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Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому 
законопроект № 1012 «Про особливу процедуру усунення 

Президента України з поста (імпічмент)». 
Його прийняття підтримали 245 депутатів ВР, 

з яких 244 – нардепи від фракції «Слуга народу»

79-й театральний сезон розпочався  
у Луганському обласному академічному 

українському музично-драматичному театрі 
прем’єрним показом комедії М. Гоголя 

«Одруження» в перекладі О. Вишні

 

Двадцять шоста сесія 
Новоайдарської 
районної ради

День фізичної культури і спорту

Шановні 
фізкультурники 

та спортсмени району!

Новоайдарська районна державна адміністрація 
та районна рада сердечно вітають з Днем 
фізичної культури і спорту всіх ветеранів спор-
ту і тренерів ДЮСШ, вчителів фізкультури 
шкіл району, спортсменів, усіх активістів спор-
ту, прихильників активного та здорового способу                                                
життя, уболівальників.

Це свято, яке уособлює велич сили духу, мужності 
і патріотизму наших людей, залучає до своїх лав 
прихильників здорового способу життя, сприяє 
його популяризації і розвитку. Сьогоднішнє зро-
стання рядів сподвижників та прихильників 
фізичної культури і спорту – добра ознака утвер-
дження в суспільстві ідеалів людської краси і ду-
ховного здоров’я, одвічного прагнення людини 
до самовдосконалення, запорука гармонійного                              
розвитку особистості.

Зичимо спортсменам високих здобутків та пере-
мог у змаганнях на славу нашого району. Нехай 
ваш приклад буде поштовхом для масового розвит-
ку фізкультури і спорту, взірцем для юних жителів  
Новоайдарщини.

В цей святковий день щиро бажаємо усім 
вам міцного здоров’я, добра і щастя, великої 
наполегливості і наснаги, удачі та підкорення нових 
спортивних висот!

В. о. голови районної  Голова районної
держадміністрації            ради
т. В. НОВИКОВА.              В. В. МАКОГОН.

 
День працівника лісу

Дорогі працівники 
та ветерани 

лісового господарства!

Від імені Новоайдарської районної державної 
адміністрації та районної ради прийміть найщиріші 
вітання з нагоди вашого професійного свята – Дня 
працівника лісу. Одним з найдорожчих скарбів         
нашого краю є неповторна краса лісів.

Ліс – не тільки унікальний і безцінний дарунок при-
роди, прикраса рідної землі, але й запорука нашої 
екологічної безпеки, основа економічної стабільності 
регіону. І ми поважаємо працю лісівників Но-
воайдарщини, спрямовану на збереження та                                                                             
примноження цього національного скарбу.

Саме від вашої професійної, невтомної та 
самовідданої праці залежить збереження зеленого 
багатства, його відновлення та ефективне викори-
стання. Дбаючи про розвиток лісового господарства, 
ви активно впроваджуєте новітні природозберігаючі 
технології, щоб залишити у спадок нащадкам 
насправді зелену планету.

Прийміть, шановні лісівники, слова щирої 
вдячності й пошани за вашу невтомну, красиву пра-
цю, вагомі зусилля задля добробуту нинішнього та 
майбутнього поколінь.

Зичимо вам та вашим родинам міцного здоров’я, 
щастя, миру та благополуччя!

З повагою -

В. о. голови районної  Голова районної
держадміністрації            ради
т. В. НОВИКОВА.              В. В. МАКОГОН.

 
День рятівника

Шановні рятівники!

Новоайдарська районна державна 
адміністрація та районна рада щиро 

вітають вас із професійним святом – Днем рятівника.
Захищати державу та її громадян від пожеж і над-

звичайних подій завжди було благородною спра-
вою, яку обирають тільки сміливі, сильні духом та 
самовіддані люди. Поза сумнівом те, що фахові на-
вички, витримка, мужність та досвід допомагати-
муть вам і надалі успішно втілювати в життя гасло: 
«Запобігти. Врятувати. Допомогти». 

У цей визнаний усією країною святковий день ба-
гато хто схоче подякувати вам за цей вибір і за те, 
що у наш непростий час ви йому вірні. На вашому 
рахунку – врятовані долі й життя, здоров’я та май-
но, нелегкий тягар відповідальності, мужності та 
непідробного героїзму.

То ж нехай ваша відданість справі, готовність захи-
щати багатства рідного краю, і насамперед здоров’я 
і життя людей, ніколи не вичерпуються і надихають 
на нові досягнення у такій благородній, гуманній 
справі.

Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров’я, 
щастя і благополуччя, успіхів у подальшому 
вдосконаленні своєї майстерності, а вдячність за 
врятовані життя й безкорисливу допомогу нехай 
стане невичерпним джерелом сил для підвищення 
професійних досягнень.

Нехай мир і злагода панують у ваших родинах!

В. о. голови районної  Голова районної
держадміністрації            ради
т. В. НОВИКОВА.              В. В. МАКОГОН.

 

7 вересня між Україною і Росією відбувся масштаб-
ний обмін полоненими. «35 родин, нарешті, дочекалися 
своїх близьких. Серед хлопців, які повернулися, й наш 
земляк – сватівчанин Євгеній Семидоцький, марсовий 

рейдового буксира «Яни Капу». Вітаю нашого Героя та 
його маму Наталію Семидоцьку. Подія, яка відбулась, 
доводить, що національний шлях до миру можли-
вий завдяки політичним компромісам та дипломатії», 
– прокоментував цю визначну для України подію го-
лова Луганської обласної державної адміністрації – 
керівник обласної військово-цивільної адміністрації              
Віталій Комарницький.

Після затримання Євгенія Семидоцького жителі 
області ініціювали акцію #Тримайся_Луганщина_з_то-
бою!, до якої долучились навіть діти. Ма-
леча з Кремінщини робила синьо-жовті 
кораблики-оригамі, а сватівська дітвора 
писала листи та робила малюнки для   
полонених моряків.

Як стало відомо, разом із Євгенієм Се-
мидоцьким на Батьківщину повернувся 
Олексій Сизонович – 73-річний шахтар 
з міста Сорокине (раніше – Краснодон). 
Російські силовики затримали його в 
серпні 2016 року під час перетину кордо-
ну із Росією, а влітку 2017 року Північно-
Кавказький окружний військовий суд 
РФ у Ростові засудив чоловіка до 12 
років ув'язнення і штрафу у 250 ти-
сяч рублів (близько 100 тисяч гривень).                           

Відбував покарання в колонії в Іркутську.
Ім’я Олексія Сизоновича раніше трималось у секреті, 

адже РФ приховувала факт його вивезення і суду, тож 
розголос міг завадити звільненню героя.

Загалом повернулися додому з незаконного 
ув'язнення у Росії 24 захоплені у Керченській протоці 
моряки і 11 «бранців Кремля», серед яких Олег Сенцов 
і Володимир Балух.

loga.gov.ua
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7 вересня с. Побєда відвідали військовослужбовці 27-мої 
Сумської окремої реактивної  артилерійської бригади з метою 
вшанувати пам’ять загиблих побратимів під час артобстрілу 
3 вересня 2014 року. Разом з ними приїхали родичі загиблих. В 
урочистому мітингу взяли участь в. о. голови Новоайдарської 
райдержадміністрації Т. Новикова, голова Новоайдарської 
районної ради В. Макогон.  У своїх виступах вони підкреслили, що 
хлопці загинули, аби ми жили, тому пам’ять та вдячність завжди 
будуть жити в серцях новоайдарців.

Військовослужбовці висловили подяку новоайдарцям, 
керівництву района, села за збереження та догляд місця, де загину-
ли сумчани: «Тяжко повірити, що на своїй українській землі гинуть 
українські  хлопці. Завдання наше просте: пам’ятати та вшанову-
вати. Ставити пам’ятники, щоб сьогоднішньому та прийдешнім 
поколінням було на кого рівнятись».

Присутні пом’янули героїв. Хвилиною мовчання, військовим 
залпом та покладанням квітів на місці загибелі.

 

Предприятие организовано в 
1969 году с целью проведения ком-
плекса агролесомелиоративных 
мероприятий по борьбе с водной 
и ветреной эрозией в пределах за-
крепленной территории деятельно-
сти. Площадь предприятия на этот 
период составляла 17263 гектара. 
В настоящее время площадь пред-
приятия составляет 46706 гекта-
ров с учетом принятых земель для 
лесоразведения и лесов прежних 
КСП. На территории Централь-
ной усадьбы организованы цех по 
переработке древесины, охотничье                  
хозяйство

Пожалуй, никому не нужно 
лишний раз объяснять, насколько 
сложный и ответственный труд ра-
ботников леса. У них практически 
не бывает отдыха и передышек, 
они заняты постоянно: выращива-
ют посадочный материал, создают 
новые площади лесов, выполняют 
санитарную рубку, защищают от 
пожаров, заботятся о лесных пти-
цах и животных, о санитарном со-
стоянии каждого метра вверенного 
им участка. Это непросто. Но все 
сотрудники Новоайдарского лесхо-
за со всей серьезностью относятся 
к своим обязанностям. И так уже 
целых 50 лет.

