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Головне – 
не зупинятися

В першу чергу очільник 
області висловив надію, що на 
Луганщину прийде мир, і такі 
ж вибори зможуть вільно прой-
ти по території всієї області. 
Поки ж обласна адміністрація 
вибудовує відносини з тими 
представниками місцевої вла-
ди, які отримали кредит довіри 
виборців 25 жовтня.

– Ми вже провели певну на-
раду з головами ОТГ, які стали 
переможцями на цих перего-
нах. Хтось вже працював, хтось 
ще тільки заступає на нову 
каденцію. Але ми починаємо 
планувати з ними співпрацю, 
тому що розвиток Луганської 
області – це робота не тільки 
обласної ВЦА, не тільки окре-
мо мерів та голів ОТГ, а це, все 
ж таки, злагоджена спільна ро-
бота. І тільки разом ми змо-
жемо відновити Луганщину, –            
наголосив Сергій Гайдай.

Привітавши переможців, го-
лова обласної адміністрації на-
гадав, що днями виповнився рік 
з дня його призначення на цю 
посаду. За словами губернато-
ра, він вважає, що встиг зробити 
багато за цей строк, але це лише 
невеличкий крок у порівнянні 
з тим списком проблем,                                                   
які ще доведеться вирішити.

– Проте, ми рухаємось далі. 
І у середу до нас вже приїдуть 
представники австрійської 
компанії. Вони подивляться 
місце майбутнього будівництва 
обласної лікарні. Це те, про 
що ми підписали меморан-
дум у Відні. Сподіваюсь, що 
за зимовий період буде розро-
блено проєктно-кошторисну 
документацію, і ми отримаємо 
переможця тендера. Тендер буде 
проводитись європейськими 
представниками. Це їх гроші і 
їх вибір. Мені би дуже хотілося, 
щоби будівництво обласної 
лікарні наступного року вже 
розпочалося, – розповів Сергій 
Гайдай про плани на майбутнє.

А ось про плани щодо 
відновлення доріг керівник 
області вже звітував неоднора-
зово. Тепер він лише наголосив, 
що у наступному році буде за-
вершений ремонт всіх основних 
магістральних шляхів, а далі 
вже настане черга районних     
та комунальних доріг.

– Але вже буде легше. 
Я впевнений, що як тільки 
інфраструктура почне ожи-
вати, як тільки дороги будуть 

відбудовані, то до нас прийдуть 
інвестори. Крім того, більше 
ми отримаємо грошей у бюд-
жет, бо наші перевізники бу-
дуть їздити розмитнюватись 
не в Харківській області, а 
тут, на Луганщині, – пояснив                   
голова ЛОДА.

Так само наступного року 
має стартувати модернізація По-
паснянського водоканалу, а ще 
– продовжити роботу урядова 
група з будівництва залізничної 
колії Рубіжне-Старобільськ. 
Стосовно останнього пункту 
Сергій Гайдай зауважив, що 
це не буде швидко, бо лише 
саме будівництво, орієнтовно,           
займе близько двох років.

– Головне зараз – не зу-
пинити почате, – резюмував               
Сергій Гайдай.

На порядку денному – 
«корона»

З позитивного тону на більш 
різкий очільник області пере-
йшов, заговоривши про поточ-
ну повістку дня. В першу чер-
гу – про наростаючу загрозу            
поширення коронавірусу.

– Так, продовжуємо напо-
внювати наші лікарні облад-
нанням, кисневими концентра-

торами, ШВЛами. Отримали 
транш від МОЗ, щоб облаш-
тувати лікарні киснем. Але 
все ж таки люди дуже силь-
но розслабились, ми вже поча-
ли втрачати медиків. І давайте 
подумаємо, що буде далі. Так, 
в нас будуть лікарні з облад-
нанням, так, в нас буде кисень, 
так, в нас будуть захисні костю-
ми. Але в нас не буде лікарів. Це                                    
дуже сумно, – наголосив він.

За словами Сергія Гай-
дая, прийняте рішення, яке 
посилює відповідальність 
власників бізнесу за невиконан-
ня протиепідемічних заходів. 
Якщо комісія зафіксує друге 
порушення карантинних обме-
жень на ринках, у кафе, магази-
нах чи ресторанах, які вже от-
римали перше попередження,       
їх будуть закривати на тиждень.

– Вам дали можливість 
спокійно працювати і дотриму-
ватися обмежень: просто носи-
ти маски, контролювати, щоб 
відвідувачі були в масках, поста-
вити септик. Все, це не важко, – 
звернувся він до підприємців. 
– Якщо ви не хочете цього ро-
бити, то ви не хочете працю-
вати. І це чітка моя позиція. 
Буде перше попередження. Бо 
всяке буває. Але не буде дру-
гого і третього попереджен-
ня. Купити маски і антисепти-

ки – не проблема сьогодні. Але                                                          
в нас немає запасних лікарів.

Крім того, за словами Сергія 
Гайдая, на предмет виконан-
ня обмежень будуть перевіряти        
і громадський транспорт.

– Будуть зупиняти, будуть 
заходити перевіряти, щоб 
пасажири були в масках, – 
повідомив він. Що стосується 
безпосередньо населення, яке 
не вдягає маски у громадсь-
ких місцях, то важелів впли-
ву на це обласна влада не має. 
Для цього, пояснив очільник 
області, потрібна відповідна 
постанова уряду, яка чітко 
встановить відповідальність 
українців за неносіння засобів 
індивідуального захисту.

КПВВ обов’язково 
відкриють

Ще одна нагальна тема, 
яка хвилює жителів області 
– відкриття КПВВ у Щасті 
та Золотому. Згідно рішення 
Тристоронньої контактної гру-
пи, воно повинно відбутися 10 
листопада. Днями Луганшину 
відвідали головнокомандувач 
ЗСУ Руслан Хомчак та Голова 
Державної прикордонної служ-
би України Сергій Дейнеко, які 

перевірили готовність КПВВ 
«Щастя» до відкриття. Вони 
оглянули територію майбутньо-
го КПВВ та провели робочу на-
раду за участю представників 
штабу ООС, ДСНС,                                                     
ГУНП у Луганській області.

Руслан Хомчак відзначив на-
лежний рівень комфортності 
сервісної зони та місць 
відпочинку для громадян 
маломобільних груп та жінок з 
дітьми, об’єктів інфраструктури 
майбутнього КПВВ, а також 
подякував Сергію Гайдаю за 
оперативність проведення 
будівельних робіт.

У свою чергу, Сергій Гайдай 
звернув увагу головнокоманду-
ючого ЗСУ на проблему облаш-
тування території, прилеглої 
до так званого «віртуального 
нуля», – це смуга по 300 м в 
обидва боки від умовної лінії 
розмежування. Наразі на цій 
ділянці дороги неможливо про-
вести ремонтні роботи, адже, 
за домовленостями, тут не мо-
жуть знаходитись ані українські 
військові, ані представни-
ки незаконних військових                    
формувань ОРДЛО.

Наразі ж інфраструктура 
обох КПВВ готова для проїзду 
вантажного транспорту, але 
автомобільним буде лише 
КПВВ «Золоте».

До цього часу пропуск людей 
з/на непідконтрольну територію 
Луганщини здійснювався лише 
на КПВВ «Станиця Лугансь-
ка», але і він зараз тимчасо-
во не працює через поширення 
COVID-19. Тож, чи пропускати-
муть людей на нових КПВВ?

– Так, ми плануємо своєчасно 
відкривати і КПВВ в Щасті, і 
КПВВ у Золотому. Але справа 
в тому, що є ковід. І недарем-
но ми закрили Станицю Лу-
ганську, тому що дуже багато 
до нас заходить людей з пози-
тивними тестами. Тому, мож-
ливо, ми їх відкриємо, покаже-
мо, що це працюючі об’єкти, 
і закриємо, поки не буде хоча 
б пониження вільних койко-
місць у лікарнях до 50 %, –                                                 
пояснив Сергій Гайдай.

Інакше, за його словами, об-
ласть не подолає вірусну на-
валу. Він навів як приклад 
Чехію, де люди після першої 
хвилі розслабилися, і те-
пер фіксуються рекордні по-
казники захворюваності, че-                           
рез що в країні введено 
жорсткий карантин. Такої участі 
для Луганщини губернатор                                           
хотів би уникнути.

Г. СИМОНОВА.

