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Згідно розпорядження голови районної ради від 25.09.2020 року № 77 «Про скликання тридцять другої сесії 
Новоайдарської районної ради сьомого скликання» 15 жовтня 2020 року о 10:00 в залі засідань районної ради 
відбудеться тридцять друга сесія Новоайдарської районної ради Луганської області сьомого скликання.

30 вересня в декількох населених пунктах 
Новоайдарського району виникли пожежі. 
Станом на 16:00 в смт Новоайдар та селі 
Бахмутівка пожежі були ліквідовано. Біля 
села Смолянинове – пожежу локалізовано. 
Біля сіл Трьохізбенка, Кряківка, Оріхово-
Донецьке продовжувалось гасіння верхової 
пожежі, ситуація ускладнювалась через 
сильний поривчастий вітер.

До гасіння пожеж було залучено від 
ДСНС 22 одиниці техніки і 107 людей осо-
бового складу, лісомисливського господар-
ства – 12 одиниць техніки і 46 людей, ЗСУ 
– 4 одиниці техніки і 30 людей особового 
складу, також залучено техніку агропромис-
лових підприємств.

Станом на 20:00 голова Луганської 
обласної державної адміністрації — 
керівник обласної ВЦА Сергій Гайдай 
повідомив, що зафіксовано 85 пожеж, з 
них ліквідовано – 42. Було сформовано  об-
ласний оперативний штаб із надання до-
помоги постраждалим внаслідок пожеж. 
Пожежі набули загрозливого характеру для 
22 населених пунктів: Болотене, Станиця-
Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, 
Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, 
Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Му-
ратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, 
Воронове, Сиротине, Метьолкіне, 
Сєвєродонецьк, Байдівка, Половинкине.

На допомогу нашим рятувальникам при-
йшли колеги з Харківської та Донецької об-
ластей, які надали 35 одиниць техніки та 
особовий склад.

Керівництво Новоайдарського району – 
голова РДА Тетяна Новикова, її заступник 
Олена Коробка та голова Новоайдарської 
райради Віктор Макогон – особисто брали 
безпосередню участь в евакуації мешканців 
Муратове. Вивезли 35 погорільців, які були 
розміщені у приміщенні Новоайдарської 
гімназії.

1 жовтня. Орієнтовна площа, яку охо-
пив вогонь, – близько 9,3 тис. гектарів. 
Голова облдержадміністрації повідомив, 
що до гасіння пожеж залучено 1229 
осіб та 204 одиниці техніки. Загину-
ли 5 осіб (4 – цивільних, 1 – працівник 
лісгоспу). Госпіталізовано 10 через 
отруєння чадним газом та термічні опіки.                                                                    
Евакуйовано – 120 осіб. 

2 жовтня відбувалось одночасне 
гасіння понад 30 пожеж. На місце трагедії 
прибув Прем’єр-міністр України Денис 
Шмигаль, який запевнив: «Необхідні кош-
ти з резервного фонду державного бюд-
жету будуть виділені безпосередньо після 
підрахунку збитків. По 300 тисяч гривень 
люди отримають за зруйнований будинок, 
по 200 тисяч гривень виплатять сім'ям, 
родичі яких загинули внаслідок пожежі, 
по 50 тисяч гривень – за частково зруйно-
ваний будинок, по 20 тисяч – за втрати у 
господарстві. Також очікуються виплати 
з обласного резервного фонду», – наголо-
сив Денис Шмигаль. «Навіть якщо в вас є 
проблеми з оформленням документів – не 
уведений в експлуатацію будинок чи хтось 
не вступив у спадщину – сільський голо-
ва приходитиме до кожного, хто постраж-
дав, і фіксуватиме збитки. Загальні втрати 
по всіх населених пунктах передаватимемо 
для оформлення виплат, – запевнив голова 
облдержадміністрації Сергій Гайдай. – Та-
кож міжнародні організації готові надати 
Луганщині будівельні матеріали – саме на 
цьому наполягли ми».

Від пожежі постраждали близько 19 ти-
сяч гектарів лісових насаджень та до 400 
будинків. Порушено 10 кримінальних про-
ваджень, за їх результатами назвуть причи-
ни  загоряння.

У зв’язку з розповсюдженням верхової 
пожежі оголошена евакуація населен-
ня селищ Боровеньки, Щедрищеве,               

Пурдівка  та Кудряшівка.
3 жовтня продовжувалась ліквідація 15 

пожеж. Приблизна площа загоряння – 400 
га. Ввечері було ліквідовано пожежу оче-
рету та сухої рослинності поблизу населе-
них пунктів Піщане, Нижньотепле та Арте-
ма Станично-Луганського району. Авіація 
ДСНС зробила 162 скиди, а  це – близько 
500 тонн води. «На жаль, вже підтверджено 
загибель 11 осіб, 18 – травмовано, в тому 
числі 3 – співробітники ДСНС», - про-
коментував поточну ситуацію очільник 
області Сергій Гайдай.

4 жовтня. З 8 основних осередків по-
жеж лісових масивів, очерету та сухої 
рослинності, 4 – ліквідовані, а на 3 осеред-
ках пожежі локалізовані. Авіацією ДСНС 
протягом дня здійснено 12 скидів (96 тонн 
води).

5 жовтня. Вдалося ліквідувати 8 
осередків займання. Авіація ДСНС 
здійснила 60 скидів (246 тонн води).

6 жовтня. Пожежі  локалізовані на 
околиці с. Смолянинове на площі 4 тис. 640 
га і поблизу с. Артема Станично-Лугансько-
го району на площі 4,2 га лісової підстилки 

та 20 га сухої трави в полі.
За інформацією Новоайдарської РДА, 

на території району станом на 5 жов-
тня всього постраждало 173 домогоспо-
дарства, з них повністю зруйновано 139, 
пошкоджено 12 будинків, зруйновано 154 
господарських споруди, пошкоджено 10 
господарських споруд. За медичною допо-
могою звернулись 114 осіб. Загинуло  двоє 
мешканців с. Муратове (померли у лікарні 
від соматичних захворювань внаслідок 
стресу). У лікарні перебувають 4 особи.

На 5 жовтня Новоайдарською РДА 
здійснено виплату матеріальної допомо-
ги 69 постраждалим із с. Смолянинове на 
суму 9 млн 345 тис. грн, з яких 27 сімей 
отримали 7 млн 875 тис. грн як власни-
ки будинікв, що повністю зруйновані; 
3 сім’ям загиблих виплачено 600 тис. 
грн; 150 тис. грн виплачено 3 сім’ям, 
що відселені з житлових будинків, що 
підлягають капітальному ремонту; 20 
тис. грн виплачено одній сім’ї, будинок 
якої пошкоджено; 700 тис. грн виплаче-
но 35 особам, що отримали травми легкої 
тяжкості.

Шановні новоайдарці! В нашому районі сталася велика біда!
Велика пожежа, яка відбулась у нас, принесла важкі втрати. Потрібна 

допомога.
Реквізити рахунків для зарахування коштів у національній валюті (гривні):
Для всіх: 1. Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста 

України (Новоайдарська районна організація), ЄДРПОУ/ДРФО 02940121, 
Луганська філія, МФО 304795, № UA643047950000026002053731196, валюта  
UAH (Українська гривня), або на карту ПРИВАТБАНКУ 4731 2191 2232 5586.

