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Одразу три об’єкти «Великого будівництва» відвідав Президент України Володимир
Зеленський, перебуваючи із робочим візитом на Луганщині 23 жовтня. Глава держави
побував у Кремінній та Лисичанську, де мав змогу побачити вже завершені ремонти,
проконтролювати поточні роботи та обговорити плани на майбутнє.

В Луганському обласному
ліцеї з посиленою військовофізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв
Молодої гвардії» керівник закладу, полковник Валерій
Ємбаков, ознайомив Володимира Зеленського із умовами,
в яких виховуються майбутні
захисники України: провів навчальними класами, показав
зону відпочинку ліцеїстів та
їдальню, а також спортивний
комплекс.
У 2014 році ліцей був захоплений незаконними збройними формуваннями, а його
навчально-матеріальна
база
знищена. Того ж року заклад переїхав з Луганська до
Кремінної і відновлювався
«з нуля». На це з обласного бюджету було виділено
понад 20 млн грн.
У 2017 році було реконструйовано стройовий плац та побудовано спортивний комплекс
вартістю понад 11 млн грн. А
в рамках програми Президента
України «Велике будівництво»
у Кадетському корпусі провели реконструкцію стадіону,
капітальний ремонт навчального корпусу та зовнішніх мереж
закладу загальною вартістю
майже 50 млн грн.
Під програму потрапив й
інший об’єкт у Кремінній – тренувальна база олімпійського
резерву, фізкультурний центр
«Олімп». Цей спорткомплекс
– один з декількох у країні, що
відповідають стандартам спор-

ту вищих досягнень. Наразі
там тренується збірна команда
України з легкої атлетики. Директор закладу Юрій Іщенко
ознайомив Главу держави з роботою Центру та перебігом
реконструкції у ньому.
Зокрема, в будівлі басейну
були облаштовані душові, санвузол, кімната для тренерів,
роздягальні, вестибюль та нова
чаша басейну. Також створено сучасний важкоатлетичний
зал, що має шість помостів, з
роздягальнею, душовою, санвузлом, тренерською кімнатою.
Зал забезпечено спортивним
обладнанням.
На території Центру також
було оновлено спортивний майданчик для ігрових видів спорту: облаштовано штучне покриття та встановлено сучасне
освітлення.
Володимир Зеленський поцікавився у спортсменів, що
може зробити влада для
поліпшення умов їхнього тренування й підвищення досягнень. На їхнє прохання він
пообіцяв включити до програми «Велике будівництво»
на наступний рік спорудження легкоатлетичного манежу на
території Центру.
Крім того, Юрій Іщенко
звернувся до Президента із
проханням підтримати ідею
створення на базі «Олімпу»
відновлювального
медичного центру для спортсменів.
Президент пообіцяв свою
підтримку у вирішенні питан-

ня та надав відповідне доручення міністру молоді та спорту
Вадиму Гутцайту.
– Я особисто випишу
вам ліцензію, – пожартував
міністр.
В рамках візиту Володимир
Зеленський
також
проінспектував якість робіт на
стратегічно важливій автотрасі
державного значення Р-66:
КПП «Демино-Олександрівка»
– Сватове – Лисичанськ – Луганськ. Протяжність ділянки ремонту складає 35,7 км. Вартість
робіт – 759 млн грн. Дорога

з’єднує міста Сєвєродонецьк,
Лисичанськ та Золоте, в якому
незабаром запрацює транспортний контрольний пункт в’їздувиїзду з непідконтрольної
території Луганської області.
Разом
з
Президентом
України Луганщину відвідав
голова Державного агентства
автомобільних доріг України
(Укравтодор) Олександр Кубраков. На місці проведення робіт
у Лисичанську їх зустрічали начальник Служби автомобільних
доріг у Луганській області
Павло Цубер, його заступник
Олег Кравцов та представники підрядної організації, яка
працює на цій дорозі у рамках
«Великого будівництва».
Відновлення 35,7 км цього
автошляху розпочалося у серпні
2020 року. Вартість ремонту
становитиме 759 млн грн.
Олександр Кубраков доповів
Президенту України, що на трасі
Р-66, яка переходить у автодорогу Т-1316 до КПВВ «Золоте»,
нижній шар влаштований на
всій ділянці, що ремонтується,
залишилося зробити верхній
шар, нанести розмітку та
облаштувати інфраструктуру.
Також,
Олександр
Кубраков нагадав, що дорога від Станиці Луганської до
Сєвєродонецька повністю завершена, та зазначив, що загалом у Луганській області заплановано відремонтувати понад
300 км доріг. Відповідно до доручення Президента, пріоритет
надається дорогам, які ведуть
від КПВВ в область і далі.
Очільник Луганщини Сергій
Гайдай, зі свого боку, акцентував, що у наступному році
будуть відновлені ділянки

Просяне
–
Старобільськ,
Танюшівка – Старобільськ,
від прикордонних КПП.
– За підрахунками це дасть
регіону до 500 мільйонів митного збору щорічно, а зараз увесь
бюджет області – 618 мільйонів
гривень, – зазначив він.
Нагадаємо,
на
початку 2020 року план Служби автомобільних доріг у
Луганській
області
складав 193 км. Фактично, на
сьогодні 133 км доріг – вже
відремонтовані.
Стартували,
або розпочинаються найближчими днями роботи ще на 210
кілометрах доріг.
За словами Павла Цубера,
окрім маршруту «Сєвєродонецьк – Золоте» тривають роботи за маршрутом «Старобільськ
– Новоайдар» на дорозі дорозі
Н-21 Старобільськ – Луганськ
– Хрустальний – Макіївка –
Донецьк, від Старобільська
до Новоайдару (40 км).
На дорозі Н-26 Чугуїв –
Мілове, за ініціативи Президента України, буде відремонтовано
понад 100 км дороги. Роботи проводяться на ділянці
км 195+000 – км 300 + 885
(Старобільськ – Біловодськ –
Мілове).
– Роботи, які були розпочаті
в поточному році, продовжаться у 2021 році, – наголосив
Павло Цубер.
Також наразі розробляються проєкти по відновленню
автомобільних доріг коштом
Міжнародного
банку
реконструкції
та
розвитку (МБРР), на них ремонти розпочнуться в 2021 році
(175,6 км).
Г. СИМОНОВА.
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25 жовтня 2019 року Президент підписав указ про призначення Сергія Гайдая головою
Луганської облдержадміністрації. Тоді, спілкуючись з журналістами, новий очільник області зазначав, що мріє через рік перетворити Луганщину на великий будівельний майданчик. Відведений
час минув, і ми вирішили пригадати, якими досягненнями відзначився рік Сергія Гайдая на посаді.