   

Місцеві вибори відбулися, а, значить, попереду – важкий шлях з відбудови нашого регіону. На цьому шляху буде багато викликів, бо до війни, яка точиться вже 
сьомий рік, додалася пандемія коронавірусу та руйнівні пожежі. Щоб за таких умов Луганщина не лише вистояла, але й могла розвиватися, обласній адміністрації 
знадобиться підтримка місцевої влади. Про це голова ЛОДА Сергій Гайдай зазначив під час свого відеозвернення на Facebook.

Сергій Гайдай знайомиться із ходом будівництва
контрольного пункту в’їзду/виїзду у м. Щастя
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Через військові дії з 2014-го мислив-
ство в Луганській області, як і більшість 
інших галузей господарства, належним 
чином не розвивається. Повноцінного се-
зону полювання з того часу на Луганщині 
так і не було. А до 2018 року полювати    
в області взагалі було заборонено.

При цьому відкриття мисливського се-
зону вирішує одразу кілька економічних 
питань. Знімає соціальну напругу для 
домогосподарств, для яких мисливство 
– джерело отримання прибутку. Сприяє 
утриманню лісомисливських госпо-
дарств на плаву, бо кошти на виплати тієї 
ж заробітної плати єгерам йдуть саме від 
купівлі мисливцями дозволів на полю-
вання. І, зрозуміло, саме у мисливський 
сезон можна врегулювати чисельність 
тварин в лісах, насамперед, лисиць, які   
є переносниками смертельних недугів.

Розуміючи важливість відкриття 
мисливського сезону, глава Луганщини 
Сергій Гайдай ще у вересні пообіцяв 
представникам управлінь лісового та 
мисливського господарства відкрити 
сезон одразу з початком дощів. Але не 
раніше, враховуючи трагедію, що ста-
лася у Смоляниновому, і небезпеку 
ймовірних лісових пожеж.

– Питання полювання потрібно у 
будь-якому випадку вирішувати, але 
дочекаємося настання дощів, щоб враху-
вати безпекову складову. Переконаний, 
це буде оптимальним варіантом, – зазна-
чив тоді Сергій Гайдай і вже з першими 
дощами обіцянку свою виконав.

Розпорядженнями голови обласної 
державної адміністрації – керівника 
обласної військово-цивільної адміні-                                                                       
страції від 30 жовтня 2020 за                         
№№ 728-740 були погоджені строки 
полювання, порядок його здійснення 
в Луганській області, норми добуван-
ня мисливських тварин та пропускні 
спроможності мисливських угідь у сезон                                                     
полювання 2020-2021 років.

– Мисливський сезон зазвичай 
відкривається у другу суботу серпня. 
Спочатку на пернату дичину, а з 1 жов-
тня – ще й на фазана. Цьогоріч через по-
суху відкриття сезону було відстрочено, 
– розповідає Володимир Шевченко, пер-
ший заступник начальника Луганського 
обласного управління лісового та мис-
ливського господарства. – Цієї суботи 
(31 жовтня – прим. ред.), коли погода 
встановилася більш-менш сприятлива, 
відбулося відкриття мисливського се-
зону і дозволено полювання на птахів,    
копитних та хутрових звірів.

Наразі полювати можна на території 
ГО «Мисливсько-спортивний клуб 
«Байбак», ДП «Біловодське ЛМГ», ДП 
«Білокуракінське ЛМГ», Міловської 
РО УТМР, ДП «Кремінське ЛМГ», 

СТОВ «Агрофірма «Калмичанка», ДП 
«Сватівське ЛМГ», ДП «Старобільське 
ЛМГ», Старобільське ТМР», 
Рубіжанська МО УТМР, ФГ «Привілля.
ДАК», Станично-Луганської РО УТМР 
та Троїцької РО УТМР.

Як каже представник лісомислив-
ського господарства, цьогорічний                                                                                  
мисливський сезон буде коротким.

– Є біологічні строки, коли можна 
полювати на тварин, щоб не знищити 
поголів’я. Тому і тривалість сезонів по-
лювання на кожен вид мисливських 
звірів та птахів різна, – зауважує Володи-
мир Шевченко. – Наприклад, полювання 
на фазана завершується в листопаді, на 
інших пернатих, а також самців козулі 
й кабана – в грудні, на зайця та самок 
копитних – в січні. Полювання на бай-
бака цьогоріч взагалі не відкривали                   
через пожежну небезпеку в області.

Представник Луганського обласного 
управління лісового та мисливського го-
сподарства  нагадує, що полювати мож-
на у визначені дні тижня – по середах, 
суботах та неділях. До полювання до-
пускаються лише ті, хто має відповідні 
документи на право полювання. Це 
посвідчення мисливця, щорічна кон-
трольна картка обліку добутої дичи-
ни та порушень правил полювання з 
відміткою про сплату державного мита, 
дозвіл на добування мисливських тварин 
(ліцензія, путівка чи відстрільна карт-
ка мисливського господарства, дозвіл 
на діагностичний або селекційний 
відстріл тощо), відповідний дозвіл на 
право користування вогнепальною мис-
ливською зброєю у разі її використан-
ня під час полювання, паспорти на со-
бак мисливських порід, інших ловчих 
звірів і птахів у разі їх використання                                                    
під час проведення полювання.

– Зазначені документи мисливець 
зобов’язаний мати під час здійснення 
полювання, транспортування або 
перенесення продукції полювання і 
пред’являти їх на вимогу осіб, уповно-
важених здійснювати контроль у галузі 
мисливського господарства та полюван-
ня, – наголошує Володимир Шевченко. 
– Під час проведення полювання мис-
ливець повинен суворо дотримуватись 
правил полювання, техніки безпеки та 
ветеринарно-санітарних вимог. Пору-
шення законодавства у галузі мисливсь-
кого господарства та полювання тягне за 
собою адміністративну та кримінальну 
відповідальність.

Прейскуранти цін на сезонні 
відстрільні картки та ліцензії на полю-
вання, як зазначив Володимир Шевчен-
ко, в Луганській області залишилися    
без змін.

Е. БОГДАНОВА.

   

Полювання – це не просто захоплення чи спорт? Воно виконує багато функцій, 
зокрема – регулювання чисельності тварин та підтримку лісомисливської 
галузі. Тому одразу після перших осінніх дощів очільник області Сергій Гайдай 
власним розпорядженням надав старт мисливському сезону 2020-2021.

– Вже хоча б для цього цей ре-
жим був потрібен, – каже голова 
Луганської обласної військово-цивільної 
адміністрації Сергій Гайдай.

Очільник області порівнює тогорічні 
осінь та зиму, коли він тільки зайняв 
свою посаду, і минулі 100 днів тиші.

– З першого дня каденції мені на стіл 
приносять довідки щодо суспільно-
політичної та економічної ситуації 
в області. І кожного божого дня в 
довідках значились обстріли, щотиж-
ня – поранені і досить часто – загиблі. 
Жителі Сєвєродонецька неодноразово 
прокидалися від того, що чули «важ-
кий» 152-й калібр зі сторони фронту. За-
раз такого немає. Так, якісь провокації 
перед виборами і святами були, але це 
поодинокі випадки. Звісно, не мож-
на говорити про мир, миру немає. 
Але перемир'я реально працює, –                                                                      
вважає Сергій Гайдай.

Це можуть підтвердити, наприклад, 
медики 59-го військового госпіталю, 
який базується у Сєвєродонецьку, та 
жителі прифронтових населених пунктів.

– Якщо поговорити з Андрієм Те-
лефанко, керівником госпіталю, він 
скаже, що вони зараз більше займа-
ються ковідом і пневмонією, ніж по-
раненими. А кілька днів тому я був у 
Золотому, там у школі якраз готували-
ся до початку навчального процесу. Я 
розмовляв з вчителями, вони кажуть, 
що, слава Богу, зараз у місті тихо, –                                                                     
розповідає очільник області.

Важких кровопролитних боїв 
та зіткнень на Луганщині давно не 
фіксують. Більша частина порушень є 
провокативною і неприцільною, уточнює 
керівник обласної ВЦА. Вогонь ведеться 
таким чином, щоб викликати відповідь 
з боку українських військових, або че-
рез те, що бойовики у нетверезому стані    
починають надавати собі певної ваги.

Але є й такі порушення, які не можна 
назвати просто провокативними. Росія 
використовує загрозу ескалації як засіб 
тиску на Україну перед кожним раундом 
змістовних переговорів або напередодні 
певних зрушень в процесі реалізації 
попередніх домовленостей.

Коли бойова обстановка вимагає 
від українських військових належної 

вогневої відповіді, ця відповідь дається, 
щоб примустити супротивника повер-
нутися до режиму тиші. Так відбулось і 
30 жовтня – коли внаслідок прицільних 
обстрілів бойовиків двоє українських 
військових загинули, ще двоє                                                                        
були поранені.