2. Новоайдарська громадська благодійна організація «Марафон милосердя», 
код ЄДРПОУ 26497765, поточний рахунок зі спеціальним режимом використання 
№ UA763046650000026008301011012, філія Луганське ОУ АТ «Ощадбанк»,               
МФО 304665.

Для юридичних осіб:
3. Для зарахування коштів по коду доходів 41040400 «Інші дотації 

з місцевого бюджету». Отримувач: УК у Новоайдарському районі /
Новоайдарський район/ 41040400, ЄДРПОУ - 37895134, МФО - 899998. 
Р/рахунок UA 958999980314040668000012207 Управління Державної                                                               
казначейської служби у Новоайдарському районі.

4. Для зарахування коштів по коду доходів 41053900 «Інші субвенції з місцевого 
бюджету». Отримувач: УК у Новоайдарському районі /Новоайдарський 
район/ 41053900, ЄДРПОУ – 37895134. МФО – 899998. Р/рахунок UA 
518999980314070573000012207 Управління Державної казначейської служби           
у Новоайдарському районі.

Телефон для консультацій: 050-132-80-39.
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– Розкажіть про Фонд 
ІЖБ. З якою метою його було    
створено? 

– Фонд було створе-
но Луганською облдерж-
адміністрацією на вико-
нання відповідного указу 
Президента у 1997 році. Наразі 
ми підпорядковані Луганській 
обласній ВЦА.

Подібні фонди тоді ство-
рювалися в кожній області, 
але наш Фонд – єдиний в 
Україні, серед інших, що був 
зареєстрований як небанківська 
фінансова установа. Ми маємо 
відповідну ліцензію на кре-
дитування. Діяльність Фон-
ду регулює Національний                                               
Банк України.

Метою нашої діяльності є 
реалізація в області державної 
житлової політики, про-
грам пільгового кредитуван-
ня індивідуальних сільських 
забудовників «Власний дім», 
енергозбереження та реформу-
вання теплового господарства, 
сільського господарства та 
розвитку сільських територій, 
розширення інвестування 
в будівництво житла та 
інженерних мереж.

– Наскільки ефективна  
програма «Власний дім»?

– За роки впровадження 
програми у соціальну сферу 
сільських територій області 
було інвестовано 153 млн грн 
кредитів, якими скористали-
ся 14,5 тис. сільських сімей. 
За кредитної підтримки Фон-
ду було збудовано та рекон-

струйовано 251,4 тис. кв м. 
житла, придбано 406 жит-
лових будинків, облаштова-
но інженерними мережами         
9988 сільських садиб.

У 2017 році Фонд розпочав 
реалізацію вже п’ятого етапу 
Регіональної програми «Влас-
ний дім», який передбачено 
завершити у 2022 році. На да-
ному етапі реалізації програ-
ми заплановано забезпечити 
житлом та комфортними умо-
вами проживання  більше 200 
сільських сімей, надати кошти 
для будівництва,  реконструкції 
та придбання 12,5 тис. кв. 
м житла. Прогнозний обсяг 
фінансування програми до 2022 
року складе близько 15 млн грн.

– Звідки йде фінансування 
надання кредитів для селян?

– Надання кредитів 
здійснюється з трьох дже-
рел – державного, обласного                            
та районних бюджетів.

– Розкажіть детальніше 
умови: хто, скільки і на який 
строк може отримати 
кредитні кошти?

– На сьогодні програма 
«Власний дім» передбачає 
декілька напрямків кредиту-
вання з строками повернен-
ня до 20 років, а молодим 
сім'ям – до 30 років: до 400 
тис. грн – на будівництво но-
вого житла; до 300 тис. – на 
придбання житла на вторинно-
му ринку; до 250 тис. грн – на 
добудову чи реконструкцію, 
термомодернізацію житла.

Також надаємо кредити на 

будівництво інженерних ме-
реж (газифікація, водопоста-
чання, водовідведення, опа-
лення, електрифікація житла, 
придбання опалювальних 
котлів, що працюють на будь-
яких видах палива) – до 100 
тис. грн з терміном погашення                                         
до десяти років.

І кредити на розвиток особи-
стого селянського господарства 
(придбання сільгосптехніки, 
обладнання, поголів’я худоби) 
– до 300 тис. грн з терміном       
погашення до десяти років.

– Від чого залежить строк 
та сума кредитів?

– Строк кредиту залежить від 
віку людини. Зараз, з урахуван-
ням березневих змін до Поста-
нови КМУ № 1597, позичаль-
ник повинен повернути кредит 
до настання пенсійного віку. 
Також строк та сума кредиту за-
лежать від платоспроможності 
позичальника та кошторисної 
вартості об’єкта кредитування.

– Тож розміри кредиту на-
пряму залежать від офіційної 
заробітної плати?

– Звичайно. Сукупний дохід 
всіх членів родини позичальни-
ка, який враховується при роз-
рахунку платоспроможності, 
повинен буди підтверджений 
офіційними довідками.

– Під який відсоток                 
надаються такі кредити?

– За користування кредитом 
та за його обслуговування по-
зичальники сплачують Фонду 
всього 10 % річних.

Причому від сплати 
процентів за користуван-
ня кредитом звільняються 
позичальники, що утриму-
ють трьох і більше дітей; 
військовослужбовці, подруж-
жя, в якому чоловік або дру-
жина є військовослужбовцем 
резервісти та військовозобов’-
язані – на особливий період, 
що підтверджується копією 
військового квитка, довідками 
військомату.

Проценти нараховуються 
на залишок тіла кредиту. Фонд 
не застосовує індексацію сум 
кредиту у зв’язку з інфляцією 
в межах договірних строків 
його повернення. Відсоткова 
ставка по кредиту фіксована                             
з моменту його отримання. 

– Які ще умови потрібно 
виконати для отримання 
пільгового кредиту?

– Обов’язково кредитний 
договір повинен бути забезпе-
ченим. Наприклад, у разі прид-
бання житла забезпеченням 
повернення кредиту є договір 
іпотеки. У разі реконструкції 
житла чи будівництва потрібен 
поручитель – платоспроможна 
особа.

– Передбачені якісь пільги 
для внутрішньо переміщених 
осіб?

– Окремих пільг для ВПО 
немає, але кредити їм нада-
ються першочергово, як і мо-
лодим спеціалістам, військово-
службовцям, резервістам та 
військовозобов’язаним.

– Серед іншого, Фонд на-
дав кредити на встанов-
лення автономного опален-
ня. Чи скористалися ними 
жителі Рубіжного під час 

впровадження в місті про-
грами децентралізації тепло-          
постачання?

– Так, з 2009 року Фонд 
ІЖБ є учасником Регіональної 
програми модернізації систем 
теплопостачання Луганської 
області на 2017-2020 роки. 
Відповідне фінансування на її 
реалізацію виділялося з облас-
ного бюджету. У 2018 році з за-
гального фонду обласного бюд-
жету було виділено 1 млн грн, і 
ми видали кредити на встанов-
лення автономного опалення                         
36 жителям Рубіжного.

На жаль, через відсутність 
бюджетного фінансування 
Фонд припинив кредитування 
за цією програмою.

– В яких районах 
найбільший попит на креди-
ти Фонду?

– Майже всі райони і ОТГ 
беруть участь у програмі. 
Окрім міст. Троїцький, Старо-
більський, Станично-Лугансь-
кий (підконтрольна частина), 
Сватівський, Новопсковський, 
Новоайдарський, Міловський, 
Марківський, Кремінський, Бі-
локуракинський, Біловодський 
райони співпрацюють з          
Фондом ІЖБ.