Да, золотой юбилей – это общий 
праздник для всех лесничеств, вхо-
дящих в состав лесхоза. Но есть 
среди них и лесничество, которое 
гораздо старше. Новоайдарское 
лесничество – старейшее в Ново-
айдарском лесхозе. Как с улыбкой 
замечает его лесничий Юрий Алек-
сеевич Черкасов, в «отцы» нашему 
лесхозу годится.

«Профессия наша — это образ 
жизни, это нужно понимать и при-
нимать. Наш коллектив – предан 
своему любимому делу», - говорит 
Ю. А. Черкасов.

Коллектив работает слаженно, 
каждый на своем месте: и моло-
дежь, и опытные сотрудники, — не 
без гордости говорит лесничий. 
И можно с уверенностью сказать: 
здесь трудятся достойные пред-
ставители лесной профессии, ко-
торые не считаются ни со време-
нем, ни с трудностями. Никто не 
станет спорить с тем, что залогом 
успешной работы любого лесхоза 
является работа основного звена —                   
лесничества.

Координацией всех работ в лес-
ничестве занимается небольшой 
«штаб» в составе лесничего, а также 
помощника лесничего Ивана Алек-
сандровича Ганшина, бухгалтера 
Елены Викторовны Новобранце-

вой, старшего мастера Ольги Вита-
льевны Кранцевич. Все они слажен-
но и четко справляются со своими 
задачами и успешно координируют 
работу всего  предприятия.

Большой объем работ вы-
полняют работники пилорамы 
Алексей Алексеевич Кузьменко и                
Дмитрий Васильевич Дорогавцев. 
Они  всегда работают качественно и 
результативно.

Особое внимание хотелось бы 
уделить водителю пожарного авто-
мобиля Владимиру Викторовичу 
Валуйскому. У него на обслужи-
вании находятся три автомобиля, 
один из которых – пожарный. Все 
на ходу. За всеми водитель тщатель-
но следит. Лето для Владимира Вик-
торовича – самая беспокойная пора. 
«Старожилом» Новоайдарского 
лесничества можно назвать самого 
опытного сотрудника  - тракториста 
Алексея Николаевича Синицына. 
В самые сложные пожароопасные 
периоды несет дежурство и в вы-
ходные дни. Добросовестный, гра-
мотный работник, ответственный и 
безотказный. 

Бдительно несет свою вахту 
лесная охрана в составе активных 
и исполнительных Александра 
Алексеевича Гранатюка, Андрея 
Викторовича Галиуса, Анатолия 
Николаевича Бойко, неравнодуш-
ных Валерия Ивановича Хрипуно-
ва, Ивана Николаевича Шевченко, 
Василия Григорьевича Подройко 
и Ивана Ивановича Лебедя. Благо-
даря их слаженным действиям на 
территории лесничества не допу-
скается никаких чрезвычайных си-
туаций. Нельзя не отметить огром-
ную работу лесокультурниц Елены 
Викторовны Барковой и Валентины 
Николаевны Вакуленко. Они вы-
полняют огромный объем работы. 
На их плечах - и сбор посевного ма-
териала, и выращивание саженцев, 
и высадка посадочного материала. 
К каждому выращенному сажен-

цу эти трудолюбивые женщины                
относятся с огромной любовью.

А вообще весь коллектив – это 
люди на своем месте, влюбленные в 
свое дело. Каждый из них – профес-
сионал своего дела. В коллективе 
Новоайдарского лесничества мно-
го прекрасных работников, душой 
болеющих за сохранение и приум-
ножение лесных богатств родного 
края. Растят себе достойную смену 
- с каждым годом всё крепче стано-
вится дружба со школьным лесни-
чеством «Дубок» Новоайдарской 
санаторной школы-интерната.

Такой вот дружный коллектив, 
объединенный общими целями и 
задачами. Они – часть полувековой 
(и даже более) истории становления 
лесного хозяйства в нашем районе. 
Кто-то является продолжателем ди-
настии, пойдя по стопам родных, 
кто-то по велению сердца прокла-
дывает свой собственный профес-
сиональный путь. Но главное, все 
делают это с желанием приносить 
пользу обществу, родной земле.

С профессиональным вас празд-
ником, работники леса! Успехов 
вам в работе! Занимаясь благород-
ным делом, каждый из вас в полной 
мере демонстрирует удивительную 
преданность лесной профессии. Вы 
– хранители нашего самого ценного 
достояния – нашей природы, зеле-
ных легких нашей планеты! Спа-
сибо вам за ваш самоотверженный, 
честный труд. За верность однажды 
выбранной профессии. За умение и 
старания, за преданность и любовь. 
Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в труде, семейного счастья! 
Пусть дом ваш будет полной ча-
шей, пусть царят в нем лад и покой! 
Пусть ваше сердце всегда будет со-
грето человеческим теплом и забо-
той близких! Пусть пройдут сторо-
ной все невзгоды! Будьте любимы 
и счастливы! Бодрости вам духа и 
новых свершений! С праздником!

М. ТИХОНОВА.

 

В этом году славный 50-летний юбилей с момента образования отмечает Новоайдарский лесхоз. 
Только представьте: 50 лет заботы о лесе, его охраны, увеличения площадей! За эти годы Новоай-
дарское лесоохотничье хозяйство прошло нелегкий период становления и теперь, опираясь на бес-
ценный опыт и традиции предшественников, динамично развивается в деловом ритме. И для этого 
у предприятия есть все, а самое главное — профессиональные, преданные своему делу кадры. 
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Вказаною Постановою затвер-
джено Порядок надання пільг на 
оплату житлово-комунальних по-
слуг у грошовій формі (далі – По-
рядок), який застосовуватиметь-
ся з 1 жовтня 2019 року, а також 
внесено зміни до деяких постанов 
Кабінету Міністрів України.

Порядком визначено механізм 
надання пільг у грошовій формі, 
операційні дії щодо виплати пільг 
у грошовій безготівковій формі 
та у готівковій формі, окресле-
но перелік пільг, оплата яких 
здійснюватиметься у грошовій 
формі.

Зокрема, Порядком встанов-
лено, що структурні підрозділи з 
питань соціального захисту насе-
лення на підставі даних Єдиного 
державного автоматизованого 

реєстру осіб, які мають право на 
пільги, та інформації, отриманої 
від управителів, виконавців ко-
мунальних послуг, ОСББ (ЖКБ), 
щомісяця розраховуватимуть 
суму пільг, виходячи з розміру 
знижки, на яку пільговик має 
право згідно із законом, кількості 
членів сім’ї, які мають таке пра-
во відповідно до законодавчих 
актів, зазначених у пункті 3 По-
рядку, та визначених статтею 51 
Бюджетного кодексу України, та 
з урахуванням встановлених дер-
жавних соціальних нормативів 
у сфері житлово-комунального                   
обслуговування.

Відповідно пункту 7 Поряд-
ку виплата розрахованої суми 
пільги здійснюється у грошовій 
безготівковій формі шляхом пе-

рерахування коштів на рахунок 
Мінсоцполітики в АТ «Ощад-
банк» на підставі укладеного між 
Мінсоцполітики та АТ «Ощад-
банк» договору.

За заявою пільговика, поданою 
структурному підрозділу з питань 
соціального захисту населення до 
15 жовтня (15 травня), у якій за-
значаються виплатні реквізити, 
виплата здійснюється у грошовій 
готівковій формі з початку опа-
лювального (неопалювального) 
сезону.

Пільговики, яким надається 
пільга у грошовій формі, 
зобов’язані сплачувати щомісяця 
вартість фактично спожитої по-
слуги з урахуванням суми пільги, 
перерахованої управителям, 

об’єднанням, виконавцям кому-
нальних послуг або виплаченої 
таким пільговикам готівкою.

У разі отримання від 
управителів, об’єднань, вико-
навців комунальних послуг 
інформації про наявність 
простроченої більш ніж на місяць 
заборгованості з оплати послуг, 
сума якої перевищує 20 неопо-
датковуваних мінімумів доходів 
громадян (на сьогодні - 340 грн.), 
у пільговиків, які отримують 
пільгу у готівковій формі, ви-
плата пільги з наступного опа-
лювального (неопалювального) 
сезону здійснюється у грошовій 
безготівковій формі.

Відповідно до пункту 9 По-
рядку АТ «Ощадбанк» здійснює 

переказ коштів на рахун-
ки управителів, об’єднань, 
виконавців комунальних послуг 
на підставі договорів, що уклада-
ються між АТ «Ощадбанк» (його 
установами) та управителями, 
об’єднаннями, виконавцями ко-
мунальних послуг.

З метою своєчасного і в по-
вному обсязі запровадження 
механізму використання коштів, 
передбачених у державному 
бюджеті для виплати пільг грома-
дянам, а також автоматичного роз-
рахунку пільг на оплату житлово-
комунальних послуг та уникнення 
розбіжностей персональних да-
них, пільговикам необхідно на-
дати інформацію щодо особистих 
номерів мобільних телефонів че-
рез уповноважених осіб селищної/
сільських рад та ВЦА, або безпо-
середньо звернутися до УСЗН про 
надання відповідної інформації 
(кабінети № 9, № 10). Також, у 
разі зміни адреси місця реєстрації 
(проживання), зміни складу сім’ї 
пільговика, щодо осіб на яких 
поширюється пільги (одружен-
ня/ розлучення/ народження ди-
тини/ інше), зміни паспортних 
даних просимо повідомляти це 
управління соціального захисту.

