повинен вчитися завжди. Так і я. Ось зараз «згадую»
електрогітару, закортіло різноманіття. Творів та композиторів,
які мені подобаються, - дуже багато. У мене немає якихось конкретних вподобань за стилем чи
жанром. Можу слухати і класику, і метал, і рок, і поп, і джаз».
Закінчивши свою змістовну
розповідь, Олександр Олександрович поспішає на заняття.
Там на нього чекають вдячні учні. Хтось з них ще тільки
починає опановувати гітару, а
хтось, в тандемі з педагогом,
вже підкорив свої перші музичні вершини, ставши призерами
і переможцями районних та
обласних конкурсів. Є у нього
учні, які успішно грають в ансамблі, є такі, що, натхненні музикою, створили власний гурт
і мають безліч прихильників.
Отже, не дарма працює Олександр Олександрович. Своїми
здібностями, талантом, знаннями він вміє досягти поставленої мети – навчити любити
музику. А отже, він і справді
знайшов своє покликання.
М. ТИХОНОВА.

Н. ГЕТЬМАНЦЕВА,
позаштатний кореспондент,
с. Олексіївка.
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Село Денежникове славиться не тільки своїми талановитими та працьовитими людьми, а ще й
успішною реалізацією купи проектів, які направлені на покращення життя місцевих мешканців.
Один з них – «Контроль з надання медичних послуг у Денежниківську сільську лікарську амбулаторію
загальної практики» - знаходиться в стадії успішної реалізації саме зараз.
Проект реалізується ГО «Новоайдарська районна громадська організація «СЛОБОДА» за організаційної
підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» в межах національного проєкту «Децентралізація» та Програми ООН із
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського союзу.
Опікуються тим, щоб все було реалізовано досконало
та відповідно графіку, керівник ГО «Новоайдарська районна громадська організація «СЛОБОДА» - Артьомова
Олена, керівник проєкту – Чурсіна Олена, PR-менеджер
– Віталіна Романенко. Вони стверджують, що Проєкт
«Контроль з надання медичних послуг у Денежниківську сільську лікарську амбулаторію загальної практики» - перший Проєкт, спрямований на організацію та
здійснення пацієнтського контролю якості медичних
послуг в Новоайдарському районі! Новостворений якісний інформаційний простір, нове медичне обладнання
підвищать якість надання населенню медичних послуг
та обізнаність в медичному напрямку, соціальну активність та відповідальність за своє здоров'я.
Проєкт «Контроль з надання медичних послуг у

Денежниківську сільську лікарську амбулаторію загальної практики» націлений на вирішення стратегічної цілі створення якісних умов життя у населених
пунктах громади в питанні щодо підвищення якості
надання послуг з охорони здоров’я закладами медичної
допомоги першого та другого рівнів через приведення
приміщень закладів первинної ланки системи охорони
здоров’я у належний стан та забезпечення їх сучасним
медичним та офісним обладнанням» згідно Стратегії
розвитку Новоайдарської об’єднаної територіальної
громади Луганської області до 2027 року.
З 3.08 по 7.08.2020 рік у межах реалізації проєкту «Контроль з надання медичних послуг у Денежниківську сільську лікарську амбулаторію загальної практики» проведено моніторинг наявного
медичного обладнання.
Відповідно до потреб пацієнтів в рамках реалізації проєкту «Контроль з надання медичних послух у
Денежниківську сільську лікарську амбулаторію загальної практики» планується придбати наступне:
термометр інфрачервоний; тонометр сучасний автоматичний; пульсоксиметр портативний; 12-канальний
електрокардіограф з цифровим інтерфейсом за умови
співфінансування з КНП «Новоайдарський ЦПМСД»;
ростомір; ваги для дорослих; апарат для гальвації та
електрофорезу; Вітафон - віброакустичний медичний
апарат; сумка-укладка медсестри/фельдшеру; ходунки
шагаючі для постреабілітації пацієнтів; пульсоксиметр
портативний; принтер/сканер; інформаційний екран;
медичні стенди.
Наразі зміни вже почалися! Для початку, в рамках
реалізації придбано та встановлено тканинні жалюзі
волонтерами села Денежникове. Отримано перше медичне обладнання, ще із подарунками: тонометр AND
на зап'ястя; інфрачервоний термометр та подарунок тест-смужки для глюкометру!
Наступним кроком в рамках реалізації проєкту
«Контроль з надання медичних послуг у Денежниківську сільську лікарську амбулаторію загальної
практики» було придбано КАРДІОГРАФ EGG300G
(укомплектованим сумкою) за рахунок співфінансування у розмірі 40 % від загальної суми (17100 грн)
Комунальним некомерційним підприємством «Новоайдарський центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоайдарської районної ради Луганської області