Отже, цілком ймовірно, що найбільша 
ескалація під час дії домовленостей про 
припинення вогню з 27 липня невипад-
ково відбулась саме у день розпалу кри-
зи навколо неконституційного рішення 
Конституційного суду щодо системи 
електронного декларування.

Як би там не було, саме після при-
ходу до влади Володимира Зеленського 
були перезавантаженні переговори як в 
Нормандському форматі, так і на май-
данчику Тристоронньої контактної гру-
пи. Окрім встановлення довготривалої 
тиші на фронті, вдалося реалізувати 
домовленості щодо розведення військ 
на трьох ділянках і звільнити части-
ну наших людей, які утримувалися 
на тимчасово окупованій території                          
України, а також в Росії.

Росія тим часом продовжує вести 
доволі жорстку дипломатичну гру, на-
магаючись вичавити з України по-
ступки. Однак представники України 
наполягають на тому, що станом на 
сьогодні немає жодного іншого по-
годженого усіма сторонами докумен-
ту, який містив би пункти на шляху до 
припинення війни на Донбасі, окрім                                            
Мінських домовленостей.

Попередня владна команда, яка погод-
жувала цей документ свого часу, зали-
шила дуже складну дипломатичну спад-
щину. Зокрема, це стосується і питання 
про проведення виборів в Донецьку та 
Луганську. Згідно з Мінськими домов-
леностями, вибори мають відбутись до 
передачі кордону Україні. Також є пев-
на проблема з питанням про амністію 
для учасників війни. З усім цим нам  
потрібно розбиратися.

Можливо, є сенс створити нову уго-
ду, щоб справді гарантувати довготри-
валий мир на умовах здорового глуз-
ду для Донецька та Луганська. Саме 
про це зараз ведеться мова з Росією                                             
в усіх форматах.

Є. КОМАРОВ.

   

Днями минуло 100 днів від початку дії чергового перемир’я на Донбасі. Та-
кого довготривалого припинення вогню вдалося досягти вперше за усі роки 
війни. І хоча тиша не була абсолютною – за ці місяці загинуло троє українських 
військових та майже кожного дня фіксувалися провокативні обстріли з боку 
бойовиків – у Офісі Президента наголошують, що загалом інтенсивність 
вогню, кількість жертв серед наших військових та мирних мешканців                                                
на Донбасі за час з 27 липня значно скоротилися.
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Головою Новоайдарської селищної ради
Щастинського району

обраний Шопін Ігор Вікторович

Громадянство: громадянин України;
Дата народження: 15.06.1978 р.;
Освіта: вища;
Партія: безпартійний;
Займана посада: Новоайдарська селищна рада, голова;
Місце проживання: смт Новоайдар.

www.cvk.gov.ua

Шановні мешканці 
Новоайдарської селищної 

об’єднаної територіальної громади!

Щиро вам вдячний за підтримку на виборах           
голови Новоайдарської ОТГ.

Ваша висока довіра – це водночас надзвичайно ве-
лика відповідальність, покладена на мене громадою. 

 Сподіваюсь, що з першої сесії новообраної ради 
депутатський корпус перейматиметься проблема-
ми нашої громади. Певен, що ніхто з них не нести-
ме до сесійної зали якихось власних та політичних 
амбіцій, у своїй діяльності вони будуть керуватися 
лише думкою і сподіваннями виборців.

Дорогі земляки! Я зроблю все від мене залежне, 
аби не розчарувати вас, виправдати вашу довіру та 
реалізувати всі ваші найкращі сподівання.

Усі разом продовжуємо розвивати нашу                       
Новоайдарську громаду!

Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду

№ 
з/п П. І. Б. кандидата

Кількість голосів виборців,
поданих за кандидата

на посаду

1.
           ШОПІН 
              ІГОР 
     ВІКТОРОВИЧ

1965

2.
        МАКОГОН
           ВІКТОР
    ВАСИЛЬОВИЧ

838

3.
       КРАВЧЕНКО
      ВОЛОДИМИР
 ОЛЕКСАНДРОВИЧ

554

4.
         КОХТЄВ
          ПАВЛО
     ЕМІЛЬОВИЧ

414

5.
         БІЛЕЦЬКА
             ЮЛІЯ
 ВОЛОДИМИРІВНА

247

6.
     СТЕПАНЧУК
          СЕРГІЙ
    АНДРІЙОВИЧ

119

7.
   ТИМОФЄЄНКО
          РОМАН
  АНАТОЛІЙОВИЧ

53

8.
  МАТЯШЕВСЬКИЙ
         МИХАЙЛО
        ОЛЕГОВИЧ

50

9.
      КУДРЯВЦЕВ
          РОМАН
  МИКОЛАЙОВИЧ

43

www.cvk.gov.ua
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Пожежна безпека
при користуванні

електрообігрівачами

З настанням заморозків біль-
шість з нас повстають перед 
проблемою опалення свого жит-
ла. Заради забезпечення себе 
теплом і комфортом ми почи-
наємо використовувати опалю-
вальні прилади: електрообігрі-
вачі, печі, каміни, а дехто навіть 
газові плити. У результаті різко 
збільшується кількість пожеж.

Якщо для обігріву будинку 
ви плануєте використовувати  
електрообігрівачі, то:

1. Відмовтеся від викори-
стання саморобних електрообі-
грівачів – це небезпечно. Краще 
купувати обігрівачі, які осна-
щені функцією автоматичного 
відключення. Перед експлуата-
цією прилад потрібно переві-
рити на працездатність. Якщо 
прилад іскрить або димить –                       
використовувати його не можна.

2. Щоб убезпечити себе, 
необхідно використовувати 
електрообігрівачі відповідно 
до правил експлуатації. Забо-
роняється експлуатація елек-
тронагрівальних приладів при 
відсутності або несправності                          
терморегуляторів.

3. Найбільш поширеною при-
чиною пожеж, що відбувають-
ся через електрообігрівачі, є їх 
перегрів, знаходження поряд з 
ними легкозаймистих предме-
тів. Тому штори, меблі та інші 
легкозаймисті предмети по-
винні знаходитися на відстані 
не ближче 1 метра від обігрі-
вача. Пам’ятайте, що не можна         
сушити речі на обігрівачах.

4. Необхідно враховувати, що 
потужність більшості сучасних 
електрообігрівачів – кілька ти-
сяч ват. Необхідно усвідомлю-
вати, що використання таких 
обігрівачів створює серйозне 
навантаження на електроме-
режу. Стара електропроводка 
може не витримати такого енер-
госпоживання. Неприпусти-
мо включати електрообігрівач      
через трійник або подовжувач.

5. Діти не повинні підходити 
близько до електрообігрівачів, 

особливо якщо вони одягнені 
в просторий одяг (наприклад,  
нічні сорочки).

6. Використання електрич-
ного обігрівача у ванній кім-
наті не дозволяється, оскіль-
ки там існує небезпека його                              
контакту з водою.

7. Перш ніж вийти з кімна-
ти або лягти спати, необхідно 
вимкнути обігрівач, бо саме 
залишений без нагляду елек-
трообігрівач найчастіше стає     
причиною пожежі.

8. Не використовуйте обі-
грівач у приміщенні з ла-
кофарбовими матеріалами, 
розчинниками та іншими за-
ймистими рідинами. Не можна 
встановлювати електрообігрі-
вач у захаращених і засмічених                                  
приміщеннях.

9. Не розміщуйте мережеві 
дроти обігрівача під килими та 
інші покриття. Не ставте на дро-
ти важкі предмети (наприклад, 
меблі).

10. Переконайтеся, що ште-
кер вставлено в розетку щільно! 
Інакше він може перегрітися. 
Уважно прочитайте інструкцію 
з експлуатації обігрівача. Пе-
реконайтеся, що він підходить      
за всіма параметрами.

За статистикою, причина 
кожної третьої пожежі – нея-
кісний обігрівач. У зв’язку з 
цим, вирішуючи, який обігрівач 
вибрати, дотримуйтесь порад 
фахівців, які рекомендують ку-
пувати обігрівач оригінально-
го виробництва. Не соромтеся 
уточнити наявність сертифіка-
ту якості даного виробу. Щоб 
уникнути неприємностей і не-
щасних випадків при викорис-
танні електричних обігрівачів, 
треба дотримуватися перера-
хованих правил! Слідкуйте за 
станом опалювального приладу: 
вчасно ремонтуйте і замінюй-
те деталі, якщо вони вийшли 
з ладу. Міняйте запобіжники, 
розбовтані або деформовані                        
штекери.

