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Керівник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай захворів на COVID-19 і два тижні був на
лікарняному. 23 листопада він повернувся на робоче місце, а напередодні вийшов у прямий ефір на Facebook, щоб
повідомити жителям Луганщини кілька важливих новин. Про що конкретно йшла мова, далі – детальніше.
Перебіг хвороби у Сергія Гайдая був середньої
важкості, тому він не займав місце у лікарні та проходив
курс лікування вдома. Увесь цей час очільник області не
припиняв роботу: проводив наради та зустрічі у відеорежимі. Деякі з них стосувалися будівництва обласної
клінічної лікарні. За словами Сергія Гайдая, це питання
«вирішується досить швидко»:
– Продовжуються перемовини з представниками
австрійської компанії-забудовника та Дойче Банку. Ця
лікарня буде мати дуже велике значення для Луганщини. По-перше, нарешті ми отримаємо лікарню, розташовану в одному місці. Не доведеться, як зараз, їздити
людям по різним містам, щоб отримати лікування. Подруге, лікарня буде мати найсучасніше обладнання. Потретє, в таку лікарню з інших областей поїдуть лікарі
для того, щоб попрактикуватись на такому обладнанні.
Тож Луганщина ще й отримає кращих фахівців, які попрацюють рік чи півтора в нас. Можливо, за цей час
вони допоможуть підвищити кваліфікацію нашим
лікарям та навчать інтернів.
Торкнувшись теми професійних кадрів, голова ЛОДА
вкотре зазначив, що дуже хотів би, щоб хороші фахівці
не їхали з Луганщини. Тому наступного року, «яким би
він не був важким у фінансовому плані», обласна влада
планує зробити акцент за будівництві житла для ВПО.
А вже найближчим часом керівник області планує
відвідати лікарні, визначені опорними для лікування розповів голова облдержадміністрації.
хворих на коронавірус.
Але, якщо кисню та обладнання буде вдосталь, може
– Буду спілкуватися не тільки з головними лікарями, статися так, що лікарням не вистачить фахівців, які моа й з усіма працівниками. Сподіваюся, що отримаю жуть з ним працювати. Тому що медпрацівники також
на 100 % достовірну інформацію. Що їм треба, чого хворіють та помирають від «корони».
не вистачає, які в них є побоювання та побажання, –
– З цього приводу я ще раз звертаюсь до всіх: дозазначив Сергій Гайдай.
тримуйтесь карантинних обмежень. Думайте про те,
Він нагадав, що нещодавно область отримала допомо- що якщо ви або ваші близькі захворіють, може стагу з державного бюджету для облаштування медзакладів тися таке, що вас нікому буде лікувати, – акцентував
киснем.
Сергій Гайдай.
– Це гроші для придбання кисневих концентраторів
Зі свого боку очільник області обіцяє зробити все
та встановлення стаціонарних кисневих станцій. Як можливе, щоб лікарям було комфортно працювати.
ви знаєте, ми допомогли сєвєродонецькому «Азоту»
– В грудні закінчується страховка, яку я за свій раоперативно отримати ліцензію на виробництво ме- хунок зробив для 99 лікарів навесні. А з 1 січня ми будедичного кисню. Кисню, який завод виробляє, достат- мо страхувати взагалі всіх лікарів Луганської області.
ньо, щоб забезпечити всі наші лікарні повністю. Також Буде виділена відповідна сума з обласного бюджету, –
ми отримуємо нові партії кисневих концентраторів повідомив він.
для того, щоб навіть в найвіддаленіших куточПродовження на стор. 2
ках Луганщини вони були в достатній кількості, –

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что началась подписная кампания на 2021 год. Стоимость годовой подписки составляет 360 гривень,
полугодовой подписки – 200 гривень, подписки на месяц – 40 гривень.
И, конечно же, приятная новость: для «годовых» подписчиков на «ВН»
сохраняются льготы – вы можете БЕСПЛАТНО подать в газету одно
объявление, поздравление и т. д. в течение 2021 года.
Оформить подписку можно в редакции или в отделении «Укрпочты».
Для пенсионеров - рассрочка на годовую подписку на два месяца.

Внимание, розыгрыш! Для тех наших подписчиков, КТО ОФОРМИТ

В РЕДАКЦИИ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ ДО 15 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, МЫ
ПРОВЕДЕМ РОЗЫГРЫШ подарков и сувениров!
Сделайте подарок своим близким!
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Початок на стор. 1
Поступово просувається вперед і тема
будівництва нової залізничної колії на
Луганщині, яка з'єднає гілки «КондрашівськаНова – Лантратівка» і «Попасна – Сватове –
Куп'янськ». Так, 18 листопада парламентський
комітет з питань транспорту та інфраструктури
рекомендував Верховній Раді прийняти за основу проєкт постанови № 4145 «Про звернення
до КМУ щодо налагодження залізничного сполучення північних районів Луганської області
із загальною мережею української залізниці».
Проєктом, зокрема, пропонується звернутися до Кабміну з вимогою виділити відповідне
фінансування з держбюджету.
Про те, чим важливе це будівництво, та яка робота була проведена Сергієм Гайдаєм і фахівцями
облдержадміністрації, щоби винести це питання на державний рівень, ми писали у минулому номері. Але зараз успіхи цієї роботи хочуть
розділити політичні сили, які не мали жодного відношення до тих переговорів, що велися
останній рік, зазначив Сергій Гайдай:
– Нещодавно я з подивом дізнався, що «солодка команда» долучилась до будівництва
залізничної колії на Луганщині. Знаєте, зустрічей
щодо будівництва було багато. В Національному
інституті
стратегічних
досліджень,
в
посольстві Франції, в Кабміні, з міністром