(скорочено - КНП «Новоайдарський ЦПМСД»).
КНП «Новоайдарський ЦПМСД» підтримує ініціативу «Контроль з медичних послуг у Денежниківську
сільську лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини» та обладнання, закуплене в межах
цього проекту, буде взято на баланс та підтримуватись
в належному стані коштами підприємства.
Після завершення проекту, впевнені його активісти,
інформаційна зона стане комфортною, цікавлю та корисною для пацієнтів Денежниківської амбулаторії
сімейного лікаря, а медичне обладнання поліпшить
якість наданих медичних послуг. Це стане прикладом
вдалої реалізації проекту по підвищенню контролю
якості медичних послуг в Новоайдарському районі.
Проект реалізується ГО «Новоайдарська районна
громадська організація «СЛОБОДА» за організаційної
підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» в межах національного проєкту «Децентралізація» та Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки
Європейського союзу.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру
реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок
(ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська
організація ООН (ФАО).
Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США
в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі,
Швейцарії, Швеції та Японії.

В засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення з 1 жовтня поточного
року.
Міненерго та Уряд неодноразово наголошували, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електричної енергії для населення до

кінця поточного року залишатиметься незмінною.
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, встановлені постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 26.02.2015 № 220.
Згідно з цією постановою, ціна на електричну
енергію становить (з ПДВ):
- до 100 кВт/год – 90 коп. за кВт/год,
- понад 100 кВт/год – 168 коп. за кВт/год.
Збереження фіксованого пільгового тарифу на електричну енергію для населення в умовах нової моделі
ринку електричної енергії здійснюється в рамках механізму ПСО, який було запроваджено постановою
Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 «Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку електричної енергії»
(із змінами).
Додатково інформуємо, що ціна на електричну енергію для населення в Україні не переглядалася з 2017 року і наразі є найнижчою серед усіх країн Європи. В тому числі – в 1,2-2 рази нижчою ніж
в сусідніх з Україною країнах.
Від редакції. Інформація розміщена на офіційному сайті Міністерства енергетики України
(mpe.kmu.gov.ua) 28.09.2020 р.

Вереснева ціна на
природний газ в рамках тарифу «Місячний»
становить 4,7 грн/куб.м.
з ПДВ, без вартості
розподілу (доставки).
В рамках тарифу
«Річний» ціна газу з 1
по 15 у вересня залишиться на рівні 4,73 грн/
куб. м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). З 16 по 30 вересня включно
ціна тарифу становитиме 5,24 грн/куб. м.
Зростання цін обумовлено підвищенням вартості
газу на європейських газових хабах, яке традиційно
відбувається напередодні опалювального сезону. Разом з тим, цього року збільшення цін є відносно помірним, враховуючи великі запаси газу в українських
підземних сховищах газу.
Варто зазначити, що до 15 вересня включно ціна на
тариф «Річний» залишається на рівні серпневої, оскільки попит на підключення тарифу зростає як у наявних
клієнтів, так і у тих споживачів, хто все ще знаходиться
в процесі переходу до ГК «Нафтогаз України».
gas.ua
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продам
ДОМ. 095-147-88-13.
ДОМ в центре Новоайдара. 066-437-26-25.
МАГАЗИН с земельным участком в Новоайдаре. 050-168-85-42.
Двухкамерный ХОЛОДИЛЬНИК BEKO, СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ Samsung (на 4 кг), КАПЕЛЬНУЮ ЛЕНТУ (1,5 км),
НАСОС ПОЛИВНОЙ трёхфазный 2К-6, СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (220-380 вольт),
УЛЬИ двухкорпусные. 099-370-95-87.
ТРУБЫ б/у поливные, длина 4,5 м, 1 шт. – 50 грн; ТРУБЫ
пластиковые канализационные, длина 2 м, диаметр 20 см – 100
грн за 1 шт.; деревянные ПОДСТАВКИ (можно под ульи), 1 шт.
– 20 грн; БОЧКИ железные и картонные с крышками на 50 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, разный пчеловодческий ИНВЕНТАРЬ для начинающих
пчеловодов; пчеловодческий КОСТЮМ белый, 50 размер – 100
грн; СЕМЕНА кабачков, укропа, тыквы, 1 стакан – 20 грн; ДОСКИ новые 2,3 м, сечение 20*1,5 см – 10 грн шт.; ШЛАКОВАТУ
для утепления, РУБЕРОИД в рулонах, 1 м - 30 грн; резиновые
ШЛАНГИ для полива; железную КРОВАТЬ односпальную на
сетке – 100 грн; ПЕЧКУ газовую двухконфорочную – 50 грн; проигрывающее УСТРОЙСТВО «Ригонда» с приемником; разные
ПОДНОСЫ эмалированные – 30 грн; ГРАБЛИ – 50 грн; разные
ЛОПАТЫ – 50 грн; КОСУ – 100 грн, ВИЛЫ, ТЯПКИ – 50 грн.
Телефон: 095-39-36-278, с. Безгиново.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з лушпиння соняшнику. 2800 грн/т.
Безкоштовна доставка від 2 тонн. 066-305-44-64, 067-103-28-10.
ТЫКВУ. 095-468-22-18.
ТЫКВУ. 066-077-50-97.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг, 066-31-32-595.
КОТЁЛ КСТ-16. 095-203-47-71.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds, б/у
(Барский машзавод). 099-36-88-604.