Пам’ятайте, що користува-
тися несправним обігрівачем         
ні в якому разі не можна!

Новоайдарський райвідділ 
ГУ ДСНС України

у Луганській області.

З 1 січня 2021 року викори-
стання РРО стає обов’язковим 
для фізичних осіб платників 
єдиного податку ІІ-ІІІ групи,  які 
здійснюють розрахунки у сфері 
Інтернет-торгівлі, ресторанного 
господарства, ювелірній, побу-
тової техніки, медичних послуг,    
туризму, готелів, секонд-хенду. 

З 1 квітня 2021 року викори-
стання РРО обов’язкове для всіх 
суб’єктів підприємницької діяль-
ності, які здійснюють розрахунко-
ві операції, крім ФОП платників 
єдиного податку І групи, незалеж-
но від того, який дохід отримано.

Звертаємо увагу, якщо про-
тягом 2020 року обсяг доходу 
ФОП – платника єдиного подат-
ку ІІ-ІV групи перевищить 1 млн 
грн., то для такого ФОП викори-
стання РРО стає обов’язковим 
з першого числа кварталу, який 
наступає після моменту такого                            
перевищення. 

3 1 серпня 2020 року плат-

ники податків можуть вико-
ристовувати програмні РРО, у 
якості яких можливо буде за-
стосовувати будь-який пристрій 
(смартфон, планшет, комп’ютер 
тощо), заощадивши кошти на 
придбання традиційних РРО                                                          
та їх обслуговування. 

Переваги застосування       
програмних РРО:

- виключно онлайн реєстрація 
та онлайн передача (отримання) 
даних;

- Z-звіт створюється в авто-
матичному режимі, без ризику 
санкцій за його нестворення для 
платника;

- дозволяє працювати в режи-
мі  offline (до 36 годин разово та 
не більше 168 годин протягом 
календарного місяця), а потім               
надіслати звіт до ДПС;

- ДПС надаватиме інформацій-
ну підтримку та допомогу у ко-
ристуванні новими програмними 
РРО.

Відповідно до статті 6 Закону 
України «Про військово-цивіль-
ні адміністрації», погодженню 
Командувача об’єднаних сил 
та наказу Міністра оборони 
України, розпорядженням голо-
ви обласної державної адміні-
страції, керівника обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації 
С. В. Гайдая від 29.10.2020 р.                                                             
№ 386-к «Про призначення 
Дунця О. Є.»  на посаду керів-
ника військово-цивільної адмі-
ністрації міста Щастя Новоа-
йдарського району Луганської 
області призначений ДУНЕЦЬ 
Олександр Євгенієвич, підпол-
ковник Збройних Сил України.

Олександр Євгенієвич уже 
провів першу робочу нараду 
з співробітниками ВЦА, під 
час якої наголосив, що життя 
в місті Щастя повинно бути 
комфортним. Для розвитку 
міста та його розбудови тре-
ба докласти зусилля, відпра-
цювати проблеми та зробити 
усе, щоб вирішити їх своїми                                                  
силами.

Очільник міста додав, що 
звичайно його графік роботи 
«24 години на 7 днів».

За особисту мужність і ге-
роїзм, виявлені у захисті дер-
жавного суверенітету та тери-
торіальної цілісності України, 

вірність військовій присязі під 
час російсько-української вій-
ни, 27 червня 2015 року  нагоро-
джений орденом «За мужність» 
III ступеня.

schastye-rada.gov.ua

Цей закон визначає пра-
вові та організаційні засади 
обігу пластикових пакетів, 
врегульовує відносини, що 
виникають під час розповсю-
дження пластикових пакетів на                                                      
території України.

Законом забороняється роз-
повсюджувати у мережах роз-
дрібної торгівлі та об’єктах    
ресторанного господарства:

- надлегких пластикових      
пакетів;

- легких пластикових пакетів;
- оксорозкладних (оксобіороз-

кладних) пластикових пакетів.
Дозволяють біорозкладні пла-                                                                       

стикові пакети та надлегкі 
пластикові пакети шириною 
до 225 мм (без бокових скла-
док), глибиною до 345 мм (з 
урахуванням бокових скла-
док), довжиною до 450 мм                                                                  

(з урахуванням ручок).
Також у документі зазнача-

ється, що працівникам об’єк-
тів роздрібної торгівлі та 
об’єктів ресторанного госпо-
дарства забороняється схиля-
ти споживачів до придбання                                                 
пластикових пакетів.

Окрім того, пластикові паке-
ти, що не відповідають вимогам, 
підлягають утилізації за раху-
нок суб’єкта господарювання, 
який здійснив закупівлю таких          
пакетів.

У проекті закону щодо об-
меження обігу пластикових па-
кетів встановлені штрафи за                  
недотримання правил.

Суб’єктів господарювання, 
що розповсюджують пластико-
ві пакети, штрафуватимуть від 
ста до двохсот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян 

(від 1,7 тис грн до 3,4 тис. грн). 
За повторне порушення впро-
довж трьох років – від двохсот 
до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян              
(від 3,4 тис. грн до 9 тис. грн).

Окрім того, накладатимуть 
штрафи на суб’єктів госпо-
дарювання, які обманюють 
споживачів та пропонують 
оксорозкладні пакети замість 
біорозкладного, який дозволе-
ний, у розмірі від ста до двохсот 
п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів (від 1,7 тис. грн до 
4,3 тис. грн), а за повторне пору-
шення – від двохсот до п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів                                                   
(від 3,4 тис. грн до 9 тис. грн).

fakty.com.ua

 

Верховна Рада України відправила проект закону про обме-
ження обігу пластикових пакетів на території України на по-
вторне друге читання.

Відповідне рішення щодо законопроекту № 2051-1 
підтримали 290 народних депутатів.

Верховна Рада ухвалила 
закон, яким дозволила грома-
дянам України змінювати ім'я      
по батькові. 

Взяти нове ім'я по батькові 
можна буде вже з наступно-
го року - закон починає діяти            
з 1 січня 2021 року. 

Змінювати по батькові, так 
само як і ім'я та прізвище,     
можна буде з 16 років.

Крім того, змінити по бать-

кові можна буде і з 14 років, 
але лише за згодою батьків                  
чи піклувальників.

Згоди одного з батьків буде 
достатньо, якщо другий по-
мер, безвісти зник, визнаний 
недієздатним чи позбавлений         
батьківських прав.

Якщо ж один з батьків проти 
зміни, то спір між ними вирі-
шуватиме суд або орган опіки        
чи піклування.

Автори ініціативи вважа-
ють, що відсутність можливо-
сті змінювати по батькові об-
межувала конституційні права                 
українців.

Зокрема, на їхню думку, 
оскільки закон дозволяє зміню-
вати ім'я та прізвище, то необ-
хідно передбачити можливість 
і зміни по батькові. Зокрема, 
якщо людина з якихось причин 
хоче відмовитися від того, щоб 
батька згадували у документах. 

Змінювати по батькові 
дозволяють закони багатьох                   
європейських країн.

bbc.com

 

Міністерство освіти і науки 
України затвердило наказом від 
30 вересня графік проведен-
ня Зовнішнього незалежного       
оцінювання.

Реєстрація для участі в 
ЗНО триватиме з 1 лютого до                 
5 березня 2021 року.

Керівники навчальних за-
кладів зможуть зареєструвати 
учнів (слухачів, студентів) для 
проходження державної підсум-
кової атестації у формі ЗНО до 
1 березня.

Так, основні сесії ЗНО про-
йдуть в наступні дні:

21 травня – з хімії; 24 трав-
ня – з іспанської, німецької, 
французької мов; 25 травня – з 
англійської мови; 28 травня – з 
математики; 1 червня – з україн-
ської мови та літератури; 4 черв-
ня – з історії України; 7 червня –  
з фізики; 10 червня – з біології;  
5 червня – з географії.

До 30 квітня зареєстровані 
учасники зможуть завантажити 
зі своїх інформаційних сторінок 

запрошення-перепустки, де буде 
вказано час і місце проведення         
тестувань.

Також до 30 червня 2021 року 
буде опубліковано     результати 
ЗНО з усіх предметів.
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Итак, эта милая девушка – жительница города Счастье 
Евгения Тахтамышева, обладательница доброго нрава, 
позитивного взгляда на жизнь и необычного хобби. За-
ключается оно в том, что Женя создает свои маленькие                
шедевры – украшения из ювелирной эпоксидной смолы.