Свій
перший
робочий
день Сергій Гайдай провів у
Маріуполі, де відбувався масштабний інвестиційний форум.
Саме там керівник області провів
низку успішних переговорів, які
стали підґрунтям для реалізації
на Луганщині кількох визначних
проєктів, зокрема – будівництва
доріг та нової залізничної колії.
У перший місяць роботи
Сергія Гайдая було завершено ремонт мосту в Станиці
Луганській. Разом з мостом тоді
відремонтували та упорядкували
дорогу, що веде до КПВВ, а також, за підтримки благодійників,
запустили соціальні автобуси.
Для більшого комфорту жителів
області на КПВВ забезпечено роботу мобільних офісів соцслужб
та «Ощадбанку», а нещодавно
Станиця отримала мобільний
ЦНАП, який буде працювати на
пункті пропуску. Такими ж зручними у користуванні обіцяють
бути КПВВ у Золотому та
Щасті, які наразі облаштовують
та планують, згідно домовленостям ТКГ, відкрити у листопаді.
На форумі у Маріуполі
Сергій Гайдай підкреслював,
що, окрім проведення тендерів
по ремонту доріг, головним завданням найближчих місяців
для нього є розробка «Стратегії
розвитку Луганської області на
2021-2027 роки». Як і обіцяв
очільник Луганщини, її затвердили взимку 2020 року.
Стратегія – це головний планувальний документ, необхідний
для
більш
раціонального
використання
державних,
регіональних
та
місцевих
ресурсів. Він складається з 69
пунктів, на втілення яких обласна влада планує залучити
більше 28 млрд грн.
Три проєкти з переліку
Стратегії
мають
намір
профінансувати закордонні партнери. Так, навесні розпочнеться модернізація Попаснянського
водоканалу. У ході переговорів,
які особисто веде Сергій Гайдай, суму, яку вкладуть у ремонт
французькі інвестори, вдалося
збільшити з 33 до 75 млн євро.
– Це величезна цифра для Луганщини. Область давним-давно
не отримувала таких інвестицій,
– каже голова ЛОДА. – Буде
проведена модернізація, яка
дозволить стабільно давати

людям воду та заощаджувати
електроенергію.
Водночас створені робочі
групи з будівництва обласної
лікарні та залізничної гілки
«Рубіжне-Старобільськ». Попередню згоду побудувати лікарню
дали австрійці. Відповідний
меморандум про співпрацю
підписаний під час візиту Президента до Відня у вересні
2020 р. Сергій Гайдай був
у складі української делегації.
Набагато раніше почалися
перемовини щодо будівництва
залізничної гілки. Розробку
ПКД по ній вартістю 10 млн грн
у грудні 2019 р. взяли на себе
американці, а за можливість будувати гілку борються кілька
потужних компаній. Орієнтовна
вартість проєкту оцінюється
в 100 млн євро.
Вперше у практичну площину перевести ці питання вдалося
саме Сергію Гайдаю.
– Попереду ще багато роботи. Але зараз ми, нарешті,
переходимо від теорії до
практики, – зазначає з цього
приводу губернатор.

Так само вперше за останні
роки в області зрушено з місця
питання забезпечення житлом
переселенців. Сергій Гайдай
довів до суду гучну справу з
незаконним
привласненням
коштів при зведенні «будинків
для переселенців» у Рубіжному.
Забудовник має повернути
в бюджет 20 млн грн.

Тим часом у Золотому
відремонтували 15 квартир для
ВПЛ. Наступного року будинок на 42 квартири зведуть у
Кремінній, а будинки на 144
квартири – у Сєвєродонецьку.
– Там повинні жити і
внутрішньо переміщені особи, і люди з інвалідністю,
і
медпрацівники,
і
військовослужбовці, і діячі куль-

лося прискорити будівництво
Кремінської підстанції. Влітку
вона почала працювати, завдяки чому Луганщина, нарешті,
втратила статус енергоострова,
а великі підприємства отримали
шанс відновити діяльність.
– Завдяки новому об'єкту
нам вдається утримати електроживлення
споживачів
області на належному рівні.

тури, а також освітяни. Я не хочу,
щоби люди їхали з Луганщини,
хочу, щоб фахівці залишались
тут! Тому ми повинні зробити
умови праці та побут цих людей
комфортними, – каже, торкаючись цієї теми, Сергій Гайдай.
Примітно й те, що у перший рік його роботи, попри
карантинні обмеження, вда-

Крім того, відтепер область
стала
більш
привабливою
для майбутніх інвесторів, –
акцентує очільник області.
У березні 2020 року по всій
країні стартувала президентська
програма «Велике будівництво».
Під керівництвом Сергія Гайдая
область вийшла в лідери програми за якістю виконання робіт.
Цьогоріч на Луганщині побудують 343 км доріг державного значення, що в рази більше,
ніж за всі роки війни.
Як ми вже неодноразово
повідомляли, дорога СтаницяЛуганська здана в експлуатацію.
Ремонт кількох мостів та ще
210 км доріг наразі ведеться.
Крім того, у рамках «Великого
будівництва» цьогоріч загалом
буде побудовано та відновлено
7 шкіл, 4 дитсадки, 5 стадіонів
та 5 приймальних відділень.
Справжнім викликом для
керівника області став спалах
коронавірусної інфекції. Луганська область першою ввела обмеження щодо роботи
ринків, руху транспорту, а з 28
березня, відповідно до рішення
командування ООС, запровадила режим «Червоний», ство-

ривши умови максимальної
внутрішньої ізоляції. У тому
числі, завдяки вжитим заходам регіон був і залишається у
кінці всеукраїнського списку за
кількістю хворих.
Окрім бюджетних грошей,
при активній позиції голови
ОДА, на боротьбу із хворобою
було залучено мільйони спонсорських коштів, придбано
десятки апаратів ШВЛ, сотні
кисневих концентраторів та
іншого необхідного обладнання.
Задані темпи у наступному
році Сергій Гайдай обіцяє лише
нарощувати. У першу чергу
це стосується ремонту доріг. В
2021 році мають відремонтувати
славнозвісний «старобільський»
трикутник, дорогу РубіжнеТроїцьке, а також шляхи, які
ведуть на КПП «Танюшівка»
та «Просяне».
– Наше завдання на наступний рік – зробити майже всі магістральні дороги
на Луганщині, – наголошує
Сергій Гайдай.
Будуючи плани на майбутнє,
очільник області спирається
не тільки на власні сили,
а й на допомогу колективу.
– Робота голови ОДА –це,
все ж таки, робота не однієї
людини. Це – робота колективу. А він величезний. Люди
різні: і по віку, і по статі. Десь
ми дискутуємо, десь сваримось.
Але робимо разом величезну
справу: розвиваємо Луганщину.
Ми не будемо зупинятись, будемо і надалі, не дивлячись на
величезну кількість фейків, які
заполонили інтернет, робити
свою справу якісно і чесно, –
сказав він, підбиваючи підсумки
першого року на посту.
За цей рік (який був важкий у всіх сенсах) Сергій Гайдай подякував як своїм друзям,
так і своїм ворогам:
– За кожною моєю обіцянкою
стоять конкретні дії, конкретні
вчинки. І я пишаюся тим, що,
крім команди ЛОДА, ще багато
людей в мене повірили. Дякую
за допомогу. Дякую за критику.
Навіть ворогам своїм дякую,
тому що вони показали, хто тут
є хто. А люди в нас не дурні.
Тож рухаємось вперед.
А шлях, який, за словами
очільника області, ще доведеться пройти, буде довгим
та тернистим. Це шлях, який
знов з’єднає розірвані війною
частини Луганщини.
Г. СИМОНОВА.
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Вибори 2020: статистика
12639 – всього виборців по Щастинському району, які могли взяти участь
у виборах;
4418 – кількість громадян, які проголосували. Це складає 34,8 % від загальної кількості
виборців.
ДО УВАГИ: Щастинський район –
єдиний в Луганській області, в якому вибори
пройшли без порушень.
За даними ТВК.
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«Результати виборів по області вже більш-менш зрозумілі: люди,
яких ми підтримували, стали головами ОТГ. Це Вадим Гаєв, Яна
Литвинова, Ігор Дзюба, Ігор Шопін та інші. Сподіваюсь, що й депутатський корпус буде стабільним та дієвим. Виборча активність по
області склала 33,8 %, вона близька до середньої по країні. Якихось
явних провокацій та скандалів не було. Але поліцією зареєстровано
72 повідомлення про порушення виборчого законодавства,
перевіряється кожний факт.
Я особисто тільки «За» проведення виборів у восьми громадах, де
вони були скасовані через складну безпекову ситуацію. Ніяка політика
не може бути головнішою за життя та здоров’я людей. Як тільки
ситуація дозволить, ми подамо документи до ЦВК» - С. ГАЙДАЙ