– Завершується рік. Об-
сяги кредитів, заплановані                
на 2020 рік, вже вибрані?

– Скоріш за все, через 
пандемію коронавірусу люди 
на якийсь час знизили увагу до 
пільгових кредитів Фонду. А ось 
зараз ситуація розгойдується, 
активність сільського населен-
ня збільшилася.

На цей рік для реалізації 
програми «Власний дім» у 
нас заплановано 3 млн грн 
фінансування з держбюд-
жету, 2,7 млн – з обласного 
і 631,1 тис грн – з районних                  
бюджетів і бюджетів ОТГ.

– Куди треба звертати-
ся зацікавленим в пільгових 
довгострокових кредитах       
жителям Луганщини?

– У нас є офіційний сайт 
www.fondigs.lg.ua, де є вся 
інформація. Плюс за кож-
ною територією закріплений 
регіональний представник.

Жителі Кремінського, 
Сватівського, Новоайдарсь-
кого, Попаснянського районів 
можуть зателефонувати за            
номером (050) 726-37-51.

Наша електронна поштова 
скринька – budfond@meta.ua.

Е. БОГДАНОВА.

На фото: здані 
в експлуатацію будинки.

   

23 роки на Луганщині працює КП «Луганський обласний фонд підтримки індивідуального 
житлового будівництва на селі» – небанківська фінансова установа, що реалізує в області 
відповідну регіональну програму підтримки селян під назвою «Власний дім». Ця програма надає 
можливість сільським жителям одержати пільгові кредити на будівництво, придбання жит-
ла, його благоустрій, а також на придбання сільгосптехніки, обладнання та худоби. Деталі –      
в інтерв’ю з т. в. о. керівника Фонду ІЖБ Олексієм Ілюшиним.
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Реконструкція
центральної площі селища

 
З 2018 року за рахунок коштів бюджету селищної 

ради та субвенції з державного бюджету триває рекон-
струкція території загального користування перед будів-
лею, яка розташована за адресою: вул. Центральна, 25, 
смт Новоайдар. На даний час завершується вже 2 етап 
реалізації цього проєкту, в рамках якого була влашто-
вана тротуарна плитка замість старого асфальтового 
покриття, встановлено декоративне вуличне освітлен-

ня і пам'ятний знак «Я люблю Новоайдар», облашто-
вано зони відпочинку і дозвілля - встановлені вуличні 
лави та декоративні елементи, демонтовано постамент 
пам’ятника. За сприятливих погодних умов цього 
року буде проведено озеленення прилеглої території                                                                                                       
з використанням декоративного оформлення клумб.

Дуже приємно бачити, як підлітки вечорами із за-
доволенням проводять своє дозвілля на центральній 
площі селища, активно використовуючи самокати,             
велосипеди, ролики та скейтборди.

Скейт-парк в Новоайдарі 

Недосконалість спортивної бази, скорочення кіль-
кості молоді, яка займається  фізичною культурою і 
спортом, обмеження фінансування, яке в свою чергу 
спричинило занепад матеріально-технічної бази, сут-
тєво впливає на рівень інтелектуального, культурного, 
фізичного розвитку людей і призводить до безкультур-
ної поведінки, пияцтва, підвищення рівня злочинності, 
відсутності поваги до самих себе та до середовища, що 
нас оточує. Вищезазначені  причини  і визначили осно-
вну проблему, яку необхідно вирішити для заохочення 
населення до здорового образу життя через зайняття 
активними видами спорту.

Свою увагу вирішили приділити найбільш вразливій 
категорії дітей – підліткам віком від 10 до 17 років. Су-
часні підлітки люблять спілкування, танці й мобільні 
телефони, все активніше використовують можливо-

сті Всесвітньої мережі, проте не дуже люблять спорт, 
культуру й добрі справи. Так, за результатами соціоло-
гічного дослідження «Стан і причини здоров’я україн-
ських підлітків», проведеного дитячим фондом ООН 
(ЮНІСЕФ), експерти відзначають, що у вільний від 
навчання час українські учні воліють гуляти з друзями 
на вулиці (73 %), спілкуватися «віч-на-віч» (65 %) або 
слухати музику (59 %). Як наслідок, несвідоме дозвілля 
стає найбільш небезпечним для несформованої дитячої 
психіки. Тому у свій вільний час підлітки найчастіше 
звертаються до шкідливих способів: алкоголю, паління 
й, рідше, наркотиків. 

Новоайдарська селищна рада протягом останніх ро-
ків намагається створити якомога більше об’єктів спор-
тивної інфраструктури, де б наші мешканці мали змогу 
займатися спортом.

Для створення умов для організації змістовного до-
звілля підростаючому поколінню, заохочення дорос-

лого населення до ведення здорового образу життя, а 
також створення умов для реабілітації, адаптації, інте-
грації та соціалізації осіб з інвалідністю було розробле-
но проєкт «Створення сучасної зони дозвілля у парку 
«Сосновий» смт Новоайдар Луганської області», який 
за підтримки наших партнерів - проєкту USAID «Де-
мократичне врядування у Східній Україні» (DG East)   - 
буде реалізований на початку 2021 року. 

Облаштування місця проведення дозвілля, відпочин-
ку та соціальної згуртованості населення шляхом вста-
новлення сучасних фігур скейт-парку та памп-треку у 
безпечній та екологічно чистій зоні – парку «Сосновий» 
- буде сприяти заповненню «вільного» часу підлітків, 
проведенню спільних занять спортом та відволікати їх 
від звикання до шкідливих звичок, а також створить 
умови для задоволення потреб людей з інвалідністю. 
Задля обміну досвідом в подальшому будуть проводи-
тись масові заходи із залученням професійних спортс-
менів та дітей із інших районів Луганської області та 
України. А заохочення дорослого населення до веден-
ня здорового способу життя стане гарним прикладом                                             
для підростаючого покоління.

Звіт Новоайдарського
селищного голови

 
У наступному номері газети «Вісник Новоайдар-

щини» буде опублікований звіт Новоайдарського                  
селищного голови за 2015-2020 роки.

Вуличне освітлення
 

На цьому тижні розпочалось будівництво нової лі-
нії вуличного освітлення в смт Новоайдар по вули-
ці Великий шлях за договором підряду на виконання 
електромонтажних робіт, який було укладено раніше 
по завершенню тендерних процедур. В ході виконан-
ня робіт буде освітлена ділянка вул. Великий шлях                           
від автостанції до «Агротона».

І. ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.                                              
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 Білецька 
Юлія Володимирівна

Число, місяць, рік народження: 22 квітня 
1975 року.

Місце народження: селище Новоайдар.
Громадянство: України. 
Освіта: повна вища.
Посада (заняття): заступник начальника 

управління - начальник відділу прийому громадян з 
призначення соціальних виплат.

Місце роботи: Управління соціального захисту 
населення Новоайдарської  районної  державної  
адміністрації.

Партійність: не є та не була членом жодної  
політичної  партії.

Наявність чи відсутність представницького 
мандата: відсутній.

Наявність чи відсутність судимості: відсут-
ня.

Адреса місця проживання: вул. 8 берез-
ня, буд. 1, смт. Новоайдар, Щастинський район,          
Луганська область.