Н. БАННІКОВА, 
начальник відділу 

персоніфікованого обліку 
пільгової категорії населення.                                      

 
 

Управління соціального захисту населення інформує щодо 
змін у чинному законодавстві з питань надання пільг.

На виконання вимог Закону України «Про житлово-
комунальні послуги» Кабінетом Міністрів України прийнято 
постанову від 17.04.2019   № 373 «Деякі питання надання жит-
лових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг 
у грошовій формі» (далі – Постанова).

 Шановні колеги!
Щиро вітаю вас з 

професійним святом!
Відзначення Дня рятівника 

є державним визнанням 
неоціненного внеску людей 
сильних духом, які з честю за-
безпечують надійний захист 
національного багатства, жит-
тя людей від вогню та стихії. 
Цілодобово підтримують 
постійну бойову готовність до 
боротьби з незваним лихом і 
завжди готові якнайшвидше 
допомогти тим, хто найбільше 
цього потребує.

Сьогодні на рахунку 
співробітників Державної 
служби з надзвичайних 
ситуацій величезна кількість 
проведених пошукових і ряту-
вальних робіт, результат яких 
– десятки тисяч врятованих 
людей, збережені матеріальні 
цінності.

Ваша робота вимагає вели-
чезних вольових і емоційних 
зусиль, терпіння, сміливості 

та відваги!  Це свято героїчних 
і самовідданих людей, для яких 
немає нічого важливішого, 
ніж людське життя і                                          
здоров’я.

У День рятівника від усієї 
душі бажаю вам і вашим 
близьким міцного здоров’я, 
сімейного благополуччя, 
твердості духу та успіхів           

у благородній справі служіння 
Україні.

Є. ТУРКІН, 
начальник Новоайдарського 

районного відділу 
Головного управління ДСНС 

України у Луганській області,
підполковник служби 

цивільного захисту.

З 5 по 8 вересня у м. До-
бротвір Львівської області від-
булася V Всеукраїнська дитя-
чо-юнацька Спартакіада «Єдина 
країна», в якій за підтримки На-
родного депутата від 105 округу                                                             
Вікторії Гриб, керівництва 
ДТЕК «Луганська ТЕС» та ди-
ректора комунального закладу 
«КСЦ «Щастя» взяла участь 
збірна команда Новоайдарсько-
го району з футболу. До скла-
ду команди увійшли 16 юнаків 
2007-2008 року народження: 
вихованці Новоайдарської дитя-
чо-юнацької спортивної школи 
та спортсмени м. Щастя. Змага-
тися за перемогу довелося з су-
перниками зі всієї України. Гра 
проходила по круговій системі. 
В перший день змагань відбули-

ся ігри з командами Дніпра, Іва-
но-Франківська та господарями 
матчу - командою «Добротвір», 
яку наші хлопці обіграли з ра-
хунком 3:0. В четвертому турі з 
рахунком 2:1 була здобута пере-
мога над чемпіонами Львівської 
області. Але вирішальна гра від-
булася на другий день змагань. 
В останньому турі був зіграний 
матч з командою «Курахово», 
який і приніс нашим хлопцям 
ІІІ призове місце на Всеукра-
їнських змаганнях V дитячо- 
юнацької Спартакіади «Єдина 
країна».

Команда щиро вдячна спон-
сорам та організаторам зма-
гань, завдяки яким відбулася ця        
незабутня поїздка.

О. ІВАНОВА.
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Це урочисте свято зібрало на 
шкільному подвір'ї так багато ша-
новних гостей, серед них голова 
районної ради Віктор Васильович 
Макогон, яий виконав почесну мі-
сію — нагородив грамотами Новоа-
йдарської районної державної адмі-
ністрції та Новоайдарської районної 
ради за високий професіоналізм, 
сумлінну працю, якісне виконання 
професійних обов’язків, успіхи в 
реалізації засад Нової української 
школи та з нагоди 90-ї річниці за-
снування Гречишкінської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів заступника директора з 
НВР Гречишкіну Олену Олексіїв-
ну, вчителя початкових класів Гре-
чишкіну Тетяну Василівну, вчителя 
англійської мови Бородіну Софію 
Ігорівну та вчителя-ветерана педаго-
гічної праці Короту Євгенію Павлів-
ну, директора школи, яка очолювала 
навчальний заклад з 2001 по 2014 
рр. До того ж, В.В. Макогон разом з 
дружиною, приватним підприємцем 
Макогон Зінаїдою Павлівною, пода-
рували кухлі для шкільної їдальні та 
канцтовари. Від сільської ради шко-
ла отримала посуд, набір пателень 
для шкільної їдальні. А в.о. сіль-
ського голови Гречишкіна Людмила 
Михайлівна тепло привітала рідну 
школу зі святом, пригадала вчите-
лів, які її навчали та присвятила всім 
вірш про школу. 

Щирим був виступ 
заступника директора 
школи Олени Олексіїв-
ни Гречишкіної: «90 – це 
багато чи мало? Якщо 
говорити про людину, 
то це доволі багато. А 
якщо про школу? Теж 
багато, але…і мало. 
Школа, скільки б років 
їй не було, завжди зали-
шається молодою. Наша 
Гречишкінська школа 
– не виняток. Здається, 
зовсім нещодавно вона 
відкрилась. А подумати 
– це було в минулому столітті. Вік 
пристойний. 

В далекому 29 році минулого 
століття старовинне козацьке село 
Гречишкине вирішило: школі бути! 
Потрібні свої лікарі, агрономи, бу-
дівельники. Утворилося нове госпо-
дарство, треба в ньому так побудува-
ти життя, щоб усі заздрили. А люди, 
у більшості своїй, безграмотні. Ку-
дись їхати навчатися? У той час це 
було дуже невигідно: в господарстві 
кожні руки на вагу золота.  

І ось звичайна хата, із солом’я-
ною стріхою, прийняла своїх пер-
ших учнів – 9 хлопчиків та 6 дівча-
ток. Шестеро з них вибрали потім 
професію вчителя. Вони мають пра-
во на те, щоб їхні імена пам’ятали 
завжди. Це: Гречишкін Олександр 
Михайлович, Гречишкін Семен 
Климович, Гречишкін Яків Андрі-
йович, Кузнєцова Євдокія Василів-
на, Сальніков Іван Петрович, Шев-
ченко Марія Харитонівна. Всі вони 
вступили до Луганського 
педагогічного технікуму, 
а потім навчалися в Но-
вомосковському училищі 
та працювали вчителя-
ми. Семен Климович та 
Олександр Михайлович 
у різні роки очолювали             
Гречишкінську школу. 

Після Другої Світової 
війни в школу прийшли 
люди, які пройшли через 
воєнне лихоліття: Моїсе-
єнко Павло Миколайович, 
Гречишкін Іван Тихоно-

вич, Шевченко Марія Харитонівна, 
Карташов Олексій Абрамович. А 
очолював школу на той час Гречиш-
кін Йосип Тимофійович. Вони нес-
ли людям віру в те, що життя нала-
годиться, стане кращим, допомагали 
тим родинам, у яких війна відібрала 
чоловіка, брата, сина.

В 50-ті роки школа працювала 
з величезним навантаженням. За-
няття велися у дві зміни. Жага до 
знань була величезною. Попри те, 
що була побудована нова школа, в 
цій будівлі всі учні не могли розмі-

ститися. І уроки велися в хатах, де 
було просторіше; в одній половині 
школа, а в другій – відділ зв’язку. 
Але уроки велися грамотними вчи-
телями, під керівництвом досвідче-
ного вчителя-фронтовика Моїсеєнка 
Павла Миколайвича. Гречишкінська 
школа-семирічка випускала в світ 
гідних учнів. Багато з них стали 
лікарями, вчителями, льотчиками, 
інженерами, будівельниками. 1969 
року розпочалося будівництво шко-
ли, яка отримала статус «Гречиш-
кінська середня загальноосвітня, 
трудова, політехнічна школа».

1970 рік. Перший випуск Гре-
чишкінської середньої школи. Про 
школу знали вже не тільки в райо-
ні, але й в області. Юні спортсмен-
ки-волейболістки зайняли перше 
місце в області. Команда відвідала 
Київ. А скільки було екскурсій…
Вивчали історію рідного краю,         
пройшли походами рідним краєм.

Для тих, у кого не було можливо-

сті закінчити середню школу, була 
відкрита вечірня школа, директором 
якої став Самойлов Олексій Андрі-
йович. Багато людей зуміли завер-
шити тут свою середню освіту і про-
довжити навчання у ВНЗ. Одним з 
тих, хто закінчив вечірню школу, був 
Матушкін Федір Петрович. Саме 
в його надійні руки передав Павло 
Миколайович школу. Енергійний, 
розумний, прекрасно розуміє душу 
учня, коректний з колегами, ерудит, 
пише вірші. І не помилився старий 
вчитель у своєму учневі. 