21 листопада для України – не
простий день. Це символ єдності,
боротьби з несправедливістю. Минуло сім років з дня початку визначальних для новітньої історії
України подій, та наш народ і досі
виборює такі довгоочікувані свободу
і незалежність, віддаючи життя найкращих синів та доньок Батьківщини.
Голова Новоайдарської РДА Тетяна Новикова та голова районної ради
Віктор Макогон розпочали цей день
з покладання квітів до меморіалу
воїнам АТО, що загинули на території
Новоайдарського району.
21 листопада Щастинська громада
разом з всією Україною відзначила
ці події. Відбулося
покладання
квітів до пам’ятного знаку, та хвилиною мовчання вшанували світлу
пам’ять Героїв Небесної Сотні, загиблих воїнів АТО. У навчальних
закладах пройшли класні години
та бесіди, присвячені пам’ятним
подіям Революції Гідності. А
місцеві бібліотеки підготували
тематичні виставки.
У Щастинському Палаці культури
на майстер-класі діти разом з дорослими – керівниками наших бібліотек
та керівником ВЦА О. Дунцем – створювали образ мирної України як дерево життя – волелюбне, незламне та неймовірно
красиве.
На пам’ять про спільну роботу діти сфотографувалися із керівником військово-цивільної
адміністрації біля власноруч прикрашеного
дерева життя.
За зразкове виконання військового обов’язку,
мужність, самовідданість, патріотизм, відмінне
виконання поставлених завдань, сумлінне та
самовіддане служіння українському народові,
відданість ідеалам свободи, справедливості, ут-
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інфраструктури, з віце-прем’єром, з прем’єрміністром та Президентом. Але жодного представника «солодкої команди» я там не бачив. І
жодних пропозицій від них не було, – наголосив
очільник ЛОДА.
Багато зустрічей ще попереду. Луганщина не
буде зупинятись у справі будівництва доріг. Як
вже говорив Сергій Гайдай, мета на наступний
рік – відремонтувати всі основні магістральні
дороги.
– Тож, як я і казав, Луганщина стане великим
будівельним майданчиком. Вона вже потрохи
ним стає. Зараз, поки буду їздити по лікарням,
я заодно побачу стан вже відремонтованих
доріг та те, як їх доглядають. Зроблю певні
висновки, можливо, і кадрові так само, –
підкреслив він.
Серед нагальних питань – виплата заборгованості шахтарям та компенсації постраждалим від жовтневих пожеж. Щодо першого питання, то, за словами Сергія Гайдая, обласна
влада обговорює його в Кабміні. І є сподівання,
що найближчими днями гроші зайдуть в область.
По погорільцям є певні об’єктивні проблеми
через те, що не всі люди встигають відновити
чи оформити необхідні документи. Сергій Гайдай зазначив з цього приводу, що всі структури
готові допомагати постраждалим у межах своїх
повноважень.
Г. СИМОНОВА.

Керівник військово-цивільної адміністрації міста Щастя Олександр Дунець під час
робочої зустрічі відповів на
запитання мешканців міста,
обговорив нагальні проблеми та ознайомив зі своїм особистим баченням перспектив
розвитку міста Щастя. Насамперед, це програма розвитку,
а не проїдання, тож потрібне
оновлення міських програмних
документів, таких як генеральний план міста, стратегічна та
соціально-економічна програма,
топографічний план місцевості
та інші. До розмови долучилися керівник КП «Жилбудсервіс»
Олексій Шевцов та лікарі
первинної та вторинної ланок
медицини Інна Васютіна та

Світлана Шека. Вони порушили
гостре для міста питання повернення первинної ланки, сімейні
лікарі, з Новоайдару до Щастя.
Це вирішило би багато проблем
як для медичної сфери, так і для
усіх верств населення.
Не оминули при обговоренні
також і комунальну галузь.
Тротуари в занепаді, козирки над під’їздами, аварійний
застарілий житловий фонд із такими ж старими комунікаціями,
видалення старих дерев та насадження нових, благоустрій
та у подальшому створення
привабливого вигляду міста
Щастя.
Наостанок, дійшли згоди
щодо необхідності побудови
конструктивного та продуктивного діалогу між усіма ланками
нашої громади: чи то медична,
соціальна, владна, чи житлова галузь. У сучасному світі
безліч можливостей до різних
форм громадянської участі, та
будемо пам’ятати, що у місті
мешкають люди похилого віку,
з якими іноді потрібно просто
особисто поспілкуватися чи нагадати важливі речі у звичайній
для них формі.
Тож особистий прийом мешканців міста, дошки оголошень,
онлайн-ресурси та інші форми,
які ми, мешканці Щас-тинської
громади, запропонуємо до впровадження прямого конструктивного діалогу, доречні.
schastye-rada.gov.ua

НАКАЗ
військового комісара
Новоайдарського районного
територіального центру
комплектування
та соціальної підтримки
(з основної діяльності)
12.11.2020 смт. Новоайдар № 27
вердження демократичних цінностей і з нагоди
відзначення Дня Гідності та Свободи Грамотою
Новоайдарської районної державної адміністрації
та Новоайдарської районної ради нагороджені:
ВЕРЕЩАКА Артем Андрійович, лейтенант;
Павло Миколайович КАЛИУШКО, молодший
сержант; КЛИМЕНКО Олександр Вікторович,
підполковник; КОТЕЛЕВСЬКА Юлія Геннадіївна,
солдат; КРЮЧОК Ігор Федорович, солдат; НАЙПАК Ігор Олегович, молодший сержант; НАУМОВИЧ Андрій Олександрович, сержант;
ЧЕРКАС Андрій Віталійович, старший лейтенант.