 Кохтєв Павло Емільович
Число, місяць, рік народження: 23 лютого 

1969 року.
Місце народження: село Володимирівка     

Сватівського району Луганської  області.
Громадянство: України. 
Освіта: вища, Луганський сільськогосподар-

ський інститут, спеціальність «Інженер-механік 
сільського господарства», «Економіст-організатор 
сільського господарства», професійна кваліфікація 
«Інженер-механік», «Економіст-організатор».

Посада (заняття): пенсіонер.
Місце роботи: безробітний.
Партійність: безпартійний.
Наявність чи відсутність представницького 

мандата: відсутній.
Наявність чи відсутність судимості: суди-

мість за вчинення тяжкого або особливо тяжко-
го злочину, кримінального правопорушення проти 
виборчих прав громадян чи корупційного кримі-
нального правопорушення, що не погашена або не 
знята в установленому законом порядку, відсутня.

Адреса місця проживання: Луганська об-
ласть, смт. Новоайдар, вул. Незалежності, буд. 85.

 Кравченко
Володимир Олександрович

Число, місяць, рік народження: 29 червня 
1959 року.

Місце народження: с. Білолуцьк Ново-           
псковського району Луганської  області.

Громадянство: України. 
Освіта: вища, у 1988 році закінчив Київську 

вищу школу міліції, за спеціальністю «юрист-                     
правознавець».

Посада (заняття): заступник директора.
Місце роботи: ТОВ  «Айдар-Мілам».
Партійність: безпартійний.
Наявність чи відсутність представницького 

мандата: відсутній.
Наявність чи відсутність судимості:                            

не судимий.
Адреса місця проживання: 93500,  Луганська 

область,  смт. Новоайдар,  вул. Зарічна,  буд. 49,  
кв. 2.

 Кудрявцев
Роман Миколайович

Число, місяць, рік народження: 30 вересня 
1982 року.

Місце народження: місто Сєвєродонецьк.
Громадянство: України. 
Освіта: вища юридична.
Посада (заняття): голова громадської                    

організації, правозахисник, громадський діяч.
Місце роботи: Громадська Організація          

«Айдарська Січ».
Партійність: Політична партія «Слуга                  

Народу».
Наявність чи відсутність представницького 

мандата: відсутній.
Наявність чи відсутність судимості: не має.
Адреса місця проживання: 93500, селище 

Новоайдар, квартал Тараса Шевченка, будинок 2, 
квартира 12.

 Макогон
Віктор Васильович

Число, місяць, рік народження: 24  березня 
1962 року.

Місце народження: с. Дмитрівка,                                                
Новоайдарський р-н.

Громадянство: України. 
Освіта: вища.
Посада (заняття): голова.
Місце роботи: Новоайдарська районна рада.
Партійність: безпартійний.
Наявність чи відсутність представницького 

мандата: Голова Новоайдарської  районної  ради.
Наявність чи відсутність судимості:                      

відсутня.
Адреса місця проживання: с. Гречишкине, 

вул. Чкалова, буд 2/2.

 Матяшевський
Михайло Олегович

Число, місяць, рік народження: 17 травня 
1992 року.

Місце народження: місто Краматорськ             
Донецької  області.

Громадянство: України. 
Освіта: вища. 2009-2014  рр. - Донбась-

ка державна машинобудівна академія. Спеці-
альність  - «Автоматизації  машинобудування й                               
інформаційних технологій».

Посада (заняття): менеджер.
Місце роботи: ТДВ  «Слуга народу».
Партійність: безпартійний.
Наявність чи відсутність представницького 

мандата: відсутній.
Наявність чи відсутність судимості:                      

відсутня.
Адреса місця проживання: вул. Горького,  

буд. 2,  кв. 9,  місто Краматорськ, Донецька обл.,  
84305.
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Степанчук
Сергій Андрійович

Число, місяць, рік народження: 23 березня 
1969 року.

Місце народження: м. Костянтинівка,                     
Донецька область.

Громадянство: України. 
Освіта: вища, Харківський державний аграрний 

університет,  спеціальність - «землевпорядкування»,  
інженер-землевпорядник.

Посада (заняття): головний спеціаліст сектору 
з питань оборонної  роботи, цивільного захисту та 
взаємодії  з правоохоронними органами.

Місце роботи: Новоайдарська районна              
державна адміністрація.

Партійність: безпартійний.
Наявність чи відсутність представницького 

мандата: наявний представницький мандат.
Наявність чи відсутність судимості:           

відсутня.
Адреса місця проживання: смт. Новоайдар, 

вул. Ювілейна, буд. 4,  кв. 11.

 Тимофєєнко 
Роман Анатолійович

Число, місяць, рік народження: 3 травня 
1986 року.

Місце народження: смт. Новоайдар.
Громадянство: України. 
Освіта: вища економічна - у 2008 році  за-

кінчив Луганський НАУ; вища юридична -                                            
у 2013 році закінчив МАУП.

Посада (заняття): тимчасово не працюю.
Місце роботи: тимчасово не працюю.
Партійність: Член політичної  партії                       

«Європейська Солідарність».
Наявність чи відсутність представницько-

го мандата: Депутат Новоайдарської  районної  
ради.

Наявність чи відсутність судимості:           
відсутня.

Адреса місця проживання: смт. Новоайдар, 
кв. Миру,  буд. 21,  кв. 16,  Луганська область.

 Шопін Ігор Вікторович
Число, місяць, рік народження: 15 червня 

1978 року.
Місце народження: селище Новоайдар             

Луганської  області.
Громадянство: України. 
Освіта: вища, Державний заклад «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевчен-
ка», спеціальність «Публічне управління та адмі-
ністрування»,  професійна кваліфікація «Магістр                
публічного управління та адміністрування».

Посада (заняття): Новоайдарський селищний 
голова. 

Місце роботи: Новоайдарська селищна рада.
Партійність: безпартійний.
Наявність чи відсутність представницького 

мандата: наявний представницький мандат.
Наявність чи відсутність судимості: суди-

мість за вчинення тяжкого або особливо тяжко-
го злочину, кримінального правопорушення проти 
виборчих прав громадян чи корупційного кримі-
нального правопорушення, що не погашена або не 
знята в установленому законом порядку,  відсутня.

Адреса місця проживання: кв. Миру, 
буд. 9 а, смт Новоайдар, Щастинський район,                                           
Луганська область, 93500.

Перш за все, змінилася форма бюлетеня. Тепер 
виборець може обирати тих членів партії, яким від-
дає перевагу. Тобто ви маєте свого роду страховку 
від випадків, коли голосуєте за перших п'ятьох за-
значених кандидатів від партії, а інші вже проходять,                                       
як то кажуть, за домовленістю.

Ліворуч у бюлетні буде перелік партій. 
Посередині два квадратики для позначок.
Праворуч міститиметься пронумерований перелік 

кандидатів від цієї партії.
Спочатку обираємо партію та ставимо «галоч-

ку», «плюсик» чи будь-яку іншу позначку в першому      
квадраті для волевиявлення за партію;

до другого квадрату вписуємо номер канди-
дата, якому віддаємо перевагу у відповідному                                   
територіальному списку своєї партії.

Вносити цифри для голосування за кандидата треба 
буде дуже уважно:

- внести  максимально точний номер, який зазна-
чено поряд з його прізвищем (наприклад: не 6, а 06;        
не 1, а 01 тощо);

- цифри необхідно вносити у другий квадратик      
для позначок, який розкреслено у вигляді трафарету.