Интересно, не правда ли? Итак, начнем с начала. 
Эпоксидная смола – это прозрачная жидкость, состоящая 
из двух компонентов: смолы и отвердителя. При смеши-
вании происходит постепенное отвердение и, в итоге, 
изделие напоминает прозрачный пластик. Смола для ми-
ниатюрных творений, камни, цветные шарики, маленькие 
ракушки и блестки – доказательства того, как искусство 
работы с предметом делает его уникальным и неповто-
римым. Пожалуй, те, кто работает с ювелирными изде-
лиями из смолы, имеют такую же магическую силу, что 
и король Мидас, превращавший в золото всё, чего он ка-
сался: банальные вещи, не имеющие никакой ценности, 
возрождаются к новой жизни, чтобы подсветить взгляд,                                          
украсить жест или придать особую ценность походке.

Чувство и внимание к деталям являются главными 
особенностями работы мастеров, использующих различ-
ные типы прозрачной смолы для ювелирных изделий.                    
И наша мастерица Евгения – не исключение.

«Я думаю, многие в своей жизни имели какие-либо 
увлечения или хобби, а тем более сейчас, в современном 
мире, где всё так быстро развивается, течёт, меняется, - 
рассказывает Женя. - Немного фантазии, свободного вре-
мени, доступ к познавательным ресурсам в интернете – и 
можно научиться таким интересным вещам, себе в радость 
и другим на удивление. В моём случае, идея заняться изго-
товлением изделий из эпоксидной смолы пришла ко мне 
совершенно спонтанно и в период, когда я проходила путь 
борьбы с онкологическим заболеванием. Хотелось себя 
чем-то отвлечь от «боевых» больничных будней и плюсом, 
возможно, как-то заработать на этом копеечку на лечение».

Восхищает то, что девушка, столкнувшись со сложной 
жизненной ситуацией, не опускала рук, верила в луч-
шее и своей верой, своей жизнерадостностью захотела                   
поделиться с окружающими.

«Между химиотерапиями чувствовалась острая необ-
ходимость чем-то себя занять, так как приходилось много 
времени проводить дома. Для меня это увлечение стало 
своего рода медитацией, делом, за которым можно все-
цело отвлечься, погрузиться в процесс, дать волю фанта-
зии. Грела мысль, что я могу сделать что-то для человека,       
ему в радость, на память обо мне», - делится Женя. 

Отдельная история в этом необычном увлечении –       
подготовка к созданию украшения.

«Помимо самого процесса изготовления, не менее ин-
тересна заготовка материала для изделий. Это разного 
рода сухоцветы, листики всякие, а порой даже умершие 
своей смертью насекомые. Так как я люблю природу 
во всех её проявлениях, для меня это особый кайф», –                                
рассказывает мастерица.

Несмотря на то, что работает Евгения с «эпоксидкой» 
не так давно, около пяти месяцев, она достигла немалых 
высот. Процесс создания украшения проходит по ин-
формации, полученной в Интернете и, естественно, за-
крепляется на практике. Сейчас в просторах интернета 
масса обучающих роликов с пошаговыми инструкциями 
процесса изготовления изделий. Как говорит моя собе-
седница, остаётся только пробовать, импровизировать,                                                
одним словом – дерзать.

«Работа с ювелирной эпоксидной смолой требует ак-
куратности, кропотливости, терпения, усидчивости. 
Главное – настроиться, «поймать» желание что-то сде-
лать эдакое. Я, к примеру, всегда вкладываю в изделия 
свою душу, хорошие мысли и позитивные эмоции», –                                            
с улыбкой продолжает рассказ Женя.

Говоря о материалах для этого хобби, к примеру, для же-
лающих начать заниматься подобным «волшебством», Ев-
гения подчеркивает, что достаточно будет непосредственно 
самой ювелирной эпоксидной смолы в наборе с отвердите-
лем, силиконовых форм (молдов) желаемых будущих изде-
лий и, безусловно, всяких разностей для наполнения. «Тут 
уж кто на что горазд. Применяются разные сухоцветы, за-
ранее подготовленный гербарий, очень подходит декор для 
дизайна ногтей, в общем, всё, что может принять и уве-

ковечить смола. Безусловно, чем больше материала и чем 
он разнообразнее, тем интереснее и красивее готовое изде-
лие. Когда процесс затягивает, ты уже узнаешь много со-
путствующих моментов, приспособлений, а рабочий стол 
обрастает всё новыми коробочками, пилочками, наклей-
ками и прочими «интересностями». Не могу сказать, что 
это сложно, всё приходит с опытом в процессе наработки. 
Но всегда есть куда стремиться и есть чему учиться, ведь                                                                                              
фантазии нет предела», – увлеченно говорит мастерица.

Женя честно признается, что любимых работ у нее нет. 
Каждая – особенная, так как каждый раз ты делаешь что-
то новое, иногда ещё более интересное. Единственное, 
подчеркивает девушка, всегда стараешься сделать мак-
симально идеально, но не всегда это может получиться. 
«Есть работы более удачные, есть менее – и это нормаль-
но. А так-то, конечно, есть работы, которые могу выделить 
лично для себя. Люди разные, как и вкусы, как и понятия           
о красоте, поэтому каждому своё», – уверена Женя.

И, конечно, куда же без вдохновения! Талантливая 
мастерица никогда не садится за работу в дурном настро-
ении. По её мнению, всегда должны быть искреннее же-
лание, интерес, идеи и т. д. Зачем вкладывать негативную        
энергетику в изделие? Только позитивная волна.

Евгения – девушка скромная. О себе много рассказывать 
не очень любит. Но от нас не скроешь, что она добродуш-
ный, справедливый, позитивный человечек. «Испытание 
в виде болезни меня подтолкнуло на ещё большую пере-
оценку своих устоев и взглядов на жизнь. Все трудности 
воспринимаю с благодарностью и с пониманием того, что, 
видимо, этот опыт мне нужен, – делится Женя. – Люблю 
жизнь, своих родных и близких, свою страну и родные 
просторы, ценю позитивных, светлых, открытых людей и 
хочу, чтобы таких людей было всё больше, так как за ними 
будущее. Цените жизнь, живите здесь и сейчас, делайте  
добрые дела, оставьте после себя что-то хорошее».

Вот такая честная, открытая и очень позитивная жиз-
ненная позиция. Вот такая талантливая увлеченная де-
вушка, которая даже порой серым будням сумела при-
дать яркие краски. Ее работы восхищают, а пример, 
думаю, многих вдохновит на добрые дела. А Вам, Же-
нечка, искренне желаем, чтобы весь позитив, который 
Вы отдаете окружающим, возвращался к Вам стократ. 
Здоровья, улыбок и настоящего счастья, такого, каким                                                                                
видите его Вы!

М. ТИХОНОВА.

 

И снова интересное знакомство подарил Facebook. 
К сожалению, во время карантина личные встречи 
стали происходить гораздо реже. Но это отнюдь не 
означает, что мы «забросили» поиск талантов в на-
шем районе. Наткнувшись на страничку этой очаро-
вательной талантливой девушки в соцсети, сразу по-
чувствовала какую-то очень добрую энергетику. А еще 
привлекли внимание необычные работы мастерицы. 
Сразу же захотелось познакомиться с ней поближе. 
Решила не откладывать дело в долгий ящик. Так что 
знакомство состоялось. И оно подарило массу положи-
тельных эмоций, которыми спешу поделиться с вами, 
уважаемые читатели.

Много в нашем селе Бахмутовка талантливых людей, са-
модеятельных коллективов, которые живут творчеством                   
и радуют зрителей своими выступлениями.

Одна из них – неизменная участница народного ансамбля 
«Горлица» Бахмутовского сельского Дома культуры Анна 
Александровна Панкратова. Вместе с Екатериной Анатольев-
ной Говоровой, Валентиной Павловной Попиначенко, Ва-
лентиной Сергеевной Шишковой она стояла у истоков соз-
дания коллектива, который за годы своего существования                    
получил всеобщее признание, восхищение и добрую славу.

Песня – неотъемлемая часть жизни для нашей Анны Алек-
сандровны. Пожалуй, пела она всегда, сколько себя помнит. А 
в 1986 году пришла в «Горлицу», которую не оставляет по сей 
день, которая для нее – словно вторая семья. Такая же близкая, 
родная, за которую готова отдать все.

За 34 года, посвященные «Горлице», Анна Александровна 
спела сотни песен. И каждую из них она не просто спела. Она 
их прожила. Каждая история из песен, спетых ею, близка и 
понятна солистке. В каждой она находит что-то неповторимое, 
переживая боль и радость, счастье и светлую грусть. И таким 
своим неравнодушием, участием, талантом не только красиво 
петь, но еще и «переживать» историю песни, она заслужила 
уважение коллег, признание зрителей.