Про приписку громадян до призовної дільниці
1. На підставі Закону України «Про військовий обов'язок і
військову службу» з 04 січня по 31 березня 2021 року оголошується приписка до призовної дільниці Новоайдарського району
Луганської області громадян 2004 року народження.
2. Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися
з 1 січня по 31 грудня 2004 року включно, котрі постійно або тимчасово проживають на території Новоайдарського району, а також
громадян старших років народження, які не пройшли приписку
раніше.
3. Всі громадяни, яким належить пройти приписку до призовної дільниці, зобов'язані особисто прибути до Новоайдарського
районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки за адресою: смт. Новоайдар вул. Айдарська, буд. 2 в
точно визначений час для них, маючи при собі документи, що
вказані в особистих повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток, зобов'язані прибути за вказаною адресою протягом січня 2021 року, маючи при собі документи, які засвідчують
особу.
4. На підставі Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій та
навчальних закладів зобов'язані звільнити громадян, яким необхідно пройти приписку до призовної дільниці, на час, необхідний
для проходження приписки, і забезпечити їх своєчасну явку у Новоайдарський районний територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
ТВО військового комісара
Новоайдарського районного
територіального центру комплектування
та соціальної підтримки, капітан		

Д. КОРОТКИЙ.
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Виборців дуже цікавлять процеси, які відбуваються в
селищній раді після проведення місцевих виборів. Наразі багато питань, які необхідно вирішити: реорганізація
сільських рад, створення нової організаційної структури
селищної ради та нових відділів, затвердження керівного
складу ради, визначення старостинських округів, призначення старост та ін. Вже зараз апаратом селищної ради
ведеться підготовка до проведення першої сесії новообраної ради, яка призначена на 4 грудня поточного року.
Як бачите, роботи дуже багато.
Як керівник, я можу впевнено сказати, що апарат селищної ради складається з професійних та відповідальних
співробітників, які забезпечують якісну роботу селищної
ради. Саме завдяки злагодженим діям діючого складу ради
протягом останніх п’яти років були успішно реалізовані
всі заплановані проекти. Це і щорічні ремонти автодоріг
та капітальний ремонт «старого» мосту через річку Айдар,
встановлення дитячих ігрових майданчиків та будівництво
спортивної інфраструктури, будівництво та відновлення
тротуарів, будівництво нових ліній вуличного освітлення та
модернізація вже діючих ліній, благоустрій парку «Сосновий» та реконструкція центральної площі селища, ремонт
приміщень селищного комунального підприємства «Новоайдарське СКП» і придбання спецтехніки та обладнання, залучення інвестицій та навчання проєктному менеджменту.
Тому збереження діючого апарату та керівного складу
селищної ради, вважаю, є одним з пріоритетних завдань.
Також запрошуємо всіх спеціалістів, які готові працювати
на результат, враховуючи інтереси мешканців НовоайдарНовоайдарська селищна радаоголошує конкурс
на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування:
- начальника відділу фінансів Новоайдарської селищної
ради
Вимоги до претендентів: знання Конституції України,
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про
запобігання корупції», «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та
протидії дискримінації в Україні» та інших законів України
з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, Бюджетного кодексу, указів та розпоряджень
Президента України, нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України та Міністерства фінансів України стосовно використання коштів місцевого бюджету, одержання
субвенції, практику їх застосування, щодо впровадження та
застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі, та інших нормативно-правових документів
з урахуванням специфіки посадових обов’язків.
Кваліфікаційні вимоги: освіта вища фінансовоекономічна відповідного професійного спрямування, за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та організацій не менше 3 років; вільне володіння державною мовою.
- начальника відділу земельних ресурсів Новоайдарської
селищної ради
Вимоги до претендентів: знання Конституції України,
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про
запобігання корупції» та інших законів України з питань
організації та діяльності органів місцевого самоврядування,
земельних відносин, Земельного кодексу України, указів та розпоряджень Президента України, нормативно-правових актів
Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових
документів з урахуванням специфіки посадових обов’язків.
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра за напрямом
роботи «Землевпорядкування», «Геодезія», «Правознавство»,
«Економіка»; стаж роботи на службі в органах місцевого
самоврядування, на посадах державної служби, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій - не менше 3 років; вільне володіння державною мовою,
упевнений користувач ПК.
- начальника відділу соціальних послуг Новоайдарської
селищної ради
Вимоги до претендентів: знання Конституції України,
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ської громади. Слідкуйте за оголошеннями та подавайте свої кандидатури на участь у конкурсах на заміщення
вакантних посад.
Виборці, обравши мене та депутатський корпус, довірили нам працювати на користь громади найближчі п’ять
років. Вважаю, що всім нам потрібно зберегти той темп,
в якому працювала наша команда. Впевнений, що разом
ми не підведемо наших виборців і будемо злагоджено
та результативно працювати на благо нашої громади.
На першій сесії для ефективної реалізації своїх повноважень у чіткій відповідності до законодавства нам необхідно буде вирішити цілу низку організаційно – кадрових
питань, у тому числі розробити та обрати оптимальну ор«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про
запобігання корупції», «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання та
протидії дискримінації в Україні» та інших законів України з
питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, указів та розпоряджень Президента України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та інших
нормативно-правових документів з урахуванням специфіки
посадових обов’язків.
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби, або досвід роботи на керівних
посадах підприємств, установ та організацій - не менше
3 років; вільне володіння державною мовою, упевнений
користувач ПК.
- спеціаліста І категорії юрисконсульта юридичного
відділу
Вимоги до претендентів: Знання Конституції України,
законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про
запобігання корупції» та інших законів України з питань
організації та діяльності органів місцевого самоврядування, практика застосування чинного законодавства України
з питань, що належать до його компетенції.
Кваліфікаційні вимоги: вища освіта відповідного
професійного спрямування не нижче ступеня бакалавра,
вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу
роботи.
Перелік документів для участі у конкурсі на заміщення
вакантних посад (подаються особисто або поштою):
1. Заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про
ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого
самоврядування;
2. Заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними
додатками;
3. Дві фотокартки розміром 4x6 см;
4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
5. Копія документа, який посвідчує особу;
6. Копія військового квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних);
7. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії
корупції».
Особи, які працюють в селищній раді, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів
до заяви не додають.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі,
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ганізаційну структуру селищної ради. За моєю пропозицією, потрібно буде затвердити керівний склад ради з урахуванням граничного віку перебування на службі в органах
місцевого самоврядування згідно діючого законодавства
України. Також новообраній раді потрібно буде обрати
кількісний та персональний склад виконавчого комітету.
Вважаю, що керівний склад селищної ради сьомого
скликання зарекомендували себе як фахівці та справжні професіонали. Тому я буду пропонувати новообраному
депутатському корпусу затвердити діючого секретаря Новоайдарської селищної ради Бочарова Олександра Михайловича на посаду секретаря селищної ради. А діючого
заступника Духан Артема Миколайовича - на посаду одного з заступників селищного голови. Навантаження та
відповідальність на цих працівниках дуже високі. Зараз
для ефективної роботи селищної ради співробітникам потрібно, окрім своїх основних обов’язків, долучатися і до
спільної роботи в раді. Це написання проектів розбудови
громади, участь у семінарах і тренінгах тощо. Також потрібно буде брати активну участь у толоках і суботниках.
Саме тому, на цих посадах потрібні молоді фахівці, які
добре знають та використовують сучасні технології, які є
комунікабельні та відповідальні. Нашій команді необхідно продовжувати працювати злагоджено, оскільки часу
на «розкачку» немає. Разом ми будемо ефективно працювати на благо нашої громади. В цьому мене підтримують
виборці, про що свідчить щоденне спілкування з ними.
Для створення комфортних умов для проживання мешканців та подальшого розвитку громади потрібні фінансові ресурси. Основним джерелом наповнення бюджету
селищної ради є податки. Як забезпечити ефективне наповнення бюджету? Ні для кого не секрет, що наша громада
є сільськогосподарською, і доходи від сплати земельного податку є значною частиною бюджету. Тому, в першу
чергу, потрібно буде провести інвентаризацію земельних
ділянок на всій території новоствореної селищної ради.
Після проведення інвентаризації планується отримати
додаткові кошти в селищний бюджет.
Працюймо разом на розвиток нашої Новоайдарської
громади!
І. ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.
може подавати додаткові документи стосовно досвіду
роботи, професійної компетентності і репутації
(характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Документи приймаються протягом 30 днів із дня
публікації оголошення до 28.12.2020 року включно. За додатковою інформацією щодо основних функціональних
обов'язків, розміру та умов оплати праці, а також
іншою інформацією звертатися за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Дружби, буд. 1,
або за телефоном (06445) 9-43-56.
Триває перереєстрація громадян,
які перебувають на квартирному обліку
Виконавчий комітет Новоайдарської селищної ради доводить до відома мешканців, які перебувають на черзі громадян
і потребують поліпшення житлових умов, що у відповідності
до п.25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській
РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 11.12.1984 № 470, щороку, в період з 1
жовтня по 31 грудня, проводиться перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку, в ході якої
перевіряються їх облікові дані. Виявлені зміни вносяться в
облікові справи громадян і книгу обліку осіб, які перебувають у
черзі на отримання жилих приміщень.
Для проходження перереєстрації громадянам, які перебувають на квартирному обліку, необхідно поновити
документи облікової справи, а саме:
- довідку з місця проживання про склад сім’ї та
реєстрацію всіх членів сім’ї, які перебувають на квартирному
обліку, а також чоловіка/дружини (у разі одруження), якщо
вони зареєстровані за іншим місцем проживання;
- копії паспортів черговика та повнолітніх членів сім’ї;
- копії документів, які засвідчують зміни у складі сім’ї
(народження, розлучення, смерть, тощо);
- копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру
всіх членів сім’ї;
- документ, який дає право на включення до пільгової
черги;
- громадяни, які винаймають житло, надають договір
найму/піднайму, завірений належним чином.
Зазначаємо, що перереєстрація здійснюється з метою впорядкування обліку громадян, які перебувають у
черзі на одержання жилих приміщень, з обов’язковим
додержанням порядку існуючої квартирної черги.
Тому громадяни, які не пройдуть перереєстрацію
квартирного обліку, вважатимуться такими, що
не потребують поліпшення житлових умов.
Прийом документів здійснюється за адресою:
вул. Дружби, буд. 1, 2 поверх, смт Новоайдар.
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Згідно з даними Державного бюджету на 2021 рік, з 1 грудня мінімальна пенсія становитиме вже 1934
гривні. Максимальна пенсія – 19340
гривень.
У державному бюджеті на 2021 рік
передбачено зростання зарплат і пенсій. Так, мінімальну зарплату підвищать до 6000 гривень у січні і до 6500
гривень у липні. Потім виростуть і
витрати на заробітні плати бюджетників. Повідомляється, що мінімальну пенсію поступово підвищать з 1769
до 2100 гривень. З березня поточного
року пенсії почали індексувати. Індексація відбуватиметься щонайменше на
50 % рівня інфляції і 50 % від зростання
зарплат.
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Мінімальні пенсії: з 1 січня – 1769
гривень; з 1 липня – 1854 гривні; з 1 грудня – 1934 гривні. Максимальні пенсії з
1 січня – 17690 гривень; з 1 липня – 18540
гривень; з 1 грудня – 19340 гривень.
Також пенсіонери, старші 75 років, зможуть отримувати додатково
400 гривень. Із 2020 року таку надбавку почали отримувати українці віком
від 80 років.
aspi.com.ua