О 20:00 завершився процес волевиявлення громадян, усі 307 виборчих дільниць закрито. За оперативною інформацією участь у голосуванні взяли 92415 із 248174 виборців,
або 37,2 % від загальної кількості виборців.
Кожна заява перевіряється рії ДВК знаходились приблизно
Найвища виборча активність громадян у Троїцько- Національною поліцією.
15 невідомих осіб, які порушу26 жовтня станом на 14:00 вали карантинні заходи, а саме
му районі, де проголосували
48,5 % виборців, найнижча – у годину поліцією зареєстровано були без медичних масок, але
14 повідомлень про порушення пішли в невідомому напрямку
Старобільському (29,6 %).
За добу 25 жовтня з 00:00 виборчого законодавства, по до приїзду поліції;
до 20:00 ГУНП у Луганській кожному з яких проводяться
- два повідомлення від голови
області зареєстровано 72 по- перевірки.
виборчої комісії про неправильВ Рубіжному виявлено сім не транспортування виборчої
відомлення про порушення
порушень:
виборчого законодавства.
документації.
- повідомлення члена ДВК
Відкрито одне кримінальне
Ще два в Старобільському
провадження за фактом викра- про те, що комісія ДВК позбав- районі, одне - у Сватівському
дення чужого майна, а саме відео- ляє права проводить підрахунок районі: довірена особа на покамери на ДВК у Сватівському голосів;
саду голови ОТГ повідомила,
- повідомлення про те, що що упродовж дня опонент її
районі (стаття 186 КК України).
Складено два адміністратив- на виборчій дільниці секретар кандидата здійснював підкуп
ні протоколи за статтями 212-20 комісії намагається провести виборців.
та 212-14 КУпАП, одну особу незаконне засідання;
У Кремінському районі заре- повідомлення про те, єстрували повідомлення голопритягнуто до адміністративної
що спостерігачі порушують ви ДВК про те, що не можуть
відповідальності.
Найбільша кількість пору- виборчий процес;
здати підраховані бюлетені
- заява від члена ТВК про те, до ТВК.
шень зафіксована у м. Рубіжнощо на території ТВК знаходиму – 37.
У Біловодському районі отУ Старобільському районі – 8 лись невідомі підозрілі особи, римали повідомлення голови
порушень, у Кремінському – 7, які на питання про те, хто вони ДВК про те, що ТВК не приу Сватівському – 5, у Новопс- та чому тут знаходяться, не від- ймає підраховані бюлетені. А в
ковському – 4, по три факти – у повідали та незабаром покину- Марківському є заява з проханБілокуракинському, Троїцькому ли територію ТВК в невідомому ням перевірити законність дій
та Марківському, по одному у напрямку;
голови ДВК щодо знищення
- заява від народного депута- протоколу результатів виборів
Біловодському та Міловському
та України про те, що на терито- на селищного голову.
районах.

Центральна виборча комісія
вже опрацювала 100 % інформації з усіх областей України.
Дані надійшли від територіальних виборчих комісій. Отримав бюлетені та проголосував
10 млн 556 тис. 621 виборець.
Найактивніше голосували мешканці Тернопільської, Львівської, Волинської та Чернігівської областей. Найнижча явка
була зафіксована у Донецькій,
Миколаївській, Харківській та
Херсонській областях.
Явка на місцевих виборах в

Україні за попередні роки: 1994
— 75,5 %; 1998 — майже 71 %;
2002 — 69 %; 2006 — 67 %; 2010
— майже 50 %; 2015 — 46,6 %.

Про це повідомила керівник
Луганської регіональної організації Асоціації міст України
Наталія Бойко.
«У Новопскові впевнено переміг Вадим Гаєв, лідер першої
в Україні об’єднаної територіальної громади. У Троїцькому так само став переможцем
Демід Палагно. Жителі Марківщини виявили довіру Ігорю Дзюбі; в Новоайдарі залишився селищним головою
Ігор Шопін, а в Старобільську
одержала перемогу Яна Літвінова. У Кремінній міським го-

ловою обрали екс-нардепа Володимира Струка», - зазначила
Наталія Бойко.
Водночас вона повідомила,
що в Сватовому програв чинний мер Євген Рибалко, який
під час виборів пошкодив камеру спостереження, невідомо
ким установлену. Тут перемогу
отримала голова Сватівської
районної ради Віта Сліпець, яка
висувалась від «ОПЗЖ» (на виборах народих депутатів 2019
року вона балотувалась від
партії «Слуга народу»).
ukrinform

Місцеві вибори-2020 відбулись. Мешканці громади зробили свій вибір. І ми вітаємо кожного, хто взяв участь
в голосуванні та підтримав своїх кандидатів на посаду
голови ОТГ, депутатів районної та селищної рад. Ви висловили свою думку, свою активну громадянську позицію.
І ваш голос, ваша думка варті поваги.
Сподіваємось, вибір, що ви зробили, вас не розчарує, і
ви не будете про нього жалкувати наступні 5 років. А ці
5 років стануть етапом розвитку і розбудови громади,
змін на краще.
Вітаємо й тих, хто отримав підтримку від громадян,
односельців. Тих, хто отримав найбільший кредит довіри. На вас тепер лежить величезна відповідальність за
громаду, і ви не можете підвести тих, хто в вас повірив. Бажаємо вам наснаги в вашій діяльності. Нехай всі
добрі наміри поступово втілюються в життя. Успіхів
вам та натхнення. Сподіваємось на плідну співпрацю
заради спільної мети – добробуту громади.
З повагою – колектив ТОВ «Вісник Новоайдарщини».
Імена переможців перегонів на місцевих виборах
«ВН» оприлюднить після офіційного оголошення ЦВК.
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У нашому календарі є немало дат, які нагадують нам про ті далекі роки. Кожне наше місто чи містечко, регіон мають пам’ять про цю страшну війну.
День визволення України від фашистських загарбників відзначається 28 жовтня, в день остаточного вигнання військ нацистської Німеччини та її союзників
під час Другої світової війни за межі сучасної території України. Це був кульмінаційний результат ряду наступальних операцій.
Жорстока кровопролитна битва за Україну тривала 680 діб. Дні і ночі точилися запеклі смертельні бої, але захисники упевнено
йшли до перемоги. І вже в грудні 1942 року
засяяли перші промені, які освітили шлях
до визволення України.
Початок визволенню України було покладено
взимку 1942 – 1943 рр. 18 грудня 1942 року воїни 573-ого полку 195 стрілкової дивізії 1-ї гвардійської армії (командуючий генерал-лейтенант
В. І. Кузнєцов) визволили перше українське
село – Півнівку Міловського району.
Першим із обласних центрів був звільнений
Ворошиловград (тепер Луганськ) — 14 лютого
1943 р., а невдовзі — значна частина території
Донецької і Харківської областей.
...Дорогою ціною дісталася перемога Україні. На окупованій території країни загинуло
5,5 млн. осіб, у тому числі майже 4 млн. мирних жителів, до Німеччини було вивезено
приблизно 2,2 млн. остарбайтерів.
Ми пишаємося нашими земляками-ветеранами, які доклали неймовірних зусиль до того,
аби зробити нашу рідну землю вільною, аби
подарувати майбутнє прийдешнім поколінням.
Новоайдарщина пережила всі тортури війни.
Вона проводжала на битву з ворогом найкращих синів
та дочок, вона чекала на їхнє повернення, вона боролося з тяжким ярмом окупації… І, як би тяжко не було, не
здавалися бійці, визволяючи сантиметр за сантиметром
рідну землю, не здавалися жінки, діти, старі в тилу,
роблячи все від них залежне до наближення перемоги.
Не можна висловити те, що відчували наші батьки
і діди, матері і бабусі, на очах яких відбувався весь
жах однієї з найкривавіших воєн на нашій планеті.
Не можна висловити, але ми і не маємо права забути
те, що розповідали нам свідки, які так чи інакше брали участь в цьому. Інакше це може повторитися. І ми
говоримо: «Ніхто не забутий!», «Ніщо не забуте!».
Будемо пам’ятати і навчимо своїх нащадків!
Пройшли роки. Вже цими днями ми відзначили 76ту річницю визволення нашої країни. Ми пишаємось
кожним з ветеранів і щиро вдячні за їхній подвиг, за їхні
мужність та незламність, стійкість та сміливість.
Роки поступово віддаляють події від нас, але вони
не зможуть зтерти з нашої пам’яті ці події, не зможуть