Если говорить о «Горлице», Анне Александровне всег-
да есть дело и до костюмов, и до репетиций, и до реперту-
ара. Ни одну мелочь она не оставляет незамеченной. Все 
потому, что душой болеет за родной коллектив, стремит-
ся к идеалу во всем.  В первую очередь, в своих выступле-
ниях. Как же, народный коллектив! Значит, всегда нужно 
быть на уровне, чтобы гордо нести это высокое звание и                                                                            
не подвести поклонников творчества и таланта.

Добрая, отзывчивая, всегда готовая прийти на помощь, дать 
совет – именно такой мы знаем нашу дорогую Анну Алексан-
дровну. Она будто не ощущает времени. Никогда ее не уви-
дишь в дурном настроении, унылой или расстроенной.  Она 
обладает редкой способностью радоваться жизни, несмотря 
ни на что. Жизнь для нее – словно цветущая весна: каждый 
день наполнен новыми светом и красками, впечатлениями и 
фантазиями, открытиями и встречами.

Всегда приветливая, жизнерадостная, энергичная, не-
унывающая, полная новых идей. Мы частенько берем с нее 
пример и стараемся быть похожими на нее. 

Дорогая наша Анна Александровна, у Вас большое золотое 
сердце, теплом которого Вы согреваете всех, кто рядом с Вами. 
Спасибо Вам за Вашу мудрость и душевную красоту. Примите 
наши искренние поздравления с Днем работников культуры и 
пожелания крепкого здоровья, материального благополучия, 
большого человеческого счастья и радости. Желаем встречать 
каждое утро с вдохновением, проводить день с удачей и успе-
хом, радовать себя душевными разговорами и тёплыми встре-
чами по вечерам. Пусть Ваш дом будет полной чашей, доверху 
наполненной теплом и взаимопониманием родных и близких 
Вам людей! Пожелаем вдохновения, крыльев белых за спиной, 
делать нашу жизнь красивей Вам доверено судьбой. Пусть 
прекрасные идеи воплотятся Ваши все. Пусть преследует и в 
песне непременно Вас успех.

Е. МАЗКО, директор Бахмутовского СДК от имени 
всей художественной самодеятельности села.

 

Шановні викладачі
Новоайдарської дитячої школи мистецтв!

Щиро вітаю вас з вашим професійним святом –        
Днем працівників культури!

Культура завжди об’єднує людей, які вкладають в 
неї душу, терпіння і самовіддану працю. Культура –                    
це не робота, а місія, яка несе добро та красу.

Цей день об’єднує всіх, хто не уявляє свого життя 
без музики, живопису, театру, танцю, книги, хто день у 
день веде величезну просвітницьку роботу. Люди вашої 
професії особливі, бо талант дається не кожному. 

Дякую вам за вашу працю! Саме ви вмієте повести 
за собою у світ прекрасного та відіграєте головну роль 
у збереженні духовної спадщини. Міцного вам здоров’я, 
сил та енергії для нових творчих звершень, людської 
шани і вдячності!  К. ТИХОНОВА, директор НДШМ.
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З 1 листопада на рибогос-
подарських водоймах Лу-
ганської області розпочалась 
заборона вилову водних бі-
оресурсів на зимувальних 
ямах. Вона триватиме до                                                        
кінця зимового періоду.

З метою збереження водних 
біоресурсів у зимовий період 
Луганським рибоохоронним 
патрулем видано відповідний 
наказ від 22 жовтня 2020 року 
№ 143/од. «Про встановлен-
ня заборони на вилов водних 
біоресурсів на зимувальних 
ямах в осінньо – зимовий пе-
ріод 2020 – 2021 років», в 
якому зазначений строк, во-
дойми та місця, де вводиться 
дана заборона. З документами 

можна ознайомитись на сайті 
Луганського рибоохоронного                                                            
патруля: https://lg.darg.gov.ua.

На річці Айдар:
- акваторія від нижньої за те-

чією за межі смт Новопсков до 
греблі біля с. Риб'янцеве; 

- акваторія від залізнич-
ного моста с. Проказине до 
пляжу біля Старобільської 
обласної фізіотерапевтичної                         
лікарні;

- ділянка р. Айдар від скид-
ної труби стоків об’єкту очис-
ної споруди в с. Половинки-
не Старобільського району 
до верхньої за течією межі                
с. Хворостянівка;

- акваторія від верхньої 
за течією межі с. Штор-

мове до автомобільного                                              
мосту с. Маловенделівка.

Нагадуємо, риболовля у за-
боронений період дозволена 
на ділянках для любительсько-
го рибальства поза межами 
зимувальних ям. При цьому, 
любительський лов риби доз-

воляється зимовими вудками із 
блешнею вертикального блеш-
ніння з гачком, не більше № 10, 
мормишкою, наживною і жив-
цевою снастями. Загальна кіль-
кість гачків на водоймах загаль-
ного користування не повинна 
перевищувати п’яти на рибалку, 
а на водоймах, де впроваджено 
платне рибальство, – не більше                                              
десяти на одну особу.

За недотримання зазначених 
норм передбачена адміністра-
тивна відповідальність - штраф 
від 34 до 680 грн. Крім штрафу 
за незаконний вилов нарахову-
ються збитки за кожну вилов-
лену рибину. Наприклад: судак 
– 510 грн, сом — 425 грн, щука 
— 340 грн, сазан (коропа) — 

306 грн, білий амур — 255 грн, 
товстолобик — 255 грн, білиз-
на — 255 грн, рибця звичайна 
— 255 грн, лящ — 170 грн, лин 
— 119 грн, плітка — 85 грн, 
краснопірка — 68 грн, підуста 
— 34 грн, плоскирка — 34 грн, 
карась – 17 грн тощо.

Управління Державного 
агентства рибного господар-
ства у Луганській області за-
кликає всіх рибалок-любите-
лів та рибалок-спортсменів  
дотримуватись заборони на 
вилов водних біоресурсів у зи-
мувальних ямах. В разі вияв-
лення порушень, особи будуть 
притягнуті до відповідально-
сті згідно з нормами діючого                      
законодавства.

Свеча с ароматом 2020 года

Британская компания, выпускающая свечи с ориги-
нальными ароматами, решила увековечить запах 2020 
года. Получилось довольно правдоподобно.

Аромат свечи под названием 2020 Scent состоит из 
микса четырех запахов. Основной аккорд, по понятным 
причинам, принадлежит санитайзеру для рук, далее 
следуют ароматы бананового хлеба, древесного муску-
са и бюджетного средства для бритья. Последний ин-
гредиент отсылает к документальному сериалу о Джо 
Экзотике «Королю тигров», который привлек бешеное 
внимание в первые дни COVID-19. По словам Flaming 
Crap, пена для бритья символизирует продукт, который 
Джо Экзотик использовал бы для привлечения своего 
следующего партнера.

Свеча, изготовленная из веганского воска KeraSoy 
и этикеток из переработанной бумаги, также в оп-
ределенной степени символизирует 2020 год.                                          
Одной единицы хватает на 30 часов горения.

Золото вместо варенья

Клад на сумму полмиллиона евро случайно нашли 
во Франции в старом доме, который приобрела мэрия 
города Мореза. Четыре брата и сестры, потомки ста-
ринной семьи часовщиков из Мореза, владели домом 
в городе. Они жили там в уединении, никто никогда не 
женился и не имел детей. Когда умерла последняя из 
них, прямого наследника не было, но дом был завещан 
жителю Морбье, соседнего городка. Он не хотел брать 
на себя управление и спросил мэрию Мореза, которая 
приступила к покупке недвижимости, не желает ли 
она приобрести его дом. После переговоров городские 
власти приобрели усадьбу за 130000 евро.

Когда чиновники начали разбирать старые вещи, то 
наткнулись в погребе на банки с вареньем. Когда они их 
открыли, то к своему невероятному удивлению обнару-
жили, что вместо консервации там находились золотые 
слитки и монеты. При первом анализе сокровище было 
оценено в 500000 евро и было немедленно помеще-
но в сейф. Оно будет исследовано археологическими    
службами для определения даты и истинной ценности.

Мэрия является законным обладателем этого зо-
лота и уже объявила, что клад будет использован для       
нужд городского бюджета.

world.comments.ua

Каракули за два миллиона долларов

Сай Твомбли известен всему миру благодаря уме-
нию максимально креативно выражать свое творчество 
на холсте. Его манера отличается от других художни-
ков тем, что он рисует различные линии, царапины                 
и надписи в хаотичном порядке.