С 15 ноября на территории Луганской
области начнет работать служба скорой
помощи Международной благотворительной организации «Международная
медицинская помощь».
Так, оперативная зона мобильных
бригад неотложной медицинской помощи - 30 км в обе стороны от KПBB
«Станица Луганская», KПBB «Счастье»
и KПBB «Золотое» и 5 км в глубину от
линии разграничения - «cеpая зона».
Отмечается, что мобильные бри-

гады неотложной медицинской помощи
можно вызвать для транспортировки
больных, экстренного вызова, вызова в «серые» зоны и других случаях
по единому номеру: 0-800-330-319.

Государственный стандарт будет применяться с 1 сентября 2022 года к учащимся по двенадцатилетней программе
обучения.
Документ определяет 11 ключевых
компетентностей,
которые
должны
получить школьники.
Среди них: свободное владение государственным
языком;
способность
общаться на иностранных языках;
математическая и технологическая компетентность; инновационность и открытость к новым идеям; предприим-

чивость и финансовая грамотность;
способность учиться на протяжении
жизни.
«В свою очередь педагоги будут
иметь академическую свободу, а школы
обеспечены всеми ресурсами, в том числе - электронными и технологическими
решениями», - сказал Премьер-министр.
facenews.ua

Міністерство фінансів спрогнозувало,
як перерахунок акцизів вплине на кінцеву вартість напоїв. З огляду на те, що
його складова коливається від 7,8 % до
30,5 %, подорожчання буде непропорційним підвищення акцизів. Так:
- пляшка горілки (40 %) подорожчає
з 89,4 до 92,93 грн;
- пиво – з 19,5 до 19,69 грн;
- коньяк – з 128,32 до 131,85 грн;
- ігристе вино – від 89 до 90,22 грн;
- кріплене вино – від 49 до 49,78 грн.
Відзначимо, що мова йде фактично
про мінімальні ціни. При цьому, залежно від виробника і характеристик напою,
ціна може зрости більш істотно або ж
взагалі не зміниться.

«Ставки акцизного податку на алкогольні напої пропонується збільшити
на 11,6 % з урахуванням прогнозного
індексу споживчих цін на 2020 рік –
111,6 % (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 № 253)», –
пояснюють в Уряді.
agroreview.com

«Ощадбанк» продлил действие карт
переселенцев до 1 января 2021 года. Об
этом напомнили в колл-центре банка.
Так, в октябре некоторые пенсионеры столкнулись с тем, что в связи с
окончанием срока действия их карты
были заблокированы. Они получили сообщения, что новые карты выпущены
автоматически и ожидают владельцев
в отделении «Ощадбанка».
«Хотим обратить ваше внима-

ние, что продлить карту возможно
именно по счетам, которые были открыты как ВПЛ», — акцентировали в
колл-центре банка.
cxid.info

Вартість землі недооцінена як мінімум у 5 разів. Справедлива вартість
української землі становить $ 4958 за 1 га
при нормативній грошовій оцінці $ 955
за 1 га (2018 р.). Про це свідчать дані
«Аудиту економіки України».
«Зараз в Україні ціна за гектар складає близько $ 1 тис. за га. Це означає, що
вартість землі недооцінена як мінімум
у 5 разів», - наголошується у звіті.
Згідно з матеріалом, оскільки прийнята урядом модель (від 25.09.2019 р.
№ 2178) ціноутворення має кілька фундаментальних обмежень (заборона купівлі землі юридичним особам до 2024
року, повна заборона для іноземців, обмеження за максимальними площами
покупки), аналітики стверджують, що
ціна землі не досягне своєї справедливої
вартості найближчим часом.
«За прийнятою моделлю ринку землі ціна за 1 га, за оцінкою, збільшиться
до $ 2354 на 10 рік після впровадження
реформи. Загальний економічний ефект
складе $ 14 млрд додаткового ВВП за
10 років», - вказують експерти. Однак,
на їхню думку, це значення не є максимально можливим. Економічний ефект
може досягти $ 85 млрд при відповідній
державній підтримці розвитку ринку
землі: лібералізації ринку, зменшення
ризиків шляхом забезпечення політич-