В ході Другої світової війни саме на території України відбулися ключові битви за визволення
Європи від фашизму.
Воєнні дії під час Другої світової війни відбувалися
на території України протягом 40 місяців – із 22 червня
1941 року до кінця жовтня 1944 року. У 1941–1944 роках на українській землі були зосереджені головні сили
вермахту – від 57,1 до 76,7% загальної кількості дивізій.
607 з них було розгромлено саме на території України.
У ході визволення України силами чотирьох Українських фронтів, які налічували понад 2,3 млн. воїнів,

протягом січня 1943 року – жовтня 1944 року
було проведено серію блискучих наступальних операцій. Найважливішими з них були:
Воронезько-Харківська (13 січня – 3 березня
1943 року), Донбаська (13 серпня – 22 вересня
1943 року), Чернігівсько-Полтавська (26 серпня – 30 вересня 1943 року), Корсунь-Шевченківська (24 грудня 1943 року – 17 лютого 1944
року) та Львівсько-Сандомирська (13 липня –
29 серпня 1944 року).
Київська наступальна операція завершила
докорінний перелом війни й істотно вплинула
на хід усієї Другої світової війни. Зупинивши
контрнаступ супротивника, радянські частини
опанували стратегічним плацдармом на правому березі Дніпра площею близько 500 кв. км,
розірвали стратегічний зв’язок між гітлерівськими групами армій «Центр» і «Південь» і
одержали можливість для успішних бойових
дій у Правобережній Україні.
Завершила визволення України Карпатська операція, що розпочалася 9 вересня 1944
року. 13-14 липня 1944 р. почалися бої проти
угруповання гітлерівських армій «Північна
Україна». У результаті могутнього наступу
значні сили гітлерівських військ були оточені під Бродами (Львівська область). У боях було знищено більше 38 тис. гітлерівців, більше 17 тис. узято
в полон. У жовтні 1944 р. у ході Карпатсько-Ужгородської операції завершилося звільнення всієї території
України. 27 жовтня був звільнений від окупантів Ужгород, а 28 жовтня - інші населені пункти Закарпатської
України.
За підрахунками істориків, у ході воєнних дій
на території України загинуло близько трьох мільйонів радянських воїнів, понад два мільйони українців було вивезено для примусової праці до Німеччини під час окупації. На території республіки
цілком чи частково було зруйновано понад 700 міст
і 28 тисяч сіл, близько 10 мільйонів людей залишились без даху над головою, знищено понад 16 тисяч
промислових підприємств.
В ході Другої світової війни бойовими нагородами було відзначено близько 2,5 млн. воїнів-українців,
серед яких було чимало розвідників.
За матеріалами vechirniy.kyiv.ua, 1news.com.ua

на одного члена домогосподарства) та без прибутку
Додаткові критерії вразливості:
- особи з інвалідністю;
- сім’ї, в яких головою є жінка;
- особи передпенсійного віку (40-60 років);
- багатодітні сім’ї з дітьми віком 3+;
- сім’ї з єдиним годувальником.
ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПОДАЧІ НА
КОНКУРС УЧАСНИКА ПРОГРАМИ ОТРИМАННЯ
ДОПОМОГИ:
- паспорт (обов’язково);
- картка фізичної особи-платника податків
(обов’язково);
- довідка внутрішньо переміщеної особи (для ВПО)
і посвідчення УБД (для демобілізованих);

- документ, який підтверджує соціальний статус (для
одиноких годувальників та багатодітних сімей та ін.);
- свідоцтва про народження дітей (для багатодітних
сімей та одиноких годувальників);
- пенсійні посвідчення із зазначенням групи інвалідності (для осіб з інвалідністю та людей похилого віку);
- довідка з персоніфікації ОК5 (пенсійний фонд)
на кожного повнолітнього члена домогосподарства.
ЕТАПИ ПРОГРАМИ:
1. Формування попередніх списків;
2. Відбір бенефіціарів – збір документів,
анкетування;
3. Одноденний тренінг для бенефіціарів;
4. Подання Планів використання коштів допомоги
(протягом 10 днів після проведення тренінгу);
5. Візити до домогосподарств для підтвердження
місця впровадження заявленої діяльності;
6. Розгляд/затвердження Планів Комісією та
підготовка фінального списку отримувачів допомоги;
7. Перша виплата грошових грантів. 50 % суми
гранту;
8. Візити та опитування (протягом 2-3 тижнів після
виплати 50 % суми гранту);
9. В разі успішного виконання умов Плану використання коштів, виплата другої частини, тобто других
50 % гранту;
10. Візити та опитування щодо результатів (через
2-3 тижні після другої виплати).
УВАГА!
Лише один член сім’ї може отримати підтримку
Особи, які отримували подібну підтримку від інших
організацій, будуть виключені зі списків на грошову
допомогу за програмою.
Зацікавились? Звертайтесь!
Контактний телефон: 050-04-724-66
(Новоайдарська районна організації
Товариства Червоного Хреста України).

зменшити їхнє значення. Час не важливий, коли живі
пам'ять та вдячність. Будемо пам’ятати і не забувати! У цей День ми приєдналися до вшанування всіх,
хто забезпечив це звільнення! Добра пам’ять про вас
завжди буде жити в наших серцях.
М. ТИХОНОВА.