З 1975 по 2001  рік Матушкін Фе-
дір Петрович - на посту директора. 
1989 року завдяки його наполегли-
вості було побудовано нову сучас-
ну будівлю школи, з просторими 
світлими класами-кабінетами. Свій 
пост директора він передав Короті 
Євгенії Павлівні у 2001 році. Ще 
зі школи знала: вона піде по сто-
пах свого батька Моїсеєнка Павла      
Миколайовича.

За період її директорства було 
перекрито стелю школи, придбано 
комп’ ютери, в школі стало затишно, 
тепло завдяки новим пластиковим 
вікнам. Вчителі та учні вболіва-
ли за честь своєї школи, прагнули 
того, щоб про неї говорили тільки 
гарні слова. За цей період 5 учнів 
школи отримали золоті медалі. Це: 
Гречишкіна Олена Володимирівна, 
Гречишкіна Олена Олександрівна, 
Гречишкін В’ячеслав Геннадійович, 
Щирова Катерина Олександрівна та 
Самойлов Олександр Сергійович.

З 2014 і по сьогоднішній день 
школу очолює Борис Наталія Вікто-
рівна. Під її керівництвом запрацю-
вала шкільна їдальня з повноцінним 
гарячим харчуванням. Школа отри-
мала нові комп’ютери, був проведе-
ний швидкісний інтернет, оснащено 
новими меблями кабінети україн-
ської філології, історії, англійської 
мови. Учні школи беруть активну 
участь у творчих конкурсах, олімпі-
адах, спортивних змаганнях. Займа-
ють призові місця.

З 2015 року в школі створено 
дитячу військово-патріотичну орга-
нізацію «Джура». Шкільна команда 
«Козачата» добре зарекомендувала 
себе як у зональних, так і у район-
них етапах «Козацька сила – в розу-
мі». 

Сьогодні нашій школі 90. Вона 
молода, красива, свіжа. Життя не 
стоїть на місці. Тут працює енер-
гійна молодь, яка готова щедро 
дарувати тепло своїх сердець ді-
тям, плекати їхні душі, виховува-
ти у них почуття патріотизму та                          
високу моральність.

У добру путь і далі, наш світлий 
дім! Нехай тут буде завжди тепло і 
затишно, весело і цікаво, нехай зву-
чать дитячі дзвінкі голоси, скільки б 
не пройшло років. А календарі все 
брешуть – школа завжди залишаєть-
ся молодою». Ось так на декілька 
хвилин всі поринули в захоплюю-
чу історію школи та передбачили її 
світле майбутнє.

А свято тривало. Прекрасно впо-
рались зі своєю роллю  ведучі: уче-
ниця 10 класу Гречишкіна Марія та 
учень 11 класу Балахтар Данило. В 

Перше Вересня чу-
дово перевтілився 
учень 4 класу Гре-
чишкін Ярослав. Піс-
ню «Вчителька моя» 
виконала талановита 
учениця 8 класу Гре-
чишкіна Наталія. Від 
імені випускників 
всіх привітав народ-
ний фольклорно-етно-
графічний ансамбль 
«Калина». Учасниці 
цього колективу в 
різні роки закінчили 
Гречишкінську школу. 
Вони заспівали пісню 

«Тропинка школьная моя». Тради-
ційно на всіх шкільних святах лунає 
власний гімн школи, авторами якого 
є  випускник Гречишкінської ЗОШ, 
зараз вчитель математики Бахмутів-
ської школи Матушкін Віктор Федо-
рович та вчитель музики Дементьєв 
Володимир Олексійович.  І це свято 
не стало винятком.

Дотримуючись традицій, особли-
ву увагу приділили першачкам. Це 
Ашурлаєв Артур, Безугла Карина, 
Карташова Марія, Гусейнов Захар, 
Черніш Олександр, Чумаченко Єв-
генія. Класовод 1 класу Матушкіна 
Вікторія Петрівна. Вони отримали 
право першими переступити поріг 
школи в новому навчальному році. 
А дорогу до школи їм показали 
першокласники, які 30 років назад   
першими зайшли до цієї школи.

Аж ось і черга Першого дзво-
ника. Дзвінко пролунав він в руках 
учня 11 класу Олексія Саранчі та 

першокласниці Євгенії  
Чумаченко.

Яскравим та незабутнім 
став для школи-ювіляра 
подарунок — флешмоб, 
організований спільними 
зусиллями учнів школи та 
вчителів.

Свято вдалося! З юві-
леєм, школо! Хай завжди 
тебе прикрашають дитя-
чий сміх, провідники у світ 
знань — вчителі та їхні 
спільні досягнення!

М. ТИХОНОВА.

Цього року святкує гарний 
красивий ювілей з Дня народ-
ження мила серцю для бага-
тьох Гречишкінська школа. 

До сліз розчулила, відкри-
ваючи захід піснею «Мати»,         
А. Остапенко. Та й загалом, кон-
цертна програма була емоцій-
на, насичена і просто нікого не      
могла залишити байдужим!

Підкорила красою виконання 
пісні «Це моя Україна» Галина 
Остапенко. Прекрасно впора-
лися зі своїми композиціями і 
зірвали шквал аплодисментів 
молоді артисти, солісти СБК  
Ірина Партика, Аня Калюж-
на, Аміна Каркачова, Карина      
Шевченко. 

Веселою українською піснею 
«За  Дунаєм» порадував вокаль-
ний ансамбль «Паняночки». У 
виконанні цього ж ансамблю 
пролунала лемківська тема – 
пісня «Беру лен». Це було дуже 
гарно. Яскраво виступив з піс-
нями «Спіла вишенька», «Ва-
ренички» вокальний ансамбль 
«Калина».

А як же всім сподобалась 
гумореска у виконанні В. Коб-
цевої! Чудово виступив дитя-
чий вокальний ансамбль «Кві-
тонька», виконавши пісню         
«Україночка-росиночка».

Яскравим виконанням тан-
цю «Василина» (з репертуару 
Дзідзьо) вразив танцювальний        
колектив «Талісман». 

Чуттєво, з величезною лю-
бов’ю та повагою привітали 
своїх любих батьків із 75-ти-
річним ювілеєм та золотим ве-
сіллям сестри Л. Михайленко та        
Т. Романів. Вони заспівали                                                  
пісню «Дорогі мої батьки».

Привітали мешканців села 
своїми творчими виступами й 
гості концерту – сестри Анна та 
Карина Бакаті заспівали дві чу-
дових пісні, а Ірина Прощіна та 
О. Перепелиця із села Шульгін-
ка виконали пісню «Україна».

Яскравою фінальною крап-
кою стала улюблена багатьма 
пісня «Мир над Україною», 
яку тепло, із душею та дуже 
талановито виконала Лєра                      
Михайленко.

Після кожного виступу не 
змовкали щирі та гучні оплески 
– як такий концерт міг не спо-
добатися?! Як бачите, гідний 
рівень й виконавської майстер-
ності, й злагодженої роботи, й 
любові до своєї справи проде-
монстрували всі артисти, всі 
учасники концерту – й гості, й 
місцеві мешканці. За що всім їм 
велика подяка від імені всіх, хто 
мав можливість завітати на наш 
концерт.

Чудове творче завершення 
літа. Осінь теж не підведе, буде 
багато заходів та концертів, які 
всім прийдуться до смаку.

О. СОТНІКОВА, 
художній керівник 

Штормівського СБК.

 
 

 

Добігло свого кінця літо, 
милує око своєю чарівністю 
красуня-осінь. А мешканці 
та гості села Штормове до-
брими словами згадують 
концерт, який пройшов в 
Штормівському сільському 
Будинку культури наприкінці 
літа і став його гарним завер-
шенням.
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1 вересня для всіх шкіл, пе-
дагогів, учнів та їх батьків є не 
просто черговою календарною 
датою, а щорічно вважається по-
чатком нового старту для всіх, 
хто так чи інакше має відношен-
ня до школи та навчання. Осо-
бливо значущим початок нового 
навчального року є для першо-
класників і їх батьків, які вперше 
переступають шкільний поріг.

Ось і Смолянинівська ЗОШ-
ДНЗ  свій першовересень від-
значила урочисто та святково, 
адже на те була більш ніж вагома 
причина: Свято Першого дзво-
ника (яке саме по собі є одним 
із найочікуваніших свят у селі) 
співпало ще з однією важливою 
подією у шкільному житті – шко-
лі у цьому році виповнилося 50 
років! Отож, Смолянинівська 
школа-ювілярка 1 вересня свят-
кувала подвійне свято, яке стало 
ще однією яскравою сторінкою 
в історії школи! Приємно було 
спостерігати, як скучили всі учні 
та вчителі за літо один за одним: 
скрізь були помітні на облич-
чях посмішки, тут і там лунали 
побажання успішного початку 
навчального року і просто чу-
лися теплі слова та вітання усім            
знайомим!