Известно, что свой карьерный путь Сай начал еще 
в 1960-х годах. Тогда он писал на белом холсте ка-
рандашом, пастелью и краской. Он выбрал для себя 
манеру абстрактного экспрессионизма, но оставил в 
стороне универсальные цели и героические претензии,               
которые присущи этому направлению.

В зрелых работах художника можно увидеть надписи 
в стиле граффити, в которых важно обратить внимание 
именно на детали. Стоит отметить, что в своих карти-
нах Твомбли частенько ссылается на неоклассические 
традиции и средиземноморское окружение.

Несколько лет назад картину американского худож-
ника продали на аукционе за 70,5 миллионов долла-
ров. Большинство экспертов придерживаются мысли, 
что в этих «каракулях» скрываются недописанные              
строки какого-то классического произведения.

Кот пропал на три дня 
и вернулся домой в долгах

В Таиланде домашний кот пропал на трое суток, а 
потом вернулся домой с запиской на шее. В послании 
говорилось, что животное теперь имеет долги. Оказа-
лось, что кот побывал у рыбного магазина некой тети 
Мэй. Так она подписалась на бумажке. По ее словам, 
кот так внимательно смотрел на скумбрию в ее ма-
газине, что она дала ему три штуки. Она написала                            
свой номер телефона и попросила позвонить.

society.comments.ua

Оце гарбуз!

У Сарнах, що на Рівненщин, виріс гарбуз-гігант:     
окружність понад два метри.

«Я вирощую всю городину, яку тільки можливо, і 
майже весь рік. Моя сім’я із задоволенням ласує сві-
жим салатом, руколою, шпинатом та іншою зеленню 
з ранньої весни до пізньої осені (саджаю в декілька 
етапів). Також полюбляємо кукурудзу, яка теж росте 
до пізньої осені», — розповідає Ольга Козловська із 
Сарн. Проте, здивували її не шпинат і кукурудза, а гар-
буз. Цьогоріч у неї на городі виріс гарбуз окружністю                                                   
2 м 10 см і діаметром 70 см.

«Підняти його  змогли лише втрьох. Полюбляємо 
смачні гарбузи та їх насіння», — розповідає Козловська.

І додає, що  відходів городництва та садівниц-
тва  в її родині не палять і не викидають. Всі відхо-
ди йдуть на компост і через два роки стають чудовим                                  
натуральним добривом для рослин.

agronews.ua

Слоновый бэби-бум

В национальном парке Кении в этом году родилось 
более двухсот слонов. Экологи говорят, до сих пор тако-
го не наблюдали. Объясняют рекордную рождаемость 
погодой. Последние два года были богаты дождями, по-
этому животным хватало еды. Работники национально-
го парка радуются, потому что наконец за многие годы 
появился шанс на полное восстановление популяции 
слонов. Еще полвека назад их в Кении было 167 тысяч, 
а сейчас — в пять раз меньше.

newsyou.info

Рибалка з Вінниччини
зловив 8-кілограмову щуку

Одному з рибалок вдалося зловити 8-кілогра-
мову щуку у Козятинському ставку.  Щасливчиком 
став Володимир Гришин. Як він зазначає, що за-
раз і справді сприятливий сезон, бо раніше подібне                                                
не вдавалося.

Рибалка – його хобі з дитинства. Спочатку він ловив 
рибу на ліщинових вудочках, потім на бамбукових та 
телескопічних. Йому вдавалося зловити рибку вагою у 
2, 3, 4 кілограми.

«Щука вагою майже 8 кг — це мій особистий ре-
корд», – ділиться Володимир Гришин. Йому вдалося 
її зловити на Махнівському водосховищі. Спершу ні-
чого не клювало, потім він закинув  вудку, де була не-
величка яма і вихід з ями. Щука була настільки силь-
ною, що зламала йому спінінг, але він все ж дістав                                          
її навіть із зламаним спінінгом. 

press.vn.ua

Чудо-кормушка

Шведский инженер Ханс Форсберг, старший сот-
рудник в области искусственного интеллекта и робо-
тотехники, придумал «умную» кормушку для птиц 
— она выдает корм в обмен на крышки от бутылок. 
На заднем дворе дома Форсберга давно живет стая 
диких сорок. Однажды он заметил, что птицы пыта-
ются вскрыть уличные фонари у его дома. Так 
ему пришла идея создать «умную» кормушку для 
птиц – чтобы сороки приносили ему мелкий мусор,                                                                             
а взамен получали еду.

Кормушка, созданная из бытовых отходов, помо-
гла разработчику собирать крышки на переработку                 
и очищать территорию от мусора.

Тем не менее, у Форсберга ушло несколько лет на то, 
чтобы натренировать птиц искать крышки.

Механизм работает так: сорока опускает крышку в 
специальное отверстие, из окошка выпадает корм.

Форсберг привинтил кормушку к деревянному сто-
лу и установил камеру с датчиками, которые отвечают      
за выдачу семян или орехов.

Разработчик считает, что он первый, кто применил 
такой способ сбора отходов.

В будущем он надеется научить птиц приносить       
не только крышки, но и другой мусор.

bykvu.com
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продам
ДОМ в с. Алексеевка. Газифицирован. 050-66-760-48.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ и ДОМ (возможно под разборку).             

050-939-75-25.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 099-054-81-79.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ со всеми удобствами. Ул. Ковален-

ко. 095-15-88-617.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ (кв. Мира, 19). Цена договорная. 

066-45-94-244.
Действующее комплексное КАФЕ-МАГАЗИН «Мимино».   

095-842-82-52, 095-240-22-60.
УГОЛЬ. 050-627-08-63, 095-843-68-54.
РУЖЬЁ ИЖ-43 М. 095-557-10-57.
ТЫКВУ. 095-20-34-657.
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, 099-005-75-77.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт 
изготовление, 

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

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 095-678-06-28.

услуги

По горизонтали: 1. Часть 
мухомора. 5. Коралловый ро-
дич кобры. 9. Коллега транзи-
стора. 10. «Блеск» травы. 12. 
Подступает к горлу от обиды. 
13. Наклон устами моряка. 14. 
Власть после нашествия Батыя. 
15. «Содеянное» на латыни. 17. 
Для определения IQ. 19. Нави-
гационный прибор. 20. Подго-
товка бетона. 21. Её не избе-
жать в магазине. 22. От шеи до 
крестца. 25. Рыба и консервы. 
28. На него ставят деньги. 29. 
Посвятил себя Богу. 30. Место 
работы Шарапова. 31. «Пись-
мо» в суд. 33. Вечнозелёная 
агава. 35. Деньги Таиланда. 36. 
Грамматическая чёрточка. 37. 
«Дырявый» газ атмосферы. 38. 
«Лютня» Ромео из Ташкента. 
39. Картина на липовой доске.

По вертикали: 1. Завет изби-
рателей депутату. 2. Упражне-
ние со штангой. 3. Матрос с 
поварёшкой. 4. Пункт назна-
чения на посылке. 5. Процесс 
лишения свободы. 6. Крепкий и 
сладкий, но не ликёр. 7. Буква 
греческого алфавита. 8. «Рама» 
в повозке. 9. Знаток в своём ре-
месле. 11. Подвид халцедона. 
16. Присыпка бородинского 
хлеба. 17. Синева на девичьих 

глазах. 18. Элементарная гу-
сеничная единица. 19. Экзоти-
ческий цитрус. 22. Куча сена. 
23. Ответственная должность. 
24. Качающаяся вилка в ча-

сах. 25. Кречет, сапсан. 26. Га-                                            
вань в Нормандии. 27. Лагерь в 
Крыму. 32. Любитель планкто-
на. 33. Перед меловым перио-
дом. 34. Блюдо из баранины.                            
35. Зёрнышко фасоли.

Эстонский кроссворд

По горизонтали: 1. Фаэтон. 4. 
Нэпман. 15. Дебют. 16. Апачи. 17. 
Ралли. 18. Удила. 19. Ересь. 20. 
Заказ. 21. Лобби. 22. Лиана. 24. 
Смрад. 26. Агнец. 28. Жребий. 
29. Кудель. 30. Лимит. 31. Рынок. 
32. Дикарь. 33. Казино. 34. Какао. 

37. Оброк. 40. Айран. 43. Рубаи. 
44. Турне. 45. Атлас. 48. Сухой. 
51. Салки. 52. Репей. 53. Искра. 
54. Мичман. 55. Сальто.

По вертикали: 2. Этюд. 3. 
Овал. 5. Эмир. 6. Маас. 7. Иде-
ал. 8. Обуза. 9. Этика. 10. Спазм. 