Визволення України: як це було

Програма «Підтримка домогосподарств шляхом
надання цільової грошової допомоги для початку/відновлення джерела прибутку» для 25 домогосподарств:
бенефіціарам ВПО, місцевим жителям з низьким прибутком у Новоайдарському районі у кількості 25 грантів у наступних локаціях: Райгородка, Бахмутівка (Михайлівка, Дубове, Царівка, Деменкове), Гречишкіне
(Безгінове, Окнине, Путіліне), Муратове (Капітанове),
Співаківка, Новоайдар, Айдар-Миколаївка.
Товариство Червоного Хреста України
ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ТОВАРИСТВА
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ - ЦЕ ЧАСТИНА
ВЕЛИКОГО МІЖНАРОДНОГО РУХУ,
ЗА СПРИЯННЯ МІЖНАРОДНОГО КОМІТЕТУ
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА І МІЖНАРОДНОЇ
ФЕДЕРАЦІЇ ТОВАРИСТВ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА
І ЧЕРВОНОГО ПІВМІСЯЦЯ
НАША МІСІЯ. Підтримка домогосподарств шляхом надання цільової грошової допомоги для початку/
відновлення джерела прибутку
ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ. Домогосподарства (внутрішньо переміщених осіб (ВПО), місцевих жителів та сімей демобілізованих) з низьким
прибутком (нижче прожиткового мінімуму на члена
домогосподарства) та без прибутку
КАТЕГОРІЇ ОТРИМУВАЧІВ ДОПОМОГИ.
Критерії вразливості:
Дотримання критеріїв вразливості забезпечить
надання підтримки найбільш вразливим верствам
населення.
Першочергові вразливості отримувачів допомоги:
- домогосподарства, в яких є хоча б один член віком 65+ років, з низьким доходом (не більше 2500 грн.

«ВІСНИК

Нещодавно відбувся обласний пленер-виставка молодих художників «Мальовнича Луганщина», в якому традиційно взяли участь юні талановиті новоайдарці – учні
Новоайдарської дитячої школи мистецтв.
Оцінювання творчих робіт
та підбиття підсумків пленеру
здійснювало журі, до складу
якого увійшли відомі в Україні художники та провідні діячі
культури та мистецтва, а саме:
Скубак Віктор Григорійович –
голова журі, викладач коледжу
Луганської державної академії
культури і мистецтв, доцент,
заслужений художник України, член Національної спілки
художників України; Романов
Борис Миколайович – член
журі, художник-графік, лауреат
і дипломант міжнародних конкурсів з екслібрису, член Національної спілки художників
України; Смоліна Ольга Олегівна – доктор культурології,
кандидат мистецтвознавства,
професор кафедри філософії,
культурології та інформаційної
діяльності Східноукраїнського
національного університету.
Зважаючи на умови карантину, цьогоріч було вирішено провести пленер в режимі онлайн.
Що це означає? Тобто, учасники
конкурсу-пленеру з усієї області
не збиралися разом, аби малювати заздалегідь обраний жури
об’єкт. Учасники не залишали гадкова доріжка. Діти надихали- кущів та осінніх квітів – все це
свої населені пункти і мали змо- ся і неймовірним краєвидом, і спонукало юних художників до
гу самостійно обрати, що вони свіжим повітрям, і піснями пта- відтворення чудового краєвиду
хочуть намалювати: чи то ліс, хів, що відлітали в теплі краї. на ватмані та холсті. І погода аж
чи то річку, чи то храм, чи щось Кілька годин невтомної праці. ніяк не лякала юних учасників
інше. Далі треба було надіслати Штрих за штрихом народжува- та їх викладача.
Роботи новоайдарських таорганізаторам фото учасників в лися чудові картини, кожна – зі
процесі роботи та фото завер- своїм неповторним характером, лантів отримали високі відгуки,
шених малюнків електронною колоритом. Не дивлячись на те, а Ярослава Дроботова зайняла
поштою. А потім надіслати й що малювали Ася, Серафім, На- місце серед переможців-учасоригінали робіт. Після чого журі стя, Ярослава та Настя одну й ників молодшої вікової категорії
ту саму місцевість, вони внесли (12–15 років).
обирало найкращі з малюнків.
Новоайдар на конкурсі пред- щось своє в роботи, загостривРоботи переможців представставили талановиті діти, юні ху- ши свою увагу на тому чи іншо- лені на обласній підсумковій
дожники Ярослава Дроботова, му предметі, цікаво обігравши виставці. Серед інших можна
Серафим Рогозинський, Анас- кольори. Завдяки нестандарт- побачити пейзажі А. Московтасія Вишнякова, Анастасія ним та творчим поглядам ро- ченко та А. Вишнякової. Варто
Московченко, Ася Хвостик. З боти учасників вийшли дуже сказати, що роботи переможсамого ранку учні ДШМ разом стильними, гарними та оригі- ниць конкурсу в 2019 році Анасзі своїм викладачем Світланою нальними. Дивлячись на них, в тасії Вишнякової та Анастасії
Василівною Кулак, «озброїв- Малу Батьківщину можна легко Московченко були надруковані
шись» необхідним для малю- закохатися знову.
в альбомі «Мальовнича ЛуганУчасники та викладач за- щина». Екземпляри дівчатам
вання приладдям, відправились
на обране місце. Це одне з ма- уважили, що конкурс-пленер вручені.
льовничих місць Новоайдару, де приніс їм купу задоволення.
Також учні художнього відзачаровує смарагдом та золотом Сонячна погода, тихий шелест ділу Новоайдарської дитячої
осінній ліс, куди так і кличе за- осіннього листя, яскраві фарби школи мистецтв взяли активну
участь у віртуальній виставці
до Дня захисника України «Слава козацька», яку організував
Центр навчально-методичної
роботи, культурних ініціатив та
кіномистецтва. Відвідувачі віртуальної виставки мали змогу
насолодитися чудовими роботами Серафима Рогозинського,
Асі Хвостик, Анастасії Вишнякової, Анастасії Московченко та Іллі Богданова. Кожна з
робіт має свій сенс, насичена
фарбами та дитячим сприйняттям, розумінням ролі захисника. Цікавим є той факт, що
Ілля Богданов свій малюнок
повністю виконав лише чорними чорнилами. Обов’язково
завітайте на он-лайн виставку
та надихніться талантом наших
юних художників.
Пишаємося переможцями й
учасниками конкурсу, виставки!
Ви гідно представили Новоайдарщину! Молодці! Вітаємо!
Щиро бажаємо яскравих фарб
в палітрі життя та завжди творчого натхнення, нових перемог
та позитивних емоцій!
М. ТИХОНОВА.
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Если раньше бильярд воспринимался как несерьезное домашнее развлечение, то сегодня признан полноценным видом
спорта. По этой игре регулярно проводятся международные чемпионаты, престижные турниры, решается вопрос
о включении бильярда в олимпийские виды спорта.
Наш район не отстает от мировых тенденций. Уже
традиционно Новоайдар становится центром бильярдного спорта для всех поклонников этой игры. И уже традиционно сюда съезжаются бильярдисты из разных уголков Луганской области, чтобы продемонстрировать свое
мастерство, приобщиться к любимому виду спорта,
пообщаться с единомышленниками.
Так, совсем недавно в Новоайдаре прошел турнир по
бильярду, посвященный Дню
защитника Украины. Организаторами турнира выступили
правление
Новоайдарского
райпотребсоюза и КП «Спорт
для всех» (рук. Е. Белобровский). В нем приняли участие
В. Корнеев, А. Глайборода,
В. Виноградов, А. Слабышев,
А. Копанев, П. Рубан, Б. Черенок, А. Литовченко, Е. Декин,
О. Слатвинский – бильярдисты,
достаточно известные в своих
кругах, не раз участвовавшие в
подобных турнирах.
Накал страстей в этом турнире просто не описать словами. Достаточно сказать, что
длился он более 12 часов! За
это время менялись приоритеты, каждый выбирал для себя
наиболее выигрышную тактику игры. И, казалось, победитель очевиден. Но буквально
в последние минуты игры все
кардинально изменилось.
На первое место, совсем
немного обойдя соперников,
вышел северодончанин Борис
Черенок. «Серебро» турнира досталось Павлу Рубану.
Третье призовое место разделили еще два представителя
Новоайдара, опытные бильярдисты Анатолий Глайборода и
Владимир Корнеев.
«Серебряный» и «бронзовые» призеры награждены
грамотами, медалями, а «золотой» призер получил кубок
победителя.
Один из организаторов и
участников турнира, председатель Новоайдарского РПС
Владимир Корнеев о своем увлечении бильярдом может рассказывать часами: «Бильярд
– моя давняя любовь. Мне
интересно и играть самому, и
наблюдать за именитыми бильярдистами мирового уровня.
Это просто невероятное, потрясающее зрелище! Порой,
просто глаз отвести невозможно, настолько захватывает.