Терять близких людей – всегда невероятно сложно. И
очень важно, что в такой трудный момент рядом находятся
неравнодушные люди.
Выражаем огромную благодарность за материальную помощь и моральную поддержку в организации похорон дорогого, любимого человека Артемова Андрея Ивановича родным, близким, кумовьям, администрации и коллегам КНП
«Новоайдарский ЦПМСП», администрации и коллективу
Денежниковской ООШ, коллегам, друзьям, односельчанам.
Низкий вам всем поклон.
Семья Артемовых.

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839
Ремонт
изготовление,
перетяжка
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

куплю
Одно- или двухкомнатную
КВАРТИРУ в центре Новоайдара. 066-05-11-647.
СРОЧНО
двухкомнатную
КВАРТИРУ. 066-051-16-47.
ВОСК,
МЕРВУ,
ПРОПОЛИС,
ВОЩИНУ,
050-704-33-18.
КРС: быков, коров, тёлок.
095-05-22-071, 095-900-82-92.
КРС, 099-005-75-77.

считать
недействительным

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 40

2 жовтня

2020 р.

7

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 майданчиках при підвищених і знижених температурах, без досвіду
роботи, середня освіта.
Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10, тел. 9-45-35.

помним...
3 октября 2020 года –
40 дней светлой памяти
КУЗНЕЦОВОЙ
Людмилы Васильевны
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем
в твою смерть поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Пусть Всевышний простит
прегрешения вольные и невольные и примет в царствие свое.
ПОМНИМ. СКОРБИМ.
Сын Сергей, дочь
Наталья, внуки, родные.
07.10.2020 г. – 40 дней светлой памяти ГРАЧЕВОЙ Елизаветы

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК
на ім’я БІЛОБРОВСЬКОГО
Валерія Вікторовича, виданий
Кам’янобрідським РВК м. Луганська у 1985 році, вважати
недійсним.
ВТРАЧЕНУ
ПЕЧАТКУ Новоайдарської районної
організації політичної партії
«Всеукраїнське
об’єднання
«БАТЬКІВЩИНА», ЄДРПОУ
36836900, вважати недійсною.

Не выразить словами всей скорби и печали. В сердцах и памяти
ты вечно с нами… Спи спокойно, душа золотая. Да хранят тебя
ангелы рая.
ПОМНИМ. ЛЮБИМ.
ГОРДИМСЯ. ЧТИМ ПАМЯТЬ. СКОРБИМ.

Шановний рекламодавець,
що звертався до редакції
з оголошенням
про продаж квартири
по вулиці Коваленка!
Ви вказали неповний
номер телефону!
Завітайте до редакції,
аби виправити
це непорозуміння,
і щоб оголошення
побачило світ.

Коллектив Денежниковской общеобразовательной школы глубоко скорбит в связи с невосполнимой утратой –
преждевременной кончиной АРТЕМОВА Андрея Ивановича.
Андрей Иванович был профессионалом своего дела и человеком высоких моральных принципов. Он завоевал любовь
и уважение всех, кто его знал.
Мы разделяем горечь утраты и выражаем наши самые искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о
нем навсегда останется в наших сердцах.

Мама, папа, брат,
семьи Ягодник, Калиниченко, Котовых, Рудзевич.