11. Пчела. 12. Треба. 13. Ильин. 
14. Жилец. 23. Немка. 24. Ситро. 
25. Дурак. 27. Гений. 34. Крыса. 
35. Краля. 36. Облик. 38. Бисер. 
39. Отсев. 40. Архив. 41. Рейка. 
42. Наган. 46. Ткач. 47. Арка. 49. 
Уйма. 50. Ость.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 44

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.

8 ноября 
исполняется 40 дней 

светлой памяти
ВЕРЕЩАГИНОЙ

Клавдии Алексеевны

Мы по тебе скучаем
очень сильно, мама,

Скучаем так,
что трудно рассказать,

Как мы хотим,
чтоб ты была бы рядом,

Но нет пути,
дороги нет назад.

Мамулька, милая, родная…
Куда нам боль свою девать…

Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда

нам будет не хватать…

Валя, Лида,
Таня, Ирина, внуки.

8 ноября – 40 дней светлой памяти
нашей любимой, жизнерадостной, доброй мамочки

ВЕРЕЩАГИНОЙ Клавдии Алексеевны

Зажгу свечу за упокой, я помню, мама, голос твой!
И неба синего глаза, в них заглянуть уже нельзя...
Ты берегла свою семью, нам отдала любовь свою.

Внучат встречала у дверей, к столу всегда звала гостей...
Очаг домашний берегла... О! Сколько сил ты отдала...

Уже не выйдешь провожать, в дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе мне не унять...Зажгу свечу за упокой.

Я ПОМНЮ, МАМА, ГОЛОС ТВОЙ!

Ирина, Алина, Валерий Донцовы и все родственники.

ПОМНИМ . . .

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНА ГРОМАД-
СЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 
КОМІТЕТ»  реалізує проєкт «Демонстрація можливостей вико-
ристання альтернативних джерел енергії шляхом встановлення 
сонячної електростанції» за організаційної підтримки ГО «Взає-
модія-Плюс» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови 
миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

В рамках реалізації проєкту придбано сонячну електростанцію 
та світлодіодні ліхтарі зовнішнього освітлення для потреб 32 Дер-
жавної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС 
України у Луганській області. Також надруковано та розповсюдже-
но 2500 екземплярів плакатів з популяризації методів енергозбе-
реження та використання відновлювальних джерел енергії, а саме 
енергії сонця, що підвищить обізнаність громадян. Заключним  
етапом виконання проєкту буде монтаж сонячних панелей на даху 
32-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управлін-
ня ДСНС України у Луганській області.

#UNRPP #ВзаємодіяПлюс

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ГРИБАНОВА Романа        
Вікторовича, 27.12.1977 р. н., вважати недійсним.

считать недействительным
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Поздравляем 
наших дорогих и любимых 

Николая Семеновича 
и Татьяну Григорьевну 

СКУБАК 
с золотым юбилеем

семейной жизни, 
со свадьбой золотой!

Полвека вы прожили вместе, 
две жизни прожили одной судь-

бой, храня любовь и верность. Не предали клятвы, не слома-
лись под грузом забот и проблем, а только еще ближе стали                    
друг другу!

За годы, что вы были вместе, любовь ваша стала силь-
ней! Вы снова жених и невеста, у вашей семьи юбилей! Вы 
много прошли испытаний на верность и силу любви! Бес-
ценное счастье – быть рядом, вы счастье свое сберегли! 
Пусть чувства становятся ярче, слова, отношенья – нежней!                                                     
Вы самая лучшая пара! Согласия вам на всю жизнь!

Вы – достойный пример для подражания, мы все гордим-
ся вами и желаем, чтобы тепло вашей любви как и прежде 
согревало нашу большую семью! Пусть ваши сердца бьют-
ся в унисон, крепким будет здоровье, а рядом всегда будут                              
родные и близкие люди!

Два прекрасных родных человека, вам весь день по-
вторяют уста: вы прожили пока лишь полвека, доживите                                     
теперь лет до ста!

С любовью и уважением – семьи
Прошкиных, Гречишкиных, Воронкиных, Гречишкиных, 

Рыбаков, Гречишкиных, Бородавкиных, Свинаревых, 
Можаевых, Скубак, Измалковых, Евдокимовых.

8 ноября – 80 лет 
ЕФРЕМОВОЙ

Людмиле Михайловне!

Сегодня праздник, торжество!   
У Вас волшебный юбилей!

Гармонии и счастья море мы по-
желаем в этот день. Поменьше гру-
сти и тревоги, а больше радости, 
тепла. И пусть легки будут дороги; 
любовь, как прежде, глубока. И изо-
билие из рога пускай в Вашу семью 
течет, и счастье, данное от Бога, в семье                                                                                                                   
и дальше пусть живет!

С любовью - муж, дети, зять, невестка, 
внуки, правнуки, Логвиновы Люба, Вова.

От всей души поздравляем главную медсестру
АНТОНОВУ Людмилу Александровну

с наступающим юбилеем!

Поздравить мы Вас коллективом хотим, пусть будет для 
праздника много причин! Пусть всё с юбилеем начнётся опять, 
чтоб молодость вновь удалось повстречать! Пусть жизнь на-
полняется солнечным светом, душа пусть всегда будет сча-
стьем согрета, здоровье пусть крепким всегда Ваше будет,                        
и в сердце любви пусть с годами прибудет!

Коллектив, профсоюз, администрация
КНП «Новоайдарская многопрофильная больница».

Мама бублика спекла,
Вгорнула  в серветку

І дитині подала:
«Кушай, моя детка!».
Ще гарячий цукорком
І мачком присиплю,

Рум’яненький, запашний,
Як сорочка вишита.

Подивилося дитя
І скривилось дивно:

«Воно якесь не таке…
Де в нього повидло?

І чого така діра?
Хто його прогриз?
Наче обід з колеса
В салфетці завис».

«Синку, милий, 
Так то ж – бублик.
В середині дірка,
Ні кінця, ні краю.

Така поговірка.
Через тую, синку, дірку

Видно сонце й небо.
Ти до ока притули –

Так воно і треба.
Та попробуй відкуси

І відчуй турботу.
З м’ятою чайком припий – 

От і вся робота».
Рада мама:

З апетитом упліта малий
Бублик, маком весь «розшитий»,

Добрий он який!

*****
Діло було на базарі.

Я купив розсаду.
І попав я отоді у таку засаду.

Бабка мене підозвала, каже: «Купи, сину,
Перчик гарного заводу

одну розсадину.
Буде урожай багатий,

хвате і сусідам.
Рубчик мені тіки дай,

по домах і підем.
Будеш мене пам’ятати

довго-довго, сину.
І тоді, коли піду

на вічну спочину».
Ну, купив я розсадину

та й гайда додому.
Посадив, полив, сапав.

Зацвіла перчина.
10 віток насчитав,
а листки аж чорні.

Перець, як намалював
Петро Преподобний.
Нав’язалося його –
Боже, так багато.
Думаю: оце діла,

буде всім що дати:
І дитині, і кумі, собі на салати,

А ще, може,
буду сам його продавати.
Бабця правду бо казала:

буде ж бо багато.
Ось пора вже

й урожай мені собирати.
До землі мої перці
стали угинатись,

І збирати його
тепер мав я, собиратись.
Червоніють, мов ті маки,

до самой дороги.
Я узяв і відкусив,

чуть не протяг ноги.
Запекло у язик так,

наче то жарина.
Дихать нічим,

по щоці котиться сльозина.
Де ти, бабо,

узялась з тієй розсадиной.
Думав, вже на огороді,

на грядці загину.
Якби не з’явивсь сусід

козу напувати,
Мабуть, від того жаху
прийшлося б вмирати.

*****
Я знайшла в кармані кофти

Давню карамельку.
Розгорнула, фукнула, 

Кинула у пельку.
Розлилась солодка нега

По усьому роті.
А запахло, як запахло!

Радість і турбота!
Кутуляла, кутуляла,
Чвакала, смоктала,

Посчитала: є три зуби,
А ті повибивала.

Ірина МАРТОВИЦЬКА.

Нещодавно на сторінках газети ми познайомили вас з талановитою жінкою, 
поетесою-аматором з с. Колядівка Іриною Мартовицькою. Її гумореска припала до 
душі багатьом нашим читачам, і до нас почали звертатися з проханням втілити 
наше обіцяне «далі буде» в життя. 

Ірина з радістю поділилася з нами своїми новими поетичними та                                                  
гумористичними доробками, які сьогодні пропонуємо вашій увазі.