Кількість депутатів, що обираються, чітко зазначена 
у Виборчому кодексі: 

- до 10 тисяч виборців — 22 депутати;
- від 10 тисяч до 30 тисяч виборців — 26 депутатів;
- від 30 тисяч до 50 тисяч виборців — 34 депутати;
- від 50 тисяч до 100 тисяч виборців — 38 депутатів;
- від 100 тисяч до 250 тисяч виборців —                                    

42 депутати;
- від 250 тисяч до 500 тисяч виборців —                                    

54 депутати;
- від 500 тисяч до 1 мільйона виборців —                               

64 депутати;
- від 1 мільйона до 2 мільйонів виборців —                       

84 депутати;
- понад 2 мільйони виборців — 120 депутатів.

Якщо в громаді зареєстровано менше 10 тисяч ви-
борців, то і в бюлетені для голосування за депутатів 
необхідно буде також обрати лише з переліку прізвищ.

У більшості населених пунктів України людина    
отримає 4 виборчі бюлетені для голосування за:

- очільника населеного пункту (громади, села),
- депутатів відповідної ради ОТГ;
- депутатів районної ради;
- депутатів обласної ради.
Виборчий кодекс передбачає забезпечення людей 

з інвалідністю розумним пристосуванням відповідно 
до індивідуальних потреб для безперешкодної участі 
у виборчому процесі в ч. 9 ст. 79 та ч. 1 ст. 62. Це оз-
начає, що територіальна виборча комісія має подбати 
про забезпечення дільниць, де голосуватимуть люди 
з інвалідністю, відповідними зручними елемента-
ми, перелік яких визначатиме ЦВК. Наприклад, це 
може бути збільшувальна лупа для слабозорих чи мо-
більний пандус для людей на кріслі колісному, якщо 
дільниця не обладнана відповідними умовами архі-
тектурної доступності на постійній основі тощо. Але 
насправді бюлетень через нову незвичну форму дійс-
но буде складним для всіх виборців, особливо для                            
виборців з певними видами інвалідності.

Варто зазначити, що в людей з інвалідністю також є 
можливість звернутись до членів комісії по допомогу 
в заповненні бюлетеня, тоді комісія обере з наявних на 
дільниці виборців (крім членів комісії чи спостеріга-
чів) людину, яка згодиться допомогти в голосуванні. 
Але, звісно, всі норми Виборчого кодексу в контексті 
інклюзивності явно не є ідеальними та потребують 
подальшого доопрацювання. Наприклад, це могли б 
бути передбачення спеціальних трафаретів-накладок 
на бюлетень із нанесенням інформації шрифтом Брай-
ля чи самостійне визначення людини для допомоги,              
зокрема й неповнолітні родичі-супроводжуючі.

oporaua.org

Місцеві вибори 2020 року проходитимуть у незвичних умовах: на тлі епідемії COVID-19. Поки фахівці сперечаються, як забезпечити вчасну дезінфекцію 
приміщень, канцелярського приладдя та організувати голосування людей, що перебувають в обсервації, пропонуємо трохи познайомитися із тим,                                                                            
якими будуть цього разу бюлетені та як їх доведеться заповнювати.
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Ключворд

Судоку-мишень

Заполните клетки мишени цифрами от 1 до N (где N - размер мишени) 
так, чтобы все они были различны в каждом из секторов, вдоль каждой ее 
окружности, а также внутри любой из областей с жирной границей.

А знаете ли вы, что:
- средняя курица-несушка 

приносит примерно 250-300 яиц 
в год. Чтобы снести одно яйцо,                       
ей требуется чуть больше суток;

- из одного страусиного яйца 
получится столько же яичницы,        
как из 25 куриных;

- наиболее распространенные 
птицы на земле - куры;

- наибольшее количество 
желтков, когда-либо найденных                     
в одном яйце – девять;

- всемирный день яйца отмечает-
ся во вторую пятницу октября;

- чтобы сварить яйцо страу-
са вкрутую, его нужно кипятить            
2 часа;

- ежегодно в мире потребляет-
ся почти 600 млрд. яиц. Рекорд-
смен по производству яиц - Китай             
(около 160 млрд штук);

- на поверхности скорлупы сред-
него куриного яйца расположено 
17 тыс. пор. Поэтому яйца нельзя    
хранить в герметичной посуде;

- яйца впитывают запахи, по-
этому их лучше хранить подальше      
от всяких запахов;

- в Китае утиные яйца подверга-
ют ферментации в течение 100 дней 
особым образом (в смеси воды, чая, 
поташа, поваренной соли и сожжён-
ного дубового дерева). Полученный 

деликатес называется «столетнее», 
или «тысячелетнее яйцо»;

- на Филиппинах и в Камбодже 
деликатесом считается балют — 
варёное утиное яйцо, в котором уже 
сформировался плод с оперением, 
хрящами и клювом;

- яйца – питательный продукт: 
одно яйцо обеспечивает 12 % су-
точной нормы потребления бел-
ка, не говоря уже о витаминах А, 
B6, B12, железе, фосфоре и цин-
ке. И при этом в нем содержится                    
всего 75 калорий!

- в Японии в рекламных це-
лях на скорлупу яиц клеили не-
большие круглые стикеры с изо-
бражением популярной лапши                         
быстрого приготовления;

- искусственные яйца научи-
лись делать в Китае. Скорлупу 
изготовляют из углекислого каль-
ция, поэтому она более шерохо-
ватая и блестящая, а для желтков 
и белков используют желатин и                                                 
пищевые красители;

- шоколадные яйца «Kinder 
Surprise» начали производить       
ещё в 1972 году в Италии;

- забавную трагедию с яйцами 
хорошо описал Джонатан Свифт в 
своих «Путешествиях Гулливера»: 
рассказал о беспощадной и беско-
нечной войне между двумя импе-
риями – Лилипутией и Блефуску, 
одна из которых считает, что яйцо 

нужно разбивать с острого конца,                   
а другая – с тупого;

- в 2002 году на аукционе в 
Бордо продали яйца динозавра. 
Это настоящие исторические цен-
ности в возрасте около 120 млн 
лет. Цена самого крупного из них                                   
на тот момент составляла 520 евро;

- рисунок яйца как символ про-
исхождения мира использовали 
философы древности. Греческий 
историк Плутарх считал яйцо твор-
цом природы и человечества. При-
родной загадкой считалась в Греции 
и овальная форма яйца, в отличие от 
простого и понятного всем круга;

- в Траубридже, Великобри-
тания, 23 апреля 1971 года два 
кухонных работника очистили 
1050 дюжин варёных яиц за 7,25 
ч. (по 1 яйцу в 2 секунды). Оба                                            
рекордсмена были слепыми;

 - ещё никто не побил рекорд, 
установленный в 1910 году в США 
неизвестным мужчиной, который 
съел за раз 144 яйца;

- самая большая яичница весом 
в 300 кг была приготовлена в Вен-
грии. Она состояла из 5 тысяч яиц;

- статуя крупнейшего в мире 
пасхального яйца установлена в 
канадском городке Вегревилле. Его 
размер его 7 м 83 см на 5 м 58 см;

- в коллекции музея писанки в 
Коломые более 6 тыс. яиц из разных 
регионов Украины и стран мира.

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца (World Egg 
Day) - праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи. Ничего удивительного в этом нет. 
Ведь яйца - самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур,                 
во многом благодаря тому, что их употребление может быть самым разнообразным.