ної та макроекономічної стабільності
і подолання розриву в продуктивності між Україною і більш розвиненими
країнами.
Крім того, відсутність ефективного ринку землі призводить до низької вартості оренди, переважання на ринку агрохолдингів, а також
неефективної структури власності
на паї.
«Підприємства не можуть залучати
банківське фінансування для розвитку сільськогосподарського бізнесу, що
призводить до недоотримання сектором
як мінімум $ 3-5 млрд ресурсів. Відкриття ринку дозволить агрокомпаніям
і аграріям отримати право власності на
землю і більше в неї інвестувати, підвищуючи ефективність українського
агросектора», - наголошується в звіті.
Експерти відзначили, що в той же
час зняття мораторію може дещо знизити маржинальність бізнесу через
збільшення витрат на землю.
glavcom.ua

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроект,
яким передбачається створення бази
ДНК злочинців, безвісти зниклих та
військовослужбовців.
Законопроектом передбачено врегулювання як обов’язкової державної,
так і добровільної реєстрації геномної
інформації людини.
Так, чітко визначено категорії
осіб, які підлягають обов’язковій
реєстрації:
- особи, притягнені до кримінальної
відповідальності за вчинення умисних
злочинів проти життя, здоров’я, статевої
свободи, статевої недоторканості особи,
щодо яких обрано запобіжний захід;
- особи, які вчинили злочини проти
життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи, до яких за
рішенням суду застосовані примусові
заходи медичного характеру;
- особи, засуджені за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості
особи;

- особи, які засуджені та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо
тяжких злочинів;
- невпізнані трупи;
- особи, зниклі безвісти;
- близькі родичі осіб, зниклих
безвісти.
Окрім того, пропонується встановити механізм відбору біологічних зразків осіб, які добровільно вступають
або призиваються на військову службу,
і військовослужбовців.
Для реалізації цього законопроекту потрібно витратити 276 млн
926 тис. грн.
vgolos.com.ua
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Сашко – постійний учасник, переможець та лауреат
багатьох музичних конкурсів.
Започаткував свою «скарбничку» нагород ще навчаючись в
Новоайдарській дитячій школі
мистецтв. Ставши студентом –
не припинив своєї конкурсної
діяльності. Викладачі бачили
та бачать величезний потенціал
юнака та всіляко його підтримують, як і родина, яка в повному
складі є шанувальницею його
безперечного таланту.
Не дивлячись на юний вік,
Олександра вже можна назвати доволі досвідченим музикантом: за його плечима безліч
конкурсів та концертів, в яких
він залюбки брав участь і продовжує це робити. Кожний з них
дав йому неоціненний досвід. З
кожним новим конкурсом та
концертом музикант стає більш
впевненим в собі, розвиває багато якостей, необхідних для
подальших вдалих виступів. І,
що дуже важливо, він вчиться
долати хвилювання. Бо ж воно,
хоч трохи, але завжди присутнє, особливо, коли говоримо
про такі творчі особистості, як
герой нашого сьогоднішнього
матеріалу. Та коли Сашко бере в
руки інструмент, все відходить
на другий план, поступаючись
місцем Її Величності Музиці.
І він готовий творити…
Нещодавно О. Глазунов взяв
участь у ІХ Всеукраїнському
учнівському та студентському
фестивалі-конкурсі музичного
мистецтва «Київський колорит», який цьогоріч, через пандемію коронавірусу, проходив
у дистанційному форматі.
Засновником Всеукраїнського та Міжнародного фестивалю-конкурсу музичного мистецтва «Київський колорит»
є Національна всеукраїнська
музична спілка за підтримки
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Завжди особливо приємно розповідати на сторінках газети про досягнення та перемоги наших земляків. І ось нещодавно з’явився новий привід розповісти про талановитого музиканта, виконавця, студента 3 курсу Сєвєродонецького обласного коледжу культури та мистецтв
ім. С. Прокоф'єва, новоайдарця Олександра Глазунова.
Міністерства культури України. інтелектуальної й художньої сандр обрав «Светит месяц»
Фестиваль-конкурс
прово- самосвідомості молодих музи- Б. Трояновского и «Вечор ко
диться з метою збагачення та кантів; обміну досвідом з питань мне, девице» А. Шалова. Вирозвитку традицій вокального педагогіки та виконавської май- конуючи конкурсну програму,
та інструментального мистецтв, стерності; репрезентації міста Сашко виклався на повну. Мені
розширення спектру музичних Києва, як культурного центру пощастило побачити один з
його виступів: це було просто
напрямів, стилів і шкіл акаде- європейського простору.
В номінації «Інструменталь- неймовірно. Впевнена постава,
мічного та естрадного музичного виконавства в Україні та за ний жанр» за умовами конкурсу яскраве звучання, складалося
її межами, популяризації укра- дозволялося надати на розгляд враження, що музикант та інїнської, європейської і світової журі один-два твори за бажан- струмент просто стали єдиним
класики, кращих музичних зраз- ням конкурсанту, де конкур- цілим, і ніби ти потрапив на
ків композиторів-сучасників у сант впевнено має можливість довгоочікуваний концерт до
творчості дітей, юнацтва та мо- продемонструвати свій талант. «зірки» в філармонію! Хоча,
лоді; виявлення і підтримки Допустимо: 1. Твір світової кла- хочу зауважити, сам Олександр
обдарованих виконавців, ство- сики, або періоду романтизму; до свого виступу поставився
рення умов для піднесення ху- 2. Твір українського компози- досить самокритично: помітивдожнього рівня та удосконален- тора: класика, сучасного, або ши незначну помилку (загалом,
ня виконавської майстерності, композитора своєї країни. Тво- мабуть, тільки йому та профевиховання естетичного смаку, ри повинні бути різнохарактер- сіоналам вона й була помітна),
задоволення потреб самореаліза- ними, якщо їх два. Тривалість він трохи засмутився й не хотів
демонструвати свій остаточний
ції і спілкування молоді за твор- виступу – до 8 хвилин.
Для участі в конкурсі Олек- запис-виступ своїм батькам.
чими інтересами, формування