Приємно констатувати і той 
факт, що свій 50-й ювілей школа 
зустріла святково вбраною, чи-
стою, відремонтованою: учнів, 
батьків, вчителів та всіх гостей 
свята зустріли пофарбовані чисті 
класи, коридори, фойє, квітуче  
подвір’я.

Відкрила святковий захід 
чудовим виконанням пісні «Зе-
леніє жито зелене» вокальна 
група вчителів школи. Гарний 
настрій – гарантовано! 
Яке ж святкування без слів 
привітань? Багато гарного 
почули на свою адресу пе-
дагоги та учні від в. о. го-
лови райдержадміністрації 
Тетяни Володимирівни 
Новикової, від сільського 
голови Руслана Олексан-
дровича Лисакова, до речі, 
випускника цієї школи 
2001 року. Привітала колег 
та любих учнів директор 
НВК школа - ДНЗ Тамара 
Олексіївна Торба.

Особливо чуттєвим був 
виступ учня 5 класу Іллі 
Нестеренка, який заявив, 
що дуже пишається тим, 
що навчається саме в цій 

школі. Тут навчався і його тато, 
працював багато років дідусь 
Олексій Іванович Нестеренко, 
більше 40 років працює бабуся 
Наталія Іванівна Нестеренко.

Поділилась теплими спогада-
ми про свої роки навчання, вра-
женнями від роботи випускниця 
1981 року, вчитель математики 
Юлія Анатоліївна Матушкіна.

Як було не згадати тих, хто 
доклав неймовірних зусиль до 
розвитку рідної школи, але кого 
зараз вже немає поряд з нами. 
Це перший директор, який очо-
лював колектив протягом бага-
тьох років Сильвестр Кирилович 
Склянко, педагоги В. Т. Склянко, 
М. К. Боровська, Н. Т. Зінчен-
ко, Г. С. Кунченко, А. І. Карлін, 
Т. В. Карліна, О. М. Байов, Р. Г. 
Кашкарова, О. Д. Кобцев, Н. М. 
Звєздова, бібліотекар Л. Я. Кі-
хтенко. Їхню пам'ять вшанували 
Хвилиною мовчання.

Оплесками та словами вдяч-
ності вітали та зустрічали ве-
теранів педагогічної праці, які 
зробили свій значний внесок в 
сільську освіту. Це М. І. Кунчен-
ко, Г. А. Лисенко, К. Г. Крижня, 
В. М. Хивренко, В. Л. Боровська.

А свято тривало. Свої музич-
ні привітання рідній школі ад-
ресували учениця 4 класу Ксе-
нія Лігус, п’ятикласниця Даша 
Скорик та першокласниця Віка 
Скорик. І, звичайно, ніяк не 
обійтись без зворушливих ви-
ступів тих, для кого це свято є 
особливим – першокласників та                                 
одинадцятикласників.

Ні для кого не буде секретом, 
що Смолянинівська школа має 
не тільки багате минуле, творче 
сучасне, а й широкі перспективи 
розвитку у майбутнє. Впевне-
ність у завтрашньому дні ґрун-
тується на  високому  професіо-
налізмі вчительського колективу, 
на багаторічних  традиціях, су-
часних методиках виховання, 
тісній співпраці з випускниками, 
батьками.

Зараз в школі навчаються 57 
учнів, 5 з яких – першокласни-
ки, та 5 – одинадцятикласники. 
Якісний освітній процес забез-
печують 15 педагогів, багато з 
яких є випускниками цієї шко-
ли. Вони надихалися прикладом 
своїх вчителів, стаючи на цю 
неспокійну, але таку цікаву сте-
жину вчителювання. Так, вчите-
лю, вже істина ця сива, хай все 
в книжках – хіба ж в книжках 
усе?! Бо неповторність людська, 
як рослина, всеможне сонце в 
крихточці несе.

Так, саме людська неповтор-
ність вчителя визначає обличчя 
навчального закладу. Глибока 
шана у серцях учнів тим, кого на-
зивають Вчителем з великої літе-
ри. Саме з легкої руки таких вчи-
телів багато молодих вчителів 
«прикипіли» серцем до школи, 
стали майстрами своєї справи, 
навчилися у них  бути закохани-
ми у свою професію, навчились 
мистецтву й високому дару душі 
віддавати своє серце іншим, і 
жодного разу не розчарувались у 
своєму життєвому виборі.

«І я не скаржусь на дарунки 
долі,  вважаю, що найбільше по-
щастило тим, хто вчивсь й пра-
цював у рідній школі, а, значить, 
буде вічно молодим!» Ці рядки 
саме про таких вчителів!

Отож, спільними зусиллями 
вчителів, батьків Смолянинів-
ська школа впевнено крокує впе-
ред, долаючи всі незгоди і вир 
сучасного життя, даючи знання 
учням, сіючи зерна життєвої іс-
тини, запалюючи душі всіх, хто 
тут навчається чи навчався.

Та пора давати старт нового 
навчального року. Право дати 
перший дзвоник 2019-2020 на-
вчального року та ювілейного 
року рідної школи надано учню 
11 класу Вадиму Нестерову та 
учениці 1 класу Вікторії Скорик. 

Вокальна група вчителів піс-
нею «А ми бажаєм вам добра» 
завершує офіційну частину свят-
кування. Та на цьому сюрпри-
зи не закінчуються. Педагоги, 
учні, батьки, випускники, гості 
заходу запрошуються до багато-
чисельного флешмобу під яскра-
вою назвою «Обійми школу». 
Мабуть, більше сотні бажаючих 
долучитися. Це дійсно було ви-
довищно. Обійняти школу вийш-
ло! Вона відчула любов своїх 
випускників, учнів, працівників. 
Тож готова ще довго радувати 
їх своїм існуванням, зустрічати    
теплом, дарувати знання.

Ось так пройшов 50-річний 
ювілей Смолянинівської ЗОШ-
ДНЗ… Вона, школа, ще молода, 
і у неї все ще попереду!

Будемо сподіватися, що на 
60-й День народження подвір’я 
школи  прийме ще багато гідних 
людей!

Тож щиро вітаємо школу з 
круглою датою! Стільки дітей 
ти виховала і виростила добри-
ми, чуйними, які вміють бути 

людьми! Школа – це таке 
місце, де завжди тебе че-
кають і для всіх відкриті 
двері, де завжди допомо-
жуть доброю порадою, 
підтримають і вислу-
хають. Бажаємо Смоляни-
нівській школі приймати 
в своїх стінах тільки хоро-
ших, добрих і слухняних 
дітей, успіхів і розвитку в 
перебігу довгих років! 

Добра і щастя, творчих 
здобутків, світлого май-
бутнього тобі, шкільна 
домівко для багатьох-ба-
гатьох поколінь своїх 
вдячних учнів!

 
М. ТИХОНОВА.

 
Школа – це другий дім для будь-якої дитини. Адже в ній вона проводить половину свого часу протягом одинадцяти років. Щоранку діти 

поспішають до школи, щоб більше дізнатися про все, що їх оточує. Тут у них з’являються хороші, вірні друзі, улюблені вчителі. Одним словом, 
школа стає рідним куточком. Тож не дивно, що всі шкільні свята такі близькі й учням, й їхнім батькам, й випускникам.

Тому «золотий» 50-тирічний ювілей рідної Смолянинівської школи (заснована 5 червня 1969 року)  зібрав на її подвірї 1 вересня так багато 
гостей!  Подвійне свято школи – подвійна радість! В цей день тут всі були ювіляри. І першокласники, і вже сивочолі колишні учні. Бо це не зви-
чайний ювілей, а ювілей домівки поколінь. Одні навчили, інші навчились. А дехто спочатку навчився сам, а згодом навчав наступні покоління…  
І так за днями дні, за роками роки, за десятиріччями десятиріччя.

Книга создавалась много 
лет. Почти 14 лет собирал ав-
тор материалы.  А. Подрой-
ко рассказывет: «В книге нет 
непроверенных данных. Нет 
домыслов и предположений. 
Все приведенные документы 
– подлинные. Для этого мне 
пришлось немало времени про-
вести в архивах, встретиться со 
многими старожилами, полу-
чить редчайшие фотографии и 
документы. Я очень благодарен 
всем, кто помогал в создании 
этой книги».

 Опираясь на ответ из архива 
Санкт-Петербурга, фотокопия 
которого размещена в книге, 
можно точно установить вре-
мя создания поселка: «В пере-
писном листе казачих городков 
на 1707 год указано, что Но-
воайдарский городок постро-
ен «тому двадцать лет и в нем 
проживало 70 жителей». Таким 
образом,  год  основания Ново-
айдара – 1687. В этом году наш 
поселок отпразднует 332 день 
рождения.

Андрей Подройко уже 
презентовал свою книгу в                  
районной библиотеке.

В дальнейшем редакция, с 
разрешения автора, планирует 
цикл публикаций отдельных 
глав книги на страницах нашей 
газеты.

Эпиграфом к книге стало 
стихотворение автора «Новоай-
дарщина, наш край родной»:
Новоайдарщина - край лесов   

и лугов, 
Новоайдарщина - наш край 

родной,
Места нам святые, родные        

и близкие,
Что дают нам душевный         

покой.
Где течёт наш Айдар, 
Что название дал
Нашей прекрасной земле.
Где раздолье полей,
Где поёт соловей, 
И цветёт ароматный шалфей.