Выражаем искренние соболезнования Артемовой Елене Васильевне, детям в связи с невосполнимой утратой – преждевременной смертью мужа, отца АРТЕМОВА Андрея Ивановича.
Разделяем боль утраты вместе с вами.
Жители дома № 1, улица Школа-интернат.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. «Сын игрока в... не может понять, любит его отец или нет» (шутка). 6. Бумажка
на скидку. 9. Академическая шапочка. 10. Имя поэта
Бродского. 11. Испанский Робин Гуд. 12. Что превращает алмаз в бриллиант? 13. Водитель кареты.
14. Рождение кучи. 15. Денежки, «повязанные одной верёвочкой». 16. Самая гибкая часть тела угодника. 19. Участок дороги, вынуждающий зарулить.
20. Дама, которая шабашит по ночам. 23. Пешеходная
дорожка для любителей риска. 24. «Пернатая статейка». 26. «Нечаянная радость». 27. Слишком громкоговоритель. 28. «Многостранная» валюта. 29. Бомбоубежище для бомб.
По вертикали: 1. «Обертон» для дегустатора.
2. «Зубастый инструмент», который перекусит и
стальную проволоку. 3. Аграрное «ноу-хау» Столыпина. 4. Состояние, в которое приводит дурдомовская
рубашка. 5. Жадность, ставшая страстью. 6. Любовник номер один. 7. «Смена бока» у сони. 8. Кто делает
вам хорошо, когда вам плохо? 17. Кличка, данная отцу
продвинутым сыном. 18. Место, где орлам не до размножения. 20. Время года, когда «как птицы заливаются трамвайные звонки». 21. Игра «в забивание стрелок». 22. Сивый конь, умеющий врать. 24. Верёвочная
головоломка. 25. «Награда» за грехи.
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СУВОРОВЫХ
Алексея Ивановича
и Людмилу
Александровну
поздравляем
с золотым
юбилеем!
Пятьдесят – немалый срок! Годы
разные бывали. Столько
радостей, тревог в этой жизни
испытали! Очень трудно сохранить, пронести любовь сквозь годы. Вы сумели победить все несчастья и невзгоды. Ваша жизнь – она в делах, вы на
славу потрудились. Отсвет счастья на руках – ваши
кольца золотые. Ну а сердцем и душой вы, как прежде – молодые! Поздравляем вас сегодня! Будьте
счастливы, родные!
Дети и внуки.
Администрация, профком,
сотрудники КНП
«Новоайдарская многопрофильная больница»
поздравляют
ГУЗЕВУ Людмилу Анатольевну
и ЖДАНОВУ Наталью Ивановну с юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Забота близких, теплота друзей!
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Бориса
Олександровича
КРАВЦОВА,
почесного
землевпорядника
України,
поздоровляємо
з ювілеєм,
з 75-тиріччям!
Бажаємо від усього серця здоров’я, благополуччя,
довголіття!
З повагою,
завжди Ваш колектив
Відділу Держгеокадастру
у Новоайдарському районі.

Подписка-2020 продолжается!
Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что продолжается подписка-2020. Стоимость подписки составляет 30 гривень
за 1 месяц.
Оформить подписку можно в редакции или в отделении
«Укрпочты».
Сделайте подарок своим близким!

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району
Засновник і видавник: ТОВ «Вісник Новоайдарщини».
Газета видається з 20 грудня 1931 р.
Свідоцтво про реєстрацію: ЛГ № 1362-483Р видане
Головним управлінням юстиції в Луганській області 19.02.2019 р.

3 октября. Убывающая Луна
в знаке Овен. Время характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью, граничащей с опрометчивостью.
Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть
какую-либо мелочь, это обязательно обернется негативными
последствиями.
4 октября. Убывающая Луна
в знаке Телец. Телец — знак
материальной
стабильности,
настойчивости и усердия, поэтому это самое благоприятное
время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок. Вложение в
ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Так
же хорошо идут дела, связанные
с недвижимостью и любыми
другими имущественными вопросами, включая операции с
художественными ценностями.
5 октября. Убывающая Луна
в знаке Телец. Хотя в этот период времени и отмечается некоторое усиление мыслительных способностей, но с другой
стороны возрастает инерционность и склонность к лени. Появляется желание комфорта и
уюта, хочется посетить театр
или кино, расслабиться и вкусно поужинать в ресторане. 8
лунный день. Довольно неблагоприятный день, сопряженный с возникновением неожиданных проблем, для решения
которых потребуется проявить
максимальную благоразумность
и сдержанность.
6 октября. Убывающая
Луна в знаке Близнецы. Время быстрых и энергичных дел.
В силу возросшей импульсивности стоит заняться не
требующими особой концентрации внимания и больших
временных затрат вопросами и
проблемами. Увеличенная ин-