В прошлом году на страницах нашей газеты мы уже рассказывали о маленькой пловчихе, новоайдарской «золотой рыбке» Алисе Баевой, которая благодаря своим целеустремленности, желанию
и таланту добивается немалых успехов в подводном плавании.
Так, в прошлом году, как мы уже писали, Алиса Баева заняла 1-е место по плаванью в биластах и 3-е
место по плаванью в ластах в соревнованиях под красивым названием «Золотой дельфин», которые
проходили в Северодонецке. Тогда для того, чтобы занять первое место, Алиса преодолела дистанцию
за 43,7 сек, для третьего места ей понадобилось 39,9 сек.
Этот успех «подстегнул» активную девчушку, и занятия любимым видом спорта она продолжила
с еще большим рвением и напором.
В этом 2020 году соревнования «Золотой дельфин» пенька в подводном плавании, т. к. основной стиль
проходили в закрытом режиме, без допуска родите- подводного плавания – «дельфин». Кроме долголей, которым, конечно же, очень хотелось увидеть жданной моноласты в «обмундирование» также входят
трубка и маска. Кстати, это замечательное фото в полее выступление, ее победу.
В этот раз Алиса просто превзошла саму себя. На ной мере передает радость девочки – с долгожданной
дистанции 50 метров в биластах Алиса показала ре- моноластой расставаться никак не хочется!
Помимо плаванья юная непоседа занимается волейзультат ровно 37 секунд! А для того, чтобы получить
юношеский разряд, достаточно преодолеть эту дис- болом, три раза в неделю посещает школу искусств
танцию за 38 секунд. Так что русалочка Алиса даже – в этом году начала играть на гитаре Хорошо учится
немного времени сэкономила (хотя для спортсменов в школе, увлеклась английским. Времени, конечно,
катастрофически не хватает, но домашнюю любикаждая доля секунды – на вес золота).
Как и год назад, темпов девочка не сбавляет и мицу Шушу (шиншилка) Алиса ни за что не оставит
очень многое успевает. Занимается практически всем, без внимания и заботы. В свободное время катается на
коньках, роликах, пейнборде, квадроцикле. Обожает
к чему сейчас лежит ее душа.
Как рассказывает мама юного таланта Людмила, три рыбалку. Конечно, не каждый день: на коньках удаетраза в неделю у Алисы тренировки по плаванию. Тре- ся покататься в основном в Харькове, ролики – перед
нировка состоит из двух циклов: сначала «разогрев» в сном, пенниборд – тоже. Рыбалка только в воскресенье.
спортзале, а потом, собственно, бассейн. В бассейне С удовольствием играет на гитаре. Конечно, хочеттакже ждут различные виды плаванья, сначала комп- ся и с детками погулять, но не всегда удаётся с таким
лекс (включает в себя различные виды: брасс, кроль, на напряженным графиком. Хотя Алиса не жалуется.
спине, кроль без трубочки) потом опять другие: кроль, Все, чем она занимается, ей очень нравится.
Она сама ставит себе цели и старается их достигать.
дельфин. В общем, каждый раз различные задания,
которые девочка с огромным удовольствием выполняет. Спортивный склад характера во многом помогает. АлиИнтерес, как вы уже догадались, у Алисы не уга- са не любит отставать, стремится только вперед. Спорт
сает, а на оборот разгорается с новой силой! Она, на- помогает Алисе с самодисциплиной. Да и с характером.
пример, мечтала о моноласте с самого начала своих Она многое успевает, и в свои девять лет уже имеет
занятий, и вот наконец мечта осуществилась! Радо- опыт успешного распределения времени.
Юношеский разряд – это весомое достижение на
сти не было предела. Это ведь новый этап, новая сту-
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Та, як виявилось, хвилювався Сашко безпідставно (він
обов’язково зробить необхідну
роботу над помилками). Його
виступ настільки вразив поважне журі, що тепер ми впевнено можемо привітати талановитого хлопця із заслуженою
перемогою – першим місцем,
яке він посів у цьому фестивалі-конкурсі в номінації «Інструментальний жанр» (народні
інструменти, солісти).
Звичайно, цей успіх Сашка не
випадковий. До кожної сходинки успіху його вела непроста
стежина. Це роки навчання, які
він присвячує музиці та улюбленому музичному інструментові.
Шість років навчання в НДШМ,
які принесли перші вагомі перемоги, вже третій рік навчання в
коледжі. Минулого навчального
року Олександр посів третє місце у Всеукраїнському конкурсі,
вийшовши на новий рівень. А
тепер вже й до першого місця дістався, обійшовши велику кількість конкурентів. Молодець,
Сашко! Так тримати! Ми тобою пишаємося! В тебе попереду буде ще багато конкурсів й багато роботи над
собою, над вдосконаленням
своєї майстерності. Та, впевнені, ти впораєшся з цим усім
гідно!
Навчайся, грай, займайся
улюбленою музикою, – це в тебе
виходить дуже й дуже добре, а
ми будемо з нетерпінням чекати на концерти за твоєю участю.
Адже музика – це твоя стихія,
це твоє повітря. Ти живеш нею
й передаєш її нестримні емоції та відчуття завдяки своїй
вірній подрузі – балалайці. З
таким серйозним підходом до
улюбленої справи на тебе чекає
справжній успіх. З перемогою
тебе! Так тримати!
М. ТИХОНОВА.