Б. ИЛЬЧЕНКО.

 
 

Недавно вышла в свет 
книга под названием «Земля 
воинов и созидателей».

На более чем 400 страни-
цах книги автор, наш земляк 
Андрей Подройко, исследует 
историю поселка Новоай-
дар, а также соседних сел 
и районов, со времени осно-
вания до наших дней. Много 
места отведено и соседним 
районам и селам.
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Размер пенсионных выплат 
определяется статьей 27 Закона 
Украины «Об общеобязательном го-
сударственном пенсионном страхо-
вании». Он-то и определяет, что, во-
первых, нужно обратить внимание, 
что для расчета пенсии используют-
ся три основных составляющих:

- средняя зарплата по стране;
- коэффициент страхового стажа;
- индивидуальный коэффициент 

зарплаты.
Во-вторых, размер пенсионных 

выплат зависит, прежде всего, от 
зарплаты и стажа.

Так, например:
- коэффициент стажа составляет 

0,35 000 (что соответствует 35 годам 
стажа);

- индивидуальный коэффициент 
зарплаты — 1,52 676 (эти цифры 
значат, что зарплата, которая учиты-
вается при расчете, в свое время в 
среднем была в 1,5 раза выше, чем 
средняя по стране);

- средняя зарплата по стране в 
настоящее время берется в размере 
4404,35 грн. По сути, это средняя 
зарплата по стране за 2014−2016 
годы (3764,40 грн.). Она учитыва-
лась при осовременивании пенсии с 
1 октября 2017 года и была проин-
дексирована на 17 % с 1 марта 2019 
года — умножена на 1,17.

Эти три показателя нужно пере-

множить. Полученная в результате 
сумма и является размером пенсии. 
То есть: 4404,35 грн х 1,52 676 грн 
х 0,35 = 2353,53 гривны. Таким об-
разом, пенсия равна 2353,53 грив-
нам. К этой сумме также добавляют      
доплаты и надбавки.

Напомним, что индивидуальные 
перерасчеты пенсий могут осу-
ществляться по обращениям тех 
пенсионеров, которые после назна-
чения пенсии продолжали работать 
и получили страховой стаж, или тех, 
кто предоставит документы о трудо-
устройстве/увольнении с работы. 
Кроме того, перерасчету подлежат 
пенсии пенсионеров, которые пре-
доставят новые документы о ста-
же или заработке, не учтенные при    
начислении пенсии.

Также основанием для пере-
расчета могут быть документы о 
праве на установление надбавок,               
повышений, доплат и т. п.

Если застрахованное лицо по-
сле назначения пенсии продолжало 
работать, перерасчет пенсии прово-
дится с учетом не менее 24 месяцев 
страхового стажа после назначения 
(предыдущего перерасчета) пенсии 
независимо от перерывов в работе. 
Перерасчет пенсии производит-
ся из заработной платы, с которой           
начислена пенсия.

fakty.ua

 

В Украине многие пенсионеры часто испытывают сомнение 
в том, правильно ли им рассчитывают пенсию. В то же время 
самостоятельно рассчитать выплаты они не могут из-за «запу-
танных» законодательных нюансов. Между тем, такой расчет 
не представляет большой трудности.

Верховна Рада дев'ятого скли-
кання має намір скоротити кіль-
кість народних депутатів. Пре-
зидент Володимир Зеленський 
29 серпня зареєстрував проект 
внесення змін до Конституції 
щодо зменшення конституційного 
складу парламенту і закріплення 
пропорційної виборчої системи. 
Тексту ініціативи поки немає, але 
раніше обговорювалося, що кіль-
кість нардепів хочуть скоротити з 

450 до 300. З огляду на те, що у Зе-
ленського тепер є своя більшість, 
зміни, напевно, ухвалять, і багато-
річні обіцянки політиків, нарешті, 
втіляться в життя. Поки «Слово і 
Діло» подивилося, скільки членів 
парламенту в інших країнах.

450 депутатів — це ще не межа 
для одного парламенту. У двопа-
латному парламенті Франції — 
898 депутатів: 321 — у верхній 
палаті і 577 — в нижній. У Ні-

меччині парламент також склада-
ється з двох палат. У верхній 69 
членів, в нижній — 631, всього —                    
700 депутатів.

В однопалатному парламен-
ті Туреччини 600 депутатів, в 
двох палатах парламенту Поль-
щі — 560 (100 чоловік у верхній 
і 460 — в нижній). Більше, ніж в           
Україні, парламентаріїв також 
в США (535) і Південно-Афри-                
канській Республіці (490).

Компактний однопалатний пар-
ламент із 100 депутатів працює в 
Латвії, трохи більше — 120 депу-
татів — в Ізраїлі. У Білорусі, хоча 
законодавчий орган складається з 
однієї палати, нараховується 174 
парламентарії.

slovoidilo.ua

 
 

Що таке депутатська                   
недоторканність?

Це гарантія того, що депута-
та не притягуватимуть до кри-
мінальної, адміністративної чи 
іншої відповідальності без згоди 
на це парламенту. У теорії перед-
бачалось, що недоторканність має 
сприяти ефективній роботі депу-
татів та гарантувати, що ніщо і 
ніхто не заважатиме їм реалізо-
вувати свої права та обов’язки. 
Завдяки недоторканності депу-
тати мали захист від можливого 
тиску з боку виконавчої і судової 
гілок влади – вона убезпечувала 
від немотивованих кримінальних                                                          
переслідувань.

Як тоді карали депутатів, які 
порушили закон?

Для того, аби притягти народ-
ного обранця до кримінальної 
відповідальності, або затримати, 
або обрати щодо нього запобіжний 
захід, генпрокурор України пода-
вав до Верховної Ради відповідне 
подання, причому на кожен вид 
запобіжного заходу до парламен-
ту подавалося окреме подання. 
Спікер парламенту пропонував 
народному депутату, яким заціка-
вився генпрокурор, надати пись-
мове пояснення у регламентний 
комітет. Комітет мусив його роз-

глянути і передати парламенту свої                                                                            
висновки. Вже після того, як ко-
мітет подасть свої висновки, пар-
ламент протягом 7 днів мав роз-
глянути подання на пленарному 
засіданні. Але не завжди нардепи 
«здавали» одного зі своїх.

Кого з депутатів позбавили  
недоторканності?

За всю історію парламенту – 
значно менше, ніж можна було би. 
За час незалежності недоторкан-
ність забрали у 21 депутата.    Пер-
шим був депутат Верховної Ради 
УРСР Степан Хмара. Його звину-
ватили у побитті полковника КДБ. 
Далі недоторканність забирали за 
більш серйозні злочини. Напри-
клад, за знищений потенціал обо-
ронного підприємства, незаконне 
збагачення на десятки і десятки 
мільйонів або підготовку масових 
вбивств.

Якщо говорити про Верховну 
Раду 8-го скликання, то там «до-
торканних» депутатів було чимало. 
У 2015-2016 роках недоторкан-
ність втратили Олег Царьов, Сер-
гій Клюєв, Сергій Мельничук, Ігор 
Мосійчук, Олександр Онищенко 
та Вадим Новінський. У 2017 – 
Андрій Артеменко, Євген Дейдей, 
Олесь Довгий, Андрій Лозовий, 
Максим Поляков, Борислав Розен-

блат, Михайло Добкін, Євген Баку-
лін та Надія Савченко. Остання – 
єдина, хто дійсно відсидів у СІЗО.

Що змінили депутати?
Зі ст. 80 Конституції прибрали 

положення про те, що народні де-
путати не можуть бути без згоди 
Верховної Ради притягнені до кри-
мінальної відповідальності, затри-
мані чи заарештовані, а також про 
те, що їм гарантується депутатська 
недоторканність.

Конституційний Суд України в 
червні 2018 року визнав цей зако-
нопроект конституційним. Але за-
уважив, що при  прийнятті закону 
необхідно враховувати здатність 
політичної і правової системи не 
заважати депутатам працювати та 
вберегти їх від політичного тиску 
в умовах повної відсутності інсти-
туту депутатської недоторканності.

У разі затвердження в цілому 
цих змін, з 1 січня 2020 року всі 
депутати стануть офіційно «до-
торканними», але можливості для 
політичних переслідувань через 
парламентську діяльність будуть 
зведені до мінімуму. Прийнятий 
документ передбачає, що депутатів 
не можна буде посадити за їхні ви-
словлювання, а от за кримінал – без 
пробем. Тепер народні депутати не 
нестимуть юридичної відповідаль-
ності за результати голосування 
або висловлювання в парламенті 
та його органах, за винятком від-
повідальності за образу чи наклеп.