История праздника такова: в 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комис-
сия (International Egg Commission) объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник бу-
дут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины при-
чин для празднования Дня яйца, и многие страны, а особенно, производители яичной продукции,                                                                                                   
с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.

10 октября. Луна находится 
в фазе «Третья четверть», в знаке 
Рак. Время неспешной стабиль-
ности. Идеально подходит для хо-
рошо отлаженной деятельности 
предприятий, занятых монотонным 
производством. Так же неплохо 
идут дела, связанные с антиквариа-
том и юриспруденцией. Иницииро-
ванный вами в это время судебный 
процесс должен закончиться мак-
симально выгодно для вас.

11 октября. Убывающая Лу-
нав знаке Лев благоприятствует 
всем энергичным и действенным 
начинаниям: от организации спор-
тивных или культурно-массовых 
мероприятий до корпоративной 
вечеринки, направленной на спло-
чение коллектива для плодотворно-
го сотрудничества. Многих людей 
тянет к общению и развлечениям. 
В эти дни практически все увесели-
тельные заведения получают ста-
бильный доход, так как Луна в Льве 
привносит склонность к авантюрам 
и повышает необдуманную риско-
ванность.

12 октября. Убывающая Луна 

в знаке Лев. Стоит отложить все 
серьезные финансовые дела, свя-
занные с большими средствами. 
Чтобы избежать потерь, не стоит 
оформлять сделки с недвижи-
мостью, акциями и подписывать 
серьезные договоры. У большин-
ства людей в этот день проявляется 
склонность к завышенному само- 
мнению и как никогда обостряется 
склонность к лести.

13 октября. Убывающая Луна 
в знаке Дева. Время благоприятно 
для любой кропотливой работы, 
требующей вдумчивого и серьезно-
го подхода. Абсолютно все направ-
ления финансовой деятельности, 
при серьезном подходе, как никогда 
принесут соответствующее мате-
риальное вознаграждение. Успеш-
ны любые банковские операции и 
операции с недвижимостью. Не-
плохо идет торгово-закупочная и 
посредническая деятельность. Так 
же плодотворно продвигаются уче-
ба, повышение квалификации и лю-
бое самосовершенствование.

14 октября. Убывающая Луна 
в знаке Дева. 27-й лунный день. 
Любая работа в этот день будет 
спориться. Поэтому лучше всего 
потратить это время на решение 
старых неразрешенных проблем. 
Именно в этот день появляется 

хорошая возможность взглянуть 
на все совершенно с другой точки 
зрения и обнаружить нечто, ранее 
упущенное из вида. Полезно обще-
ние с представителями старшего 
поколения, позволяющее набраться 
житейской мудрости.

15 октября. Убывающая Луна в 
знаке Весы. Подходящее время для 
отдыха после напряженной работы, 
обусловленной лунной Девой. 
Лучше всего не начинать чего-ли-
бо нового и глобального, а быстро 
завершить ранее начатое и спла-
нированное. Неплохой и довольно 
плодотворный период для делово-
го сотрудничества, основанного на 
взаимопонимании и отсутствии ка-
ких-либо разногласий. Негативным 
моментом является обостряющаяся 
сложность в принятии решений.

16 октября. Новая Луна в зна-
ке Весы.  Любое начинание лучше 
приурочить именно к новолунию. 
29-й лунный день. Довольно не-
благоприятный день. Связан с 
понижением общего жизненного 
тонуса организма, проявлением 
хронических заболеваний. Большая 
вероятность депрессивного состоя-
ния, травм и обманов. День лучше 
провести в решении только самых 
необходимых житейских вопросов, 
гнать от себя дурные мысли.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 40:
По горизонтали: 1. Покер. 6. Купон. 9. Ермолка. 10. Иосиф.    11. Зорро. 

12. Огранка. 13. Кучер. 14. Навал. 15. Монисто. 16. Спина. 19. Вираж. 20. 
Ведьма. 23. Лезвие. 24. Утка. 26. Сюрприз. 27. Горлан. 28. Евро. 29. Арсенал.

По вертикали: 1. Привкус. 2. Кусачки. 3. Реформа. 4. Смирение. 5. Алч-
ность. 6. Казанова. 7. Переворот. 8. Неотложка. 17. Предок. 18. Неволя. 20. 
Весна. 21. Дартс. 22. Мерин. 24. Узел. 25. Кара.
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продам
СРОЧНО ДОМ в Новоайда-

ре. 050-933-69-41.
ДОМ. 050-064-69-68,                

050-658-42-30.
ДОМ в центре Новоайдара. 

066-437-26-25.
ВАЗ-2103, СКУТЕР Defiant. 

095-697-11-63.
МОТОРОЛЛЕР «Муравей», 

МОТОЦИКЛ «Планета-3», 
домашний КАРТОФЕЛЬ.           
099-745-71-09.

РУЖЬЁ ИЖ-58 (12 калибр). 
095-12-46-118.

Б/у СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ, 
СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ, 
КРЕСЛО ВРАЩАЮЩЕЕ-
СЯ, ТЕЛЕВИЗОР, ПАЛАС.                   
095-69-37-896.

БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з луш-
пиння соняшнику. 2800 грн/т.     
Безкоштовна доставка від 2 тонн. 
066-305-44-64, 067-103-28-10.

КУКУРУЗУ. 050-231-08-76.
ТЫКВУ. 066-077-50-97.
КУСТИКИ бесшипной и вы-

сокоурожайной ЕЖЕВИКИ 
СОРТА ТОРН ФРИ. Цена – 
значительно ниже рыночной.                        
050-256-12-14.

СЕНО. 095-93-08-305.
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.

куплю
СРОЧНО двухкомнатную 

КВАРТИРУ. 066-051-16-47.
НАСІННЯ та ВІДХОДИ 

СОНЯШНИКА або поміняю           
на брикет. 050-596-27-80.

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

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

КРС, 099-005-75-77.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт 
изготовление, 

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

Фермерство продає 
курей-несучок 

і молодняк 
Домінант, Ло-

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

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

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

Оголошення про проведення конкурсу
з визначення виконавця послуг 
з вивезення побутових відходів 

у межах території м. Щастя
Організатор конкурсу:
Військово-цивільна адміністрація міста Щастя Новоайдар-

ського району Луганської області, що знаходиться за адресою: 
91480, Луганська область, Новоайдарський район, м. Щастя,     
пл. Миру, 9.

Підстава для проведення конкурсу:
Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації 

м. Щастя від 01.10.2020 р. № 153  «Про проведення конкурсу з 
визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів у 
межах території м. Щастя».

Місце і час проведення конкурсу:
Місце: 91480, Луганська область, Новоайдарський район,        

м. Щастя, пл. Миру, 9.
Дата: 16.11.2020 р.
Час: 11:00.
З умовами надання послуг з вивезення побутових відходів 

можна ознайомитися у головного спеціаліста військово-цивіль-
ної адміністрації м. Щастя Новоайдарського району Луганської 
області Юлії ТІМОФЄЄВОЇ. Телефон: (0642) 96-07-44.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: наявність мате-
ріально-технічної бази; вартість надання послуг; досвід роботи 
з надання послуг з вивезення побутових відходів; наявність та 
достатня кількість працівників відповідної кваліфікації.