Потом интересные приемы я
могу позаимствовать и попробовать в наших местных турнирах с единомышленниками –
любителями бильярда.
Каждый турнир для нас – настоящий праздник. Мы не только соревнуемся, но и делимся
опытом, общаемся. У каждого
есть свой «конек», который не
удается повторить никому. По
крайней мере, с первого раза.
Интрига сохраняется до конца
турнира, и не всегда возможно предположить победителя.
И это захватывает».
Отличительной
особенностью бильярдных турниров в
Новоайдаре является не столько соревновательный характер,
а больше теплая уютная дружеская атмосфера. Опытные
спортсмены показывают свои
умения, молодежь учится. И все
сходятся в едином мнении: бильярдные турниры – это просто,
интересно, спортивно и приносит массу отличных эмоций! А
еще этот спорт способствует
интеллектуальному и физическому развитию, вырабатывает
выносливость и терпение, здесь
человек учится сосредотачиваться и управлять эмоциями.
Стоит отметить, что бильярд
заметно развивается в нашем
районе, находит все больше
поклонников. И это – замечательная альтернатива пассивному времяпрепровождению,
ведь бильярд помогает развить
выдержку, меткость, ловкость,
сноровку. Плюс ко всему сказанному – найти хороших
друзей и единомышленников.
Искренне поздравляем бильярдистов с заслуженной
победой, а всех участников
– с отличным времяпрепровождением и яркими положительными эмоциями! Пусть
ваша энергичность, преданность бильярду вдохновляют
вас на новые победы, а мастерство игры оттачивается
с каждым днем!
М. ТИХОНОВА.
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Дія карток Ощадбанку, тримачами яких є внутрішньо переміщені особи, і обслуговуються за тарифним пакетом «Мій рахунок», пролонговано до 1 січня 2021 року, повідомляє Міністерство з питань
реінтеграції тимчасово окупованих територій. Тобто, якщо термін дії карток спливає під час карантину,
вони не будуть блокуватись до 1 січня 2021 року.
Розраховуватися карткою, термін дії якої було подовжено
Варто пам`ятати, що існують певні обмеження в корисна час карантину, можна:
туванні карткою, термін дії якої було подовжено на час
— сплачувати в магазинах за допомогою магнітної карантину, а саме:
стрічки або чіпа;
— за допомогою цієї картки не можна зняти гроші
— розраховуватися Apple Pay або GPay безконтактно або у касі у відділенні банку (у POS-терміналі);
в інтернеті, якщо картку будо додано до застосунків раніше;
— не можна розрахуватись цією карткою безконтактно
— розраховуватися в інтернеті на сайтах, де не потрібна у POS-терміналі/банкоматі;
верифікація 3D Secure;
— розрахуватись в інтернеті, якщо сайт запрошує
— користуватися Ощад 24/7: робити онлайн платежі, 3D Secure верифікацію (в процесі налаштування зараз);
перекази, сплачувати за комунальні та інше;
— частина банкоматів інших банків може
— користуватися карткою у банкоматах, в тому числі не підтримувати операції з такими картками.
для зняття готівки.
nua.in.ua

Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про
затвердження зразків бланків і технічних описів національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва
про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового
реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знаку України та
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів».
Нові бланки повністю адаптовані до міжнародних
вимог.
«Цією постановою ми привели документи у відповідність до європейських вимог. Новий зразок на

пластиковій картці. Він тримовний (українською, англійською, частина – французькою мовами), чинний
на території всієї Європи та в багатьох країнах світу.
Відтепер на посвідченні – група крові (резус-фактор) водія. Це дозволить лікарям оперативно надавати
першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП», –
сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – документ, який повністю відповідає
міжнародним вимогам. Він передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним
нормам «Євро-2» - «Євро-6» або іншому рівню.
Постановою передбачено, що національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку,
на який їх було видано.
За інформацією Урядового порталу.

17 липня набрав чинності наказ МВС від 22 травня 2020 року № 408. Він затверджує одразу дві нові
Інструкції: «Про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та
видачі посвідчень водія», яка вдосконалює процедури
видачі посвідчення водія, а також більш докладно регламентує їхнє проведення, та «Про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у
тому числі фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї», яка
регламентує порядок застосування технічних записів
контролю.
Основні нововведення:
- при отриманні категорій ВЕ, С1Е, СЕ, D1E і DE
можна підтвердити наявність навичок керування транспортними засобами за будь-якою з категорій В, С1, С,
D1 і D. Крім того, збільшується максимально допустима перерва в навичках керування — до трьох місяців;
- підтвердити навички керування транспортним
засобом можна також документом на право власності транспортного засобу іншого з подружжя та доку-

ментами, що підтверджують позику, оренду, лізинг,
або тимчасовим реєстраційним талоном;
- у разі відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит складається один раз за екзаменаційними
білетами вищої категорії;
- іспит припиняється, якщо особа користується додатковими електронними приладами або матеріалами,
підказками тощо;
- тривалість кожного етапу проведення практичного
іспиту: на майданчику - не менше 10 хвилин, на дорозі - не менше 20 хвилин, а загалом - не більше години;
- можливе відхилення від маршруту проведення
практичного іспиту, якщо на ньому подальший рух
неможливий (транспортний затор, дорожні роботи,
ДТП тощо);
- фото-, відеофіксація відбувається від початку кожного іспиту та ведеться безперервно до його
завершення;
- результати іспитів протягом десяти робочих днів
можна оскаржити;
- встановлені підстави для анулювання посвідчення
водія (у разі позбавлення права керування, отриманого
вперше, надання фіктивних документів тощо);
- можливе виключення наявної категорії, якщо
медичною довідкою вона не підтверджена. І поновлення її у разі надання нової медичної довідки,
якщо придатність до керування відновлена.
hsc.gov.ua

Опалювальний сезон!
Обігрівайтесь безпечно!
Як показує досвід, найбільш
дієвим способом уникнення трагедій є елементарне дотримання
громадянами правил пожежної
безпеки. Для запобігання пожежам у житловому секторі слід
чітко виконувати рекомендації
рятувальників. Найчастіше загоряння у будинках відбуваються через перенакалювання печі,
тріщини у кам’яній кладці, застосування для розпалювання
горючих і легкозаймистих рідин,
випаданні з топки жарин. У сильні морози печі нерідко топлять
тривалий час, в результаті чого
відбувається перегартовування
окремих їх частин. Якщо підлога

перед топкою дерев’яна, необхідно прибити до неї металевий
лист розміром 50x70 см. Не зберігайте на горищі поблизу комина горючі матеріали. Ні в якому
разі не залишайте розпалену піч
без догляду й не доручайте це
дітям. Перед початком опалювального сезону перевірте її, а
за необхідності - прочистіть димар. Взагалі, такі профілактичні огляди потрібно здійснювати
не менше двох разів на рік.
Чимало пожеж виникає і через несправність чи неправильну
експлуатацію електроприладів.
Щоб запобігти біді, варто
пам’ятати:
- не використовуйте для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні
прилади;