24tv.ua

 

Ціна газу для населення 
України у вересні поточного 
року знизиться на 115 гривень 
за тисячу кубів. Про це під час 
засідання погоджувальної ради 
у понеділок, 9 вересня, заявив 
представник Президента в Ка-
бінеті Міністрів Андрій Герус. 
«Згідно з останньою інформа-

цією, ціна газу для населення у 
вересні буде знижена приблиз-
но на 115 гривень за 1 тис. куб. 
Таким чином, за останні п'ять 
місяців зниження ціни газу для 
населення складає вже близько 
30 %», – сказав він.

depo.ua

Під час досудового 
розслідування встановлено, 
що мешканець Новоайдарсько-
го району, з метою уникнення 
адміністративної та кримінальної 
відповідальності, в особистих 
інтересах та інтересах свого 
знайомого, запропонував надати 
поліцейському Новоайдарського 
ВП ГУНП в Луганській області 
неправомірну вигоду за недоку-
ментування факту перевезення 
наркотичних засобів та керуван-
ня транспортним засобом у стані 
наркотичного сп’яніння. 

Під час проведення досу-
дового розслідування зібрані 
достатні докази вини громадяни-
на Д. та останнього повідомлено 
про підозру у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 369 КК 
України. 

В подальшому між прокурором 
та підозрюваним було укладено 
угоду про визнання винуватості, 
обвинувальний акт з угодою про 
визнання винуватості направлено 
до суду для розгляду по суті. 

У серпні 2019 судом затвер-
джено угоду між прокурором 
та підозрюваним про визнання 
винуватості підозрюваного гро-
мадянина Д. у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 369 
КК України, останнього визнано 
винним у вчиненні зазначеного 
злочину та призначено узгоджене 
сторонами покарання у вигляді 
штрафу у розмірі 500 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів грома-
дян, що складає 8500 гривень.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 369 
КК України передбачає покаран-
ня у вигляді  штрафу від 500 до 
750 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеження 
волі на строк від двох до чоти-
рьох років, або позбавлення волі 
на той самий строк.

 
Д. ЛОБОДЮК, 

прокурор Новоайдарського 
відділу Сєвєродонецької 

місцевої прокуратури 
Луганської області.

 
 
 

Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокура-
тури здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному 
провадженні за фактом пропозиції службовій особі надати 
неправомірну вигоду за невчинення службовою особою в інтересах 
того, хто пропонує таку вигоду, будь-якої дії з використанням 
наданого службового становища. 

Кримінальна відповідальність за вказане діяння передбачена 
ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Старобільське управління ГУ 
ДФС у Луганській області пові-
домляє, що Державною казна-
чейською службою України на 
виконання пункту 3 Постанови 
Правління Національного бан-
ку України від 28.12.2018 року                                                                     
№ 162 «Про запровадження між-
народного номера банківського 
рахунка (IBAN) в Україні» здійс-
нено заміну діючих рахунків для 

зарахування надходжень до дер-
жавного та місцевих бюджетів 
відповідно до вимог стандарту 
IBAN (29 літерно-цифрових 
символів) із збереженням дов-
жини номера рахунку аналі-
тичного обліку – не більше 14                                  
цифрових символів.

Перехід на міжнародні номе-
ри рахунків при обслуговуван-
ні бюджетів за доходами буде 

здійснено Казначейством з 1 
жовтня 2019 року.

Таким чином, починаючи з 1 
жовтня 2019 року змінюються 
реквізити бюджетних рахунків 
для сплати податків і зборів, 
відкритих відповідно до вимог 
стандарту IBAN.

Старобільське управління 
ГУ ДФС у Луганській області.
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СРОЧНО ДОМ в пгт. Ново-
айдар. Ул. Коваленко, 4. Газ, вода, 
огород 8 соток. Цена договорная.                       
095-008-46-17, 050-845-29-85.

ДОМ в пгт. Новоайдар.                         
Газифицирован, хозпостройки.          
099-08-028-68.

ДОМ с мебелью. Речка в огороде. 
5000 у. е. Торг. 050-243-28-80.

Газифицированный ДОМ (Алек-
сеевка). 050-667-60-48.

КВАРТИРУ, 099-33-68-779.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в 

центре. 099-05-48-179. 
СРОЧНО МАГАЗИН в Новоай-

даре и ХОЛОДИЛЬНУЮ ВИТРИ-
НУ. 050-168-85-42.

АВТОМОБИЛЬ Chevrolet Aveo 
2007 г. в. 066-068-75-61.

ТРАКТОР ЮМЗ, ПРИЦЕП ЗИ-
Ловский КПЕ, САМОСВАЛ ГАЗ-
53. 050-04-395-79.

СРОЧНО недорого автомобиль-
ный ПРИЦЕП. 095-12-46-118.

СКУТЕР Viper Storm-150.        
066-31-32-595.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки. 
066-85-65-018.

ЩЕНКОВ овчарки (2 месяца). 
066-15-98-217.

ТЕЛЁНКА, 050-678-62-19.
Месячную ТЁЛОЧКУ.                    

050-809-39-90.
КОРЕЙСКИХ ПОРОСЯТ. 

Село Царёвка. 050-62-65-271,                        
095-319-69-83.

КАБАЧОК, ТЫКВУ.                          
066-15-99-027.

ТЫКВУ. 066-84-244-36.
ТЫКВУ, КАРТОФЕЛЬ.            

066-53-10-855.
ДОМАШНИЙ КАРТОФЕЛЬ и 

ЛУК. 099-745-71-09.
ПШЕНИЦУ, 3,50 грн./кг.          

Спеваковка. 095-57-13-633.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,     

066-31-32-595.
УДОБРЕНИЯ сложные, КАС 

азотные, фосфорные – приво-
зим автонормы. 067-90-268-01,             
066-30-63-606, 095-22-370-72.

ООО «Фабрика баянов» (г. Кре-
менная) изготовляет УЛЬИ много-
корпусные - от 800 до 850 грн., 
УЛЬИ-ЛЕЖАКИ на 24 рамки - 750 
грн., РАМКИ на улей - 5,50 грн. 
095-226-91-50.

продам

куплю

Изготовление, 
перетяжка, 

ремонт 
мягкой мебелИ
095-410-86-01, 067-640-64-14.

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

услуги

куплю коРоВ,  
бЫкоВ, Телок, лоШАДей.

095-512-38-39,       098-389-73-47

бУРИм 
СкВАЖИНЫ

диаметр 63-125 
095-052-85-55

ВОСК, МЁД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН ВОЩИНЫ,           
050-704-33-18.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ, ЗАПЧАСТИ к ним. 099-403-15-66.

Бурим СКВАЖИНЫ. Диаметр 63-125. 095-678-06-28.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Установка. Ремонт. 066-718-79-40.

УголЬ
Высокое качество.

Доставка
066-928-50-36 
067-729-87-31

аренда
СНИМУ ЖИЛЬЁ в Новоайдаре. Оплату и порядок гарантирую. 

066-670-84-08.
СДАМ В АРЕНДУ здание в Новоайдаре (район Алексеевского      

переезда). 095-599-98-96.

ПРОДАЖ КУРЕЙ-НЕСУЧОК
Фермерство продає курей-несучок 

кращих яйценосних порід, 
вирощених на домашніх кормах. 

Доставка безкоштовна.
Тел.: 066 039 95 20, 068 902 33 04

КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-
інтернат І-ІІІ ступенів» висловлює щирі співчуття родині та близь-
ким у зв’язку з передчасною смертю ветерана педагогічної праці   
РУДЕНКО Ольги Миколаївни.

Скорбим по случаю невосполнимой утраты - преждевременной 
смерти дорогой подруги, верной жены, любящей матери, заботливой 
бабушки - РУДЕНКО Ольги Николаевны, и выражаем искренние 
соболезнования Руденко Борису Михайловичу, их детям и внукам.

Заруцкие, Верещаевы, Шейко, Кашкаровы.

На 72-м году жизни ушла в Веч-
ность добрый и щедрый чело-
век, отличный педагог Ольга           
Николаевна РУДЕНКО.
Она прошла свой насыщенный 

и интересный жизненный путь с 
достоинством и честью. Работая 
учителем, завучем, директором 
в учебных заведениях, инспек-
тором районо, она делилась с 
педагогами и подрастающим 
поколением своим бесценным 
жизненным и преподаватель-
ским опытом, являлась хоро-
шим наставником для молодых             
учителей.
Полвека педагогической дея-

тельности снискали ей автори-
тет, почёт и уважение в трудовых и ученических коллективах школ      
района и области.
Вырадаем искренние соболезнования мужу, сыновьям, родным и 

близким в связи с невосполнимой утратой жены, мамы, бабушки, 
свекрови Ольги Николаевны.
Вечный покой твоей душе. Земля тебе пухом. В нашей памяти    

останешься навсегда.

Т. В. Новикова, В. В. Макогон, Н. А. Щиров, 
В. А. Заднепровский, Г. В. Бакулин, Н. Г. Русинов, 

С. М. Коваленко, А. Г. Глайборода, П. Т. Маркелов, 
А. Д. Сухин, В. В. Козловский, Н. Н. Соляник, 
П. П. Карпов, И. К. Лаптев, В. А. Овчаренко, 

В. И. Дегтярёв, Н. К. Рабочий, А. В. Валуйский.