Характеристика території, де повинні надаватися послуги 
з вивезення побутових відходів: 

Послуги з вивезення побутових відходів повинні надаватися 
на території м. Щастя, яка складає площу 1639 га. У зазначених 
межах розміщені наступні об’єкти утворення відходів: бага-
токвартирні та одноквартирні будинки, підприємства, установи 
та організації усіх форм власності, тощо. Середня відстань від    
м. Щастя до полігону ТПВ складає 2 км. 

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів    
за джерелами їх утворення:

Багатоквартирні житлові будинки: загальна кількість будин-
ків у м. Щастя – 152 од., забезпечені централізованим опаленням, 
холодним  водопостачанням і водовідведенням. Балансоутри-
мувач багатоквартирних будинків на території м. Щастя: КП 
«Жилбудсервіс», Об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків, інші. Кількість мешканців багатоквартирних житлових 
будинків ≈ 9197 чол.

Одноквартирні житлові будинки: загальна кількість бу-
динків у м. Щастя – 556 од., з них 14 мають централізоване 
опалення, 139 – централізоване водопостачання, 21 - центра-
лізоване водопостачання  та каналізацію, 124 – оснащені ка-
налізацією. Кількість мешканців одноквартирних житлових                                                             
будинків ≈ 3024 чол. 

Підприємства, установи та організації всіх форм власності у 
м. Щастя облаштовані каналізацією, центральним опаленням, во-
допостачанням, газопостачанням, кожен заклад має контейнери.

Кількість контейнерних майданчиків на території                                        
м. Щастя – 61 од., з них:

- для обслуговування населення – 36 од.;
- для обслуговування підприємств, установ, організацій та 

ФОП – 25 од.
Об’єм одного контейнера складає 1,1 м3.
 Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних   

пропозицій:
Способи подання конкурсних пропозицій: особисто або          

поштою.
Місце подання конкурсних документацій: Луганська область, 

Новоайдарський район, м. Щастя, пл. Миру, 9. 
Кінцевий строк подання конкурсної пропозиції: до 09:00 

16.11.2020 р.
Пропозиції, надані до конкурсної комісії після зазначеного 

терміну, конкурсною комісією не розглядаються.
В. о. керівника
військово-цивільної адміністрації Світлана КЛІМКОВА

ОБЛІКОВО-ПОСЛУЖНУ 
КАРТКУ УПК № 1504 на ім’я  
СУПРУН-ЖУКОВОЇ Тетяни 
Олегівни вважати недійсною.

считать 
недействительным

Новоайдарська районна громадська організація «Світанок» 
повідомляє, що Центром професійного розвитку педагогічних 
працівників Новоайдарської районної ради Луганської області про-
водиться запис для проведення занять з логопедом та психологом 
в приміщенні інклюзивно-ресурсного простору за адресою: смт 
Новоайдар, вул. Центральна, 21. Детальнішу інформацію можна 
отримати за телефоном (06445) 94042.

Проєкт «Соціалізація дітей з особливими потребами засобами 
інклюзивно-освітнього простору селища Новоайдар» реалізується 
за організаційної підтримки ГО «Взаємодія-Плюс» в межах націо-
нального проєкту «Децентралізація» та Програми ООН із віднов-
лення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського 
Союзу.

Лісові пожежі – лихо, яке останнім часом наносить нашій землі 
значних непоправних  втрат. Смолянинове, Муратове, Капітано-
ве… Тисячі гектарів випаленого лісу, сотні зруйнованих будинків, 
людські життя…

За останні місяці Україна зіштовхнулась не тільки з наслідками 
пандемії COVID 19, а й з великою екологічною катастрофою – лі-
совими пожежами в природних екосистемах. Аномальні погодні 
умови в останні роки: рання весна, рекордні температури повітря, 
відсутність опадів та сильні посушливі вітри, разом з цим, не-
дбала чи необережна поведінка з вогнем призводять до масштаб-
них лісових пожеж, які, на жаль, мають катастрофічні наслідки         
для людей та природи.

Так, ми систематично проводимо профілактично-роз’ясню-
вальну роботу з населенням стосовно дотримання вимог пожеж-
ної безпеки у лісах, виявлення порушників цих вимог і притяг-
нення їх до адміністративної відповідальності. Але для когось 
ці застереження залишаються порожніми словами. І вкотре                         
ми стикаємось зі справжнім лихом.

Ми знаємо, що ці проблеми притаманні не лише Україні, а й 
іншим країнам світу. До цього року лісівникам України вдавалось 
вберегти країну від масштабних лісових пожеж, які щороку ни-
щать лісові масиви Греції, Іспанії, США, Австралії та інших. Але 
на сьогодні лісівники України самотужки без системної підтрим-
ки, в умовах економічної кризи не в змозі повною мірою вберегти 
державу від екологічного лиха, спричиненого лісовими пожежа-
ми та їх наслідками (забруднення повітря, викиди вуглецю, втра-
ти біорізноманіття, недоотримання економіки поновлюваного         
ресурсу тощо).

Тому, щоб захиститися від вогню, необхідно суворо дотриму-
ватись правил пожежної безпеки. Адже пожежа сама собою не 
виникає, а є наслідком недбалості. Згідно із статистичними дани-
ми, з вини населення щорічно виникає  96 – 98 % лісових пожеж. 
Охоплюючи лісові масиви, сільгоспугіддя, вогонь знищує все, що 
зустрічається на його шляху. Минулого тижня перед вогняною 
стихією не встояли цілі населені пункти, сотні людей залишились 
без даху над головою…

 Збитки від пожеж, завдані природі, відшкодовуються десяти-
річчями. При згоранні однієї тонни рослинних залишків у пові-
тря потрапляє близько 9 кг мікроскопічних твердих продуктів 
згорання. Крім того, вогнища пошкоджують кореневу систему 
рослин, гинуть корисні комахи та мікроорганізми, що в результаті 
призводить до виснаження ґрунту. Ось чому потрібно всім, хто 
перебуває у лісі на відпочинку, ретельно дотримуватись правил 
пожежної безпеки.

Ще хочемо застерегти громадян, що згідно статі 77 «Кодексу 
України про адміністративні правопорушення», винні в пору-
шенні «Правил пожежної безпеки в лісах» несуть адміністра-
тивну відповідальність, а якщо порушення цих правил несе 
за собою знищення або пошкодження лісу — притягаються                                         
до кримінальної. 

Пожежі в екосистемах стали великою загрозою для нашо-
го регіону. І ми вкотре закликаємо вас не вчиняти насильства                  
над природою!

Ніхто зараз не може залишатися осторонь цієї ситуації, 
коли статистика говорить про безжальне знищення людиною                    
«легень» нашої планети.

Тому ми звертаємось до вас, шановні новоайдарці, з закли-
ком робити все можливе, аби вберегти Луганщину та нашу                     
рідну Новоайдарщину від вогню.

Пам’ятайте, що за охорону лісу від вогню ми всі несемо           
відповідальність.

Будьте уважними і обережними, зберігайте національне             
багатство країни, своє життя і майно від вогню!

Пам'ятайте, що з одного дерева можна зробити мільйон             
сірників, а один сірник – може знищити мільйони дерев!

Колектив Новоайдарського лісництва.

 
 

9 октября – 4 года 
светлой памяти

любимого, дорогого сына
ЮРЧЕНКО 

Андрея Анатольевича

Ты не вернёшься, 
не оглянешься,

Не станешь мудрым и седым.
Ты в нашей памяти останешься

Всегда живым и молодым.
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими
нашу боль измерить…

Не можем 
в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.