- при експлуатації серійних
нагрівальних пристроїв прослідкуйте за тим, щоб вони були
правильно встановлені, обмежте
дітям доступ до них;
- відстань від електричних
опалювальних приладів до горючих матеріалів і конструкцій має
становити не менше 0,25 м;
- не залишайте без нагляду
увімкнені в електромережу нагрівальні прилади, телевізори,
праски тощо;
- не перевантажуйте електричні мережі, не вмикайте одночасно кілька побутових електроприладів великої потужності;
- не застосовуйте саморобних
некаліброваних плавких вставок
у запобіжниках електричного
струму.
Не забувайте, що лише дотри-

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин». Документ
передбачає передачу земель сільськогосподарського
призначення з державної до комунальної власності.
Як наголосив Президент, цей крок завершить
реформу з децентралізації.
26 жовтня усі новостворені громади отримають землі в комунальну власність та зможуть використовувати
кошти від землекористування для свого розвитку.
За словами Глави держави, загалом місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 млн га землі.
«Ми повертаємо землі людям. З центру – на місця. Це
логічно й справедливо. Важливо, що закон забороняє
продаж земель комунальної власності. І це – гарантія,
що наступні покоління українців залишатимуться господарями своєї землі. Бо саме громади найкраще знають, як організувати своє життя: де має бути садочок,
школа, комунальні дороги, садові насадження та промислові об’єкти», – розповів Володимир Зеленський.
Після передачі земель ОТГ у держави залишається всього 750 тис. га на акті постійного користування (землі Академії наук, Міноборони, Пенітенціарної
служби тощо), щодо яких зараз здійснюється інвентаризація та присвоюються кадастрові номери з метою
недопущення виведення у приватну власність.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства Ігор Петрашко зазначив, що в межах земельної реформи для українських фермерів будуть запроваджені пільгові умови для доступу до ринку землі.
Фермери можуть викупити земельні ділянки, надані їм
у постійне користування або довічне успадковане володіння, а також переоформлені в оренду (розстрочка
платежу до 10 років, вартість на рівні нормативної грошової оцінки таких земельних ділянок, без проведення
земельних торгів).
«Крім того, з метою систематизації та узагальнення інформації про володіння, користування й
розпорядження земельними ділянками Мінекономіки працює над створенням системи моніторингу
земельних відносин», – зазначив Ігор Петрашко.
president.gov.ua

мання правил пожежної безпеки допоможе врятувати людські
життя та матеріальні цінності від
зазіхань вогняної стихії!

Служба порятунку
закликає громадян
не провокувати
пожежі в екосистемах!
Шановні громадяни!
Служба порятунку закликає
усіх суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі у природних
екосистемах!
Перш за все, не слід розводити
відкритий вогонь у лісовій зоні,
а також залишати недопалки та

сірники на сухій трав’янистій
підстилці.
Категорично заборонено випалювати сміття та рослинні
залишки!
Новоайдарський райвідділ
ГУ ДСНС України
у Луганській області.

«ВІСНИК

продам
СРОЧНО ДОМ в Новоайдаре. 050-933-69-41.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ и ДОМ (возможно под разборку).
050-939-75-25.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 099-054-81-79.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ со всеми удобствами. Ул. Коваленко. 095-15-88-617.
Действующее комплексное КАФЕ-МАГАЗИН «Мимино».
095-842-82-52, 095-240-22-60.
УГОЛЬ. 050-627-08-63, 095-843-68-54.
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; 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 укропа, 1 стакан – 20 грн; ШЛАКОВАТУ для утепления, РУБЕРОИД в рулонах, 1 м - 30 грн; резиновые ШЛАНГИ
для полива; проигрывающее УСТРОЙСТВО «Ригонда» с приемником; разные ПОДНОСЫ эмалированные – 30 грн; ГРАБЛИ
– 50 грн; разные ЛОПАТЫ – 50 грн; КОСУ – 100 грн, ВИЛЫ,
ТЯПКИ – 50 грн.; ДВУРУЧНУЮ ПИЛУ («Дружба») – 100 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.
КАРТОФЕЛЬ. 095-91-41-767.
КУСТИКИ бесшипной и высокоурожайной ЕЖЕВИКИ
СОРТА ТОРН ФРИ. Цена – значительно ниже рыночной.
050-256-12-14.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг, 066-31-32-595.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds, б/у
(Барский машзавод). 099-36-88-604.

куплю
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.

работа
Предприятию ТОВ «Айдар Милам» на постоянную работу
требуется ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ. 066-958-91-86.

стол находок
Загублена КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ на ім’я
ВОРМАТ Маргарити Петрівни знаходиться в редакції «ВН».
Зверніться до нас, будь ласка.

Эстонский кроссворд

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

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

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание.
099-336-87-79.
БУРИМ
СКВАЖИНЫ.
095-678-06-28.

считать
недействительным
ПОСВІДЧЕННЯ
УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ серії
УБД № 087106 на ім’я БОЙКО
Володимира Володимировича
вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на
ім’я МУШИНСЬКОГО Ігоря
Володимировича, 29.08.1972 р. н.,
вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на
ім’я РУДЕНКА Романа Євгенійовича, 26.12.1977 р. н., вважати
недійсним.