теллектуальная активность благотворно сказывается на делах,
требующих мгновенного принятия решений либо связанных
с добыванием информации.
7 октября. Убывающая Луна
в знаке Близнецы. Можно заняться любыми финансовыми
операциями или сделками с ценными бумагами (особенно краткосрочными). 20-й лунный день.
Идеальный день для различных
практик, направленных на очищение и тренировку силы духа,
прозрения. День кармических
воздаяний. Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтными ситуациями. В этот период
активность начинает уменьшаться, настает частая смена
состояний, идей и суждений.
Когда накопленные за минувшие фазы опыт и силы энергетически продолжаются пускаться
на реализацию планов.
8 октября. Убывающая Луна
в знаке Близнецы. 21-й лунный
день. День творческой и физической активности. Полезна коллективная работа, всевозможные поездки или путешествия.
Полезны водные процедуры,
воздушные ванны и любые физические упражнения. В этот
период лунного месяца уже различимы первые итоги вложенных прежде усилий. Случающиеся смены настроений могут
относиться не только к деловой
области, но и личной жизни.
9 октября. Убывающая Луна
в знаке Рак. Время неспешной
стабильности. Идеально подходит для хорошо отлаженной
деятельности предприятий, занятых монотонным производством. Так же неплохо идут дела,
связанные с антиквариатом и
юриспруденцией. Инициированный вами в это время судебный
процесс должен закончиться
максимально выгодно для вас.

Октябрь будет спокойным
и благоприятным. Магнитных бурь средней и сильной
интенсивности в этом месяце
не наблюдается.
1 октября. В этот день появится небольшая атмосферная
буря. У людей будет болеть голова, будут скачки давления,
обострятся
воспалительные
процессы.
29 октября. Ожидается небольшая буря, но человек может
столкнуться с бессонницей, а
также заметить скачки артериального давления. Возможно
проявление
раздраженности,
перепады настроения, беспричинная агрессия или, наоборот,
апатия.

30 октября. Также ожидается буря. В этот день следует
прислушиваться к своему организму и при необходимости
принять лекарство.
Благоприятные дни
Благоприятные дни лунного
календаря – это период, когда
между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в
60 или 120 градусов. Эти фазы
Луны считаются удачными для
начала новых дел и принятия
важных решений.
Благоприятные лунные дни
в октябре: 21,24 числа, а также
26, 27 и 28 октября.
Неблагоприятные лунные
дни в октябре: 2, 6, 9, 16, 23
октября.

Головний редактор
та відповідальний
за випуск:
І. Краснощокова.
Верстка:
О. Часников.
Реквізити для оплати:
(ТОВ «Вісник Новоайдарщини»)
Код ЄДРПОУ 02476675
п/р
№ UA133047950000026001053726328
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 304795

1 жовтня, четвер
Міжнародний день людей
похилого віку
Міжнародний день музики
2 жовтня, п’ятниця
Всесвітній день усмішки
Міжнародний день соціального педагога
4 жовтня, неділя
Всесвітній день тварин
День працівників освіти
5 жовтня, понеділок
Всесвітній День архітектора
Всесвітній День вчителя
Міжнародний день лікаря
8 жовтня, четвер
Всесвітній день зору
День юриста України
9 жовтня, п’ятниця
Всесвітній день пошти
Всесвітній день яйця
10 жовтня, субота
Всесвітній день психічного
здоров’я
11 жовтня, неділя
День працівників державної
санітарно-епідеміологічної
служби України
День професійних спілок
України
День художника України
Міжнародний день дівчаток
14 жовтня, середа
День Українського козацтва
День захисників Вітчизни
15 жовтня, четвер
Всесвітній день миття рук
Міжнародний день білої
тростини
Міжнародний день кредитних
спілок
Міжнародний день сільських
жінок
16 жовтня, п’ятниця
Всесвітній день здoрoвoгo
харчування
День Шефа
18 жовтня, неділя
День працівників харчової
промисловості
День краватки
День цукерок
20 жовтня, вівторок
Всесвітній день статистики
Міжнародний день кухаря і
кулінара
24 жовтня, субота
Міжнародний день Організації
Об’єднаних Націй
25 жовтня, неділя
Всесвітній день макаронів
День автомобіліста
26 жовтня, понеділок
Міжнародний день шкільних
бібліотек
28 жовтня, середа
День визволення України від
фашистських загарбників
31 жовтня, субота
Міжнародний день економії
Міжнародний день анімації
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