Педагогічний колектив ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія 
висловлює співчуття рідним та близьким у зв’язку зі смертю ко-
лишнього заступника директора з навчально-виховної роботи                      
РУДЕНКО Ольги Миколаївни.

Коллектив Айдар-Николаевского клуба выражает искрен-
ние соболезнования Болдиновым Андрею и Татьяне в свя-
зи с невосполнимой утратой – смертью матери и свекрови                                                                                                                                     
БОЛДИНОВОЙ Нины Григорьевны.

считать недействительным

АТЕСТАТ про повну загальну середню освіту за дев’ятий клас      
СН № 005663 на ім’я КРАВЧЕНКО Наталії Андріївни, виданий               
Смолянинівською середньою школою, вважати недійсним.

ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на ім’я БУГАЙОВА Андрія                    
Олексійовича, 03.03.1978 р. н., вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я МУХІНА Сергія Миколайовича, 
14.10.1959 р. н., вважати недійсним.

Продается сено луговое (тюкованное) 
пгт. Новоайдар. Тел. 099-350-40-48

15 сентября 2019 года - 
2 года светлой памяти 
ЛИЩЕНКО Евгения

(16.09.1983 - 15.09.2017)
Ты ушёл в святую вечность, и 

боли нашей не помочь, и имя 
боли - бесконечность... Ушёл от 
нас Ты в мир иной - туда, отку-
да нет возврата, оставив память 
о себе, любовь, печаль и боль 
утраты. На небе царствовать 
Тебе, а нам - носить к могиле 
розы. Пусть земля Тебе будет 
пухом, а душе - вечный покой.

Мама, папа, 
родные и близкие.

ПОМНИМ.. .

работа

Редакция приглашает на работу
на взаимовыгодных условиях сотрудников 

для организации рекламы и подписки.
Телефон для справок: 099-36-88-604.

разное
В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОРОВСТВА в подразделениях 

ПрАТ «Агротон» просим сообщать по телефонам 050-603-10-53,                        
095-190-42-25. Анонимность, денежное вознаграждение гарантируем.
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– Особой увлеченности поэзии 
на протяжении юности, молодости у 
меня особо не было, - рассказывает 
Татьяна Михайловна.  По крайней 
мере, говорить о том, что я писала 
стихи – не могу. Всегда с удоволь-
ствием читала поэзию. Очень лю-
блю стихотворения Блока, Есенина, 
Асадова, Хайяма… Стих Констан-
тина Симонова «Сын артиллериста» 
вообще наизусть в полном объе-
ме знаю. Ну и в студенчестве мы 
разные песни переделывали, высту-
пали. Но это было так, между делом 
и ничего серьезного.

А вот к написанию стихов в 
зрелом возрасте меня подтолкнул 
трагический случай – смерть мате-
ри. Пережив клиническую смерть, 
я стала как-то иначе видеть окру-
жающий мир, и ко мне в голову ча-
сто стали приходить рифмованные 
строчки. Раз – и родился стих. Вре-
мя и место – абсолютно не важны. 
Некоторые стихи приходили ко мне 
во время прогулки в лесу, некоторые 
– ночью. «Маленькую Библию» я, 
например, написала за 20 минут. А 
небольшое стихотворение «Кот на 
крыше» родилось буквально за пару 
минут, как только увидела во дворе 
сидящего на крыше кота.

У Марины Цветаевой есть такие 
строки: «Не запрещай себе тво-
рить, пусть иногда выходит криво 
– твои нелепые мотивы никто не в 
силах повторить». Можно сказать, 
что в своих творческих порывах 
героиня нашего рассказа следует               
именно им.

На данный момент у Татьяны 
Михайловны ее ровным почерком 
стихотворения собственного сочи-
нения вписаны в три общих тетра-
ди, их вполне хватит на солидный 
стихотворный сборник. Так как                                              
Т. М. Корниенко сама очень раз-
носторонний человек, стихотворе-

ния ее тоже – разнопла-
новые. У нее нет какой-то 
излюбленной темы, она, 
можно ска- зать, масте-
рица стихосложения в 
любой области. У нее 
много серьезных злобод-
невных стихотворений, 
поднимающих многие 
проблемы современно-
сти, но не менее замеча-
тельно получается у нее 
и смешить людей. Дока-
зательство этому – чу-
десные юмористические 
стихи, а также множество            
поучительных басен.

В последнее время из-
за некоторых жизненных 
проблем у поэтессы нет 
вдохновения на написа-
ние новых стихотворных 
шедевров, но мы искрен-

не верим, что скоро все проблемы 
останутся позади, и мы в очеред-
ной раз восхитимся талантливыми 
стихотворениями нашей землячки. 
Хотя, нужно отдать должное Татья-
не Михайловне, не смотря ни на что, 
она сохраняет жизнеутверждаю-
щую улыбку на лице, присущий ей 
оптимизм, с удовольствием занима-
ется цветоводством и вязанием. Мо-
лодец, что еще сказать? И отличный 
пример для многих пессимистов.

А сегодня мы познакомим вас 
с некоторыми стихотворениями          
Т. М. Корниенко, которые она 
предоставляет вашему и нашему                                                         
вниманию.

Обращаюсь к себе
Поэт! Не поддавайся боли!
Печаль на свете не твоя,
Ведь золотую гриву поля
Не уничтожит спорынья.
Мы все живем на этом поле.
Людей плохих, как сорняков,
Они нам всем приносят горе,
Они опаснее врагов.
Умей на этом сорном месте
Найти цветочек голубой
И будь всегда с такими вместе,
Пока живешь! Пока живой!

Июль 2018 г.

Письмо солдата
Мама, ты не плачь, если не вернусь,
В твои не упаду я нежные объятья.
Но мне так жаль, мне очень жаль, 

клянусь,
Нас накрывают «градом» наши 

братья.
Пишу в блокнот, что, может,         

окажусь
Не в той, Небесной, а в сто сотой 

Сотне.

Но я мужчина – воин, я горжусь,
Моя земля такого сына стоит.
Стоять мы будем, мама, до конца,
Нам здесь нужна лишь теплая 

одежда…
Припоминаю заповедь отца: 
Последней умирает пусть                     

надежда…
Прости за короткое письмо…

Верю в будущее
Жизнь, она поистине прекрасна,
Но пришла война, и на войне
Погибают хлопцы ежечасно,
Очень больно и печально мне.
Я порой сижу у телеэкрана
В тихие вечерние часы,
Слышу: в сердце кровоточит рана,
Видя смерть с передней полосы.
 Только б это не было напрасно
Пережить все трудные года,
Наша жизнь поистине прекрасна,
Но мы о ней тревожимся всегда.
Я верю в это: страшное промчится,
Сад белой пеной снова заметет,
О чем мечтают люди - все               

свершится,
Страна, как в сказке, счастьем 

расцветет.
 

Моя мечта
Недалеко от моего порога
Придет тот миг, чтоб радоваться 

нам,
Когда цветами стелется дорога,
Когда внучата тянутся к цветам.
Я, выходя, охватываю взглядом,
Хочу увидеть сквозь свою мечту,
Что вся планета прорастает садом,
И я на ней от радости кричу.
Наверно, и природа мне в угоду
Дает налюбоваться в этот миг,
Грех не любить моей страны          

погоду,
Хочу сложить о ней прекрасный 

стих.
И жить лишь так, не будучи                  

в обиде,
Лишь одного хочу я от себя:
В своей стране все злое ненавидя,
А кто посеет доброе – любя.
Я помню дом расколотый снарядом
И двух детей, убитых наповал,
И на войну смотрю оценивающим 

взглядом,
И не прощу того, кто убивал.
Пускай весна скорей скользит        

по крышам,
И солнца хлынет золотой поток,
Земля родная радостью задышит,
И встрепенется каждый лепесток.
К привычной жизни пусть опять 

вернутся
Бывший выпускник – студент или 

боец,
Люди пусть друг другу улыбнутся,
Обнимутся без злобы наконец!

Март 2019 г.

Недавно к нам редакцию зашла милая интеллигентная женщина. Немного стесняясь, она сказала, что 
пишет стихи, некоторые когда-то даже публиковались в «районке», и вот – у нее есть новые творения.

Слово за слово мы разговорились, Татьяна Михайловна Корниенко (а именно так зовут нашу собесед-
ницу, поэтессу-любительницу) оказалась очень увлеченным интересным человеком. Она с удовольствием 
поделилась с нами некоторыми секретами своего увлечения, рассказала о любви к поэзии. 

Новоайдарський відділ поліції 
запрошує на службу!

Відкритий конкурс на посади молодшого складу поліції 
Головного управління Національної поліції.

Початок конкурсу: 09.09.2019 р.
Завершення прийому документів: 04.10.2019 р.

Вимоги до кандидатів:

- громадянство України;
- вік до 18 років;
- вільне володінняукраїнською мовою;
- загальна середня освіта, професійно-технічна освіта;
- високий рівень фізичної підготовки;
- знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію»,  

ЗУ «Про запобігання корупції».

За детальною інформацією звертатися до Новоайдарського 
відділу поліції за адресою: смт Новоайдар, вул. Банківська, 19, 
або за телефоном: 050-94-290-46.