По горизонтали: 1. Экипаж с открытым верхом. 4. Буржуй 1920-х годов. 15. Первое выступление.
16. Североамериканские индейцы. 17. Гонка по багги по пустыне. 18. Железка во рту коня. 19. За неё
сжигали на костре. 20. «Поручение» в ресторане. 21. «Свои» в парламенте. 22. «Качели» мартышки.
24. Запах – хуже некуда. 26. Библейское чадо овцы. 28. Тянут все, получает один. 29. Волокно льна для
пряжи. 30. Две штуки в одни руки. 31. «Блошиный» базар. 32. Отдыхающий без путёвки. 33. Типичное заведение в Монако. 34. Горячий шоколад. 37. Годовой сбор с крестьян. 40. Кефир из казахских
степей. 43. Жанр Омара Хайяма. 44. Гастрольное путешествие. 45. Материя с глянцем. 48. Советский
авиаконструктор. 51. Игра вроде пятнашек. 52. Он одного роду с лопухом. 53. Из неё возгорится пламя.
54. Прапорщик на эсминце. 55. «Мёртвая петля» акробата.
По вертикали: 2. Задачка шахматиста. 3. «Окосевшая» окружность. 5. Монарх в чалме и с гаремом.
6. Протекает через Роттердам. 7. Недостижимый образец. 8. Нежелательная обязанность. 9. Учение о
добродетели. 10. «Ногу свело» как явление. 11. «Кондитер» с жалом. 12. Молитва на заказ. 13. Сыщик
Путилин в жизни. 14. Он же квартирант. 23. Аборигенка Ганновера. 24. «Дюшес» как напиток. 25. Кандидат в цари в сказках. 27. Непризнанный вундеркинд. 34. Спутница старухи Шапокляк. 35. Красивая
деваха. 36. Ипостась оборотня. 38. Им украшают вышивку. 39. Отбраковка претендентов. 40. Бумаги,
преданные забвению. 41. Досочка для штакетника. 42. Вооружение знаменитой Мурки. 46. Специалист по коврам. 47. «Проходная» для победителя. 49. Больше, чем много. 50. «Шерстинка» на колосе.
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СПИСОК ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗСУ,
які самовільно залишили військові частини чи місця служби
або не з’явилися в строк без поважних причин на військову службу,
а також тих, які переховуються
від органів досудового розслідування або суду,
чи засуджених, які ухиляються від виконання кримінального
покарання, та знаходяться в розшуку в зоні діяльності
Луганського зонального відділу Військової служби правопорядку,
які були призвані у зонах діяльності Луганського ЗВ ВСП
станом на 11.10.2020 р.
1. Солдат КОВАЛЬЧУК Юрій Володимирович;
2. Солдат ПЕРЕПЕЛИЦЯ Богдан Вікторович;
3. Солдат ГРИГОР Сергій Сергійович;
4. Сержант ГРЕЧИШКІН Андрій Петрович;
5. Солдат ПАСІЧНИК Андрій Олександрович;
6. Мол. сержант МИХАЙЛОВ Дмитро Миколайович;
7. Солдат ЛІННИК Діана Анатоліївна;
8. Солдат НОВАК Ігор Миколайович;
9. Солдат ШИВЦОВ Олег Миколайович;
10. Солдат НІКІТІЧ Олександр Васильович;
11. Солдат СТЕЦЕНКО Василь Вікторович;
12. Ст. солдат ПОПОВ Артем Павлович;
13. Солдат ДОНЦОВ Денис Сергійович;
14. Ст. солдат ВДОВЕНКО Ігор Геннадійович;
15. Солдат ГУЛЬКО Ігор Ярославович;
16. Солдат КАШИРІН Микола Петрович;
17. Солдат САБЛІН Олександр Андрійович;
18. Сержант ШИРЯЄВА Дарья Вячеславовна.
УВАГА
користувачів субсидії!
Інформація щодо важливості своєчасної оплати
в повному обсязі житлово-комунальних послуг
під час оформлення житлових субсидій
Головним механізмом забезпечення соціального захисту населення при
оплаті житлово-комунальних послуг є програма житлових субсидій.
Завдяки програмі житлових субсидій малозабезпечені громадяни оплачують не повну вартість житлово-комунальних послуг, а лише частину
платежу, яка залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу
домогосподарства в розрахунку на одну особу.
Відповідно до норм Положення про порядок призначення житлових
субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», житлова субсидія призначається за наявності різниці між розміром
плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальної норми житла,
соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і розміром обов’язкового відсотка платежу, визначеного в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Для призначення житлової субсидії особа подає заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії,
за встановленими формами.
Заява та декларація можуть бути надіслані органу соціального захисту населення поштою чи в електронній формі через офіційний веб-сайт
Мінсоцполітики.
У сільській місцевості заяви громадян з необхідними документами
для призначення житлових субсидій приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими комітетами селищних і сільських рад,
та передаються відповідним органам соціального захисту населення.
Також прийом заяв громадян з необхідними документами для призначення житлових субсидій здійснюється ЦНАП
Новоайдарської райдержадміністрації.
Відповідно до підпункту 5 пункту 14 Положення житлова субсидія не
призначається (у тому числі на наступний період), якщо структурними підрозділами з питань захисту населення отримано інформацію про наявність
простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна
сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(понад 340 грн) на день звернення за призначенням житлової субсидії.
До суми такої заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного газу не включається заборгованість, що нарахована виконавцем
комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу
побутовими споживачами до стандартних умов, а також заборгованості, що
виникла у зв’язку з тим, що управитель, об’єднання, виконавець комунальних послуг не уклали договору з АТ «Ощадбанк» (його установами) для
перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.
Крім того, існує механізм реструктуризації заборгованості споживачів
з оплати житлово-комунальних послуг на підставі укладеного договору
з надавачами цих послуг.
Окремо зазначаємо, що призначати житлову субсидію громадянам, які
були звільнені з роботи в період карантину відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України і зареєструвалися в службі зайнятості як безробітні, можливо на підставі заяв про призначення житлових субсидій та інформації центрів зайнятості щодо їх
перебування на обліку.
При цьому для розрахунку житлової субсидії враховується розмір
призначеної допомоги по безробіттю без урахування сум отриманої
заробітної плати.
Таким чином, найбільш вразливі категорії населення забезпечуються
державною підтримкою.
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30 октября 2020 года
празднуют
«золотую свадьбу»
супруги
Николай и Татьяна
СКУБАК!
С веселой
свадьбой золотой!
Гордимся
вашей мы семьей.
Ведь вы умеете любить,
Ценить,
заботиться, дружить!
Желаем много долгих лет
Прожить,
не зная вовсе бед,
Быть только вместе
в час любой,
Храня привязанность,
любовь!
Дети, внуки.

Нас ждет сложный месяц – магнитные вспышки на солнце
будут длиться целыми периодами.
1-10 ноября – геомагнитные ко- го состояния, а ночь накануне –
лебания максимальной интенсив- страдать от бессонницы
ности. Эта вспышка на Солнце из18 ноября – магнитная буря
за своей критической длительности средней интенсивности. Эта
может повлиять даже на самых вспышка может нести накопительздоровых людей, которые никогда ный эффект от предыдущих магне страдали от метеочувствитель- нитных бурь и сильно скажется как
ности. В первые полторы недели на физическом, так и на моральном
ноября может прослеживаться об- здоровье людей. Даже те, кто не
щая слабость в организме, потеря относит себя к категории метеоконцентрации и, как следствие, чувствительных, из-за повышенснижение продуктивности.
ной солнечной активности могут
11 ноября – магнитная буря стать более раздражительными и
слабой интенсивности. По словам эмоциональными.
астрологов, это просто отголосок
20-25 ноября – магнитная буря
предыдущей длительной геомаг- средней интенсивности. В основнитной вспышки, который не бу- ном она проявится в обострениях
дет иметь сильного влияния на эмоциональных и психических
человеческие организмы. Легкий состояний метеозависимых людей.
дискомфорт могут почувствовать Прогнозируется также обострение
лишь те, кто страдает от сердечно- тревожности и бессонницы, поэтососудистых заболеваний.
му людям, склонным к подобным
15 ноября – геомагнитная состояниям, следует быть предельвспышка слабой интенсивности. но внимательными к своему реВ этот день метеочувствительные жиму дня, а также к ближайшему
люди могут почувствовать дис- окружению.
комфорт в плане эмоциональноbhub.com.ua

30 октября. Растущая 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.
31 октября. Полная 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.
1 ноября. 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.
2 ноября. Убывающая Луна в
знаке Телец. 17-й лунный день.
День ощущения радости от
бытия, обретения внутренней
свободы. Идеален для заключения брака, раскрепощения,
сублимации половой энергии.
3 ноября. 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
интеллектуальная активность благотворно
сказывается на делах, требующих мгновенного принятия
решений либо связанных с
добыванием информации.
4 ноября. Убывающая Луна
в знаке Близнецы. Можно заняться любыми финансовыми
операциями или сделками с
ценными бумагами (особенно
краткосрочными). Благоприятное время для защиты дипломов,
диссертаций или сбора сведений для их написания. Постоянное желание переключиться на
другое занятие не способствует
кропотливой работе, требующей мобилизации всего внимания, поэтому все долгосрочные
проекты, на решение которых
необходимо потратить более одного дня, стоит отложить в ящик
до наступления благоприятного
периода.
5 ноября. 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. Поскольку
в это время повышается эмоциональная чувствительность,
следует более тактично и внимательно относиться к близким
людям, это пойдет вам лишь
на пользу.
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