Папа, мама, сестра, дочь.

ПОМНИМ . . .
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Ще в дитинстві Ірина стала 
захоплюватися літературою, 
особливо приваблювала ді-
вчинку поезія. Вона занурю-
валася у світ рим та чарівної 
милозвучності. Прочитати гар-
ний вірш – то була найвища                                
насолода для неї. 

Юність та навчання не відво-
лікли Ірину від хобі. Навпаки, 
вона стала сама писати. Вдава-
лися їй однаково і проза, і по-
езія. Та ще й як вдало! Багато 
творів Іринки дівчата в техніку-
мі «розібрали» на цитати, часто 
навіть не підозрюючи, що автор 
цих чудових слів – поряд. І це – 
їхня скромна однокурсниця,  су-
сідка по кімнаті.

Отримавши професію куха-
ря, героїня нашої розповіді не 
тільки здобула омріяну спеці-
альність, а й придбала ще одне 
хобі, задоволення для душі 
– кулінарію. Особливо Ірин-
ці припало до душі випікання. 
Майстерність кухаря вдоско-
налюється постійно, і ніхто з 
рідних, друзів та знайомих вже 
просто не уявляє гостинний дім 
Ірини без її фірмових пирогів. 
Вони вдаються в неї надзви-
чайно пухкими, ароматними            
та неповторно смачними.

А що ж поезія? – спитаєте ви. 
Не хвилюйтесь, на це заняття 
Ірина часу теж не шкодує. Тим 
паче, що складання віршів – це 
справа таланту та натхнення. 
Тож без цих складових – ніку-
ди. А коли вони разом збира-
ються, то тут хочеш-не хочеш,                   
а писати треба. 

«Рядки віршів ніби самі до 
мене приходять, - розповідає 
колядівська поетеса. – Буває, 
просто йду вулицею, й на очі 
потрапляє якась ситуація, чи зу-
стріну когось, поспілкуємось. А 
тоді – бац! – в голові вже й вірш 

готовий. Я ніколи не змушую 
себе писати. Воно якось все 
саме. Іноді сідаю з одними дум-
ками, а воно ніби саме змінює 
історію, і в підсумку виходить               
щось неочікуване».

Односельці Ірини в захваті 
від її творчості. Із задоволен-
ням сусіди ввечері приходять на 
«посиденьки» до Ірини, а вона 
балує їх своїми новими дороб-
ками. Як гумористичними, так 
і ліричними. Пріоритету між 
цими різновидами поезії жінка 
не має – їй все до душі. А що 
саме вийде з-під її пера, відомо 
тільки натхненню. «Звичайно, 
живучи в сільській місцевості, 
не так вже й просто знайти час 
для себе та своїх вподобань, - го-
ворить Ірина. – Це ж не секрет, 
що в селі треба багато працюва-
ти. Особливо влітку. Здається, і 
вгору поглянути ніколи. Та все 
ж знаходжу вільну хвилинку й 
записую вірш, що народився. 
Чи багато в мене віршів? Так, 
чимало. Але я ніколи їх не збе-
рігала. Якось не спадало на дум-
ку. Написала, прочитала кому 
цікаво, й кудись поділа. Тепер, 
мабуть, виправлюсь. Берегти-
му. Може, комусь і через роки                                              
буде цікава моя творчість.

Увагу до себе я не дуже лю-
блю. Трохи соромлюсь. Тож 
виступати на якихось вели-
ких заходах – трохи не моє 
(мені ближче вузьке коло зна-
йомих). Але все ж маю дос-
від виступів на Дні села –                                                 
читала свої вірші».

На додачу до свого таланту 
та працьовитості, Ірина дуже 
чуйна та енергійна, обожнює 
тварин і завжди намагається 
знайти щось гарне та позитивне               
в будь-якій ситуації.

М. ТИХОНОВА.

Шановні читачі, сьогодні 
ми пропонуємо вашій увазі 
один із творів колядівської    
поетеси Ірини Мартовицької.

Що у діда за косяк, 
що бабуся плаче?

На ланцюжці цуцик гавка,
курка кудкудахче,

Поросятко файно храпа
все, що є в кориті.

Одно діло не збулось – 
кишки не набиті.

Я, мабуть, трохи посплю.
Що робити дома?
А от сонця у дідка 
була вже утома.

До полуденного дня 
нічого не сталось,

Після обіду на рибалку
вудки готувались.

Баба уже тормозок 
дідові складала:

Цибулину та яйце,
ще й шматочок сала.

Черв’яків із гною 
уже накопала,

Намішала вже закришки,
в бідончик запхала.

Дід проснувся, потягнувся,
з’їв борщу мисяку,

Культу курячу обгриз,
висловивши дяку:

«Ти, старенька, отдихни,
а я йду на сома.

Що ото його лежать,
що робити вдома?
Ти собачку нагодуй,

порося і квочку,
Іще, бабо, не забудь,
одзвонись синочку».

Обернувся та й пішов.
Наша баба плаче,

Ноги вже болять давно,
Дід усе дураче.

Темна ніч, ще на ногах,
Не треба, бодай, 

вже нічого:
Ні діда з рибалки, 

ні сома самого.
Що у діда за косяк,
що бабуся плаче?

Може, в баби дід дурак,
та іще й ледачий.

Ірина МАРТОВИЦЬКА,
с. Колядівка.

Далі буде...

Часто так буває, що знаєш людину багато років, спілкуєшся, працюєш поряд і ніби нічого 
незвичайного не помічаєш. Та одного разу вона розкривається з іншого боку, вражаючи своїми 
здібностями, талантом. І тоді ти дивишся на неї по-новому, захоплено й вражено.

Ця ситуація – ніби змальована з життя скромної, працьовитої, привітної молодої жінки, 
мешканки села Колядівка – Ірини Мартовицької. 10 октября 

отмечает свой
80-летний юбилей

единственный 
и неповторимый

муж, папочка,
дедушка

ГОРДЕЕВ
Николай Васильевич!

80 лет! Сегодня 
юбилей большой!
Принимай же поздрав-  
ленья, этот праздник твой!
Годы прожиты большие, 
ты всегда у дел,
Но сегодня скажем
честно: это – не предел!
Излучай здоровье, силу, 
радость и терпенье,
Вызывай ты у людей,
как прежде, уваженье!
Пустяки и мелочи
пусть тебя не злят,
Помогай воспитывать балованных внучат.
Несмотря на годы, ты в кругу семьи,
Много тут заботы, много тут любви.
Ты для нас примером был и есть всегда,
Будь счастливым самым долгие года!

С любовью, жена Таня, дети,
внуки, правнук, зять и сваха.

12 октября отмечает свой юбилей
фельдшер отделения 

экстренной медицинской помощи
РАДИОНОВА

Наталья Николаевна!

Поздравить хотим и всего пожелать, не видеть 
печалей и горя не знать. Пусть Ангел хранит тебя 
от тревог, а в жизни – приятных и ровных дорог, а 
счастье живет в доме, словно сосед, оно защитит и 
спасет от всех бед. Пусть радость, успехи – в карье-
ре, быту, и время твою не сотрет красоту. Улыбкой 
свети, словно солнце весной, будь самою милой и 
самой простой. Пускай доброта будет спутником 
вечным, а чувство любви в груди – бесконечным!

 
Администрация,

профком, сотрудники КНП
«Новоайдарская многопрофильная больница».

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообща-
ем, 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!

 