пути к мечте. И мы искренне поздравляем Алису, ее
семью и тренера с высоким результатом. Упорства,
энергичности и целеустремленности этой маленькой
хрупкой девочке не занимать. Пусть они ведут тебя
к твоим мечтам, которые непременно сбываются!
Удачи и успехов в спорте и творчестве!
М. ТИХОНОВА.
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Впервые идея организации этого актуального
в наши дни праздника была выдвинута еще в 1931
году, на Международном конгрессе сторонников
движения в защиту природы, во Флоренции. Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности
организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете,
в том числе и за домашних животных.

11 домашних питомцев:
кто больше любит?
Собака. Отношения между собаками и людьми
уникальны; наша общая история насчитывает, по
разным данным, от 12 до 25 тысяч лет. Все это время
они учились жить рядом с человеком: переваривать
богатую углеводами человеческую пищу, считывать
наши эмоции, различать слова человеческих языков.
Специалисты по поведению животных утверждают:
«Главный способ выражения любви у собак — прикосновение. Собаки облизывают людей и позволяют гладить себя, этим выражая доброе отношение и привязанность. А еще собаки считывают ваше поведение и
подстраиваются под него. Поэтому когда в доме, где
есть собака, появляется ребенок, собака, как правило,
начинает его защищать». Собаки способны любить так,
как никакое другое животное.
Попугай. Собака любит хозяина как родной брат
или сестра — или лучший друг. Попугай любит иначе — как ревнивый и зачастую неуравновешенный романтический партнер. «Попугаям нужно очень много
внимания», — считают орнитологи: «Если попугай
недополучает внимания и любви, он может даже совершать странные, саморазрушительные поступки,
например, выдергивать собственные перья или биться
головой о стены». Попугаи не просто социальны; в дикой природе они ОЧЕНЬ социальны. Они живут большими стаями, и их выживание зависит от постоянного
и тесного взаимодействия с себе подобными; общение
необходимо этим птицам для поддержания здоровья
тела и психики. Если вы встретили в лесу попугаяодиночку, значит, он либо ранен, либо болен. Попугай
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становится хорошим питомцем только для человека, к которому попал птенцом: они очень привязываются к первому хозяину, но с большим трудом — к
новому. Это стоит помнить, заводя попугая: они
живут очень долго — иногда больше 70 лет!
Свинья. Заводить домашних свиней (особенно маленьких мини-пигов) модно уже лет десять — и неспроста. Свиньи заняли третье место в этом списке благодаря своей способности привязываться к человеку и
проявлять эту привязанность почти так же интенсивно,
как это делают собаки. Они в достаточной степени социальны, чтобы ценить общение и ласку, и достаточно
умны, чтобы обучаться командам. «Им нравится, когда
им чешут спинку и бока; так они показывают, что доверяют людям — а такое доверие говорит о серьезной
привязанности», — утверждают специалисты.
Крысы. В природе крысы живут тесно, часто соприкасаются друг с другом, поэтому, если ваш питомец спокойно проводит время у вас в руках или
на коленях, значит, считает за своего.
Лошади. Лошади благосклонны не ко всем людям,
иногда их связь с хозяином становится эксклюзивной
— в том смысле, что лошадь позволяет только одному
человеку ездить на ней верхом или даже ухаживать за
собой. Они принимают ласку и даже ищут ее, чувствительны к интонациям. Называть лошадиную привязанность любовью или нет — вопрос стилистики, но
она совершенно точно бывает сильна и многогранна.
Кошки – самые противоречивые питомцы. Специалисты утверждают, что до людей им нет никакого
дела — но некоторые примеры поведения сложно интерпретировать иначе, как проявление привязанности
к человеку.
С другой стороны, за плечами у домашних кошек 5
тысяч лет тесного соседства с людьми. Время, проведенное бок о бок, а часто – и под одной крышей, смягчило их характер и сделало нежными компаньонами – но
вряд ли научило любить. Однако для кошек не так уж
редки попытки «подкормить» хозяина – принести убитую мышь или птицу; кроме того, многие домашние
кошки отличают хозяев от посторонних – доверяют
первым и боятся последних. Возможно, в их маленьких головах все-таки теплится чувство к хозяевам –
такое же противоречивое, как они сами.
Кролики, морские свинки и шиншилы. Большую часть жизни они что-то жуют или спят, на проявление любви к хозяевам в этой растительноядной
жизни просто не остается места.
Змеи. Заводя питона, следует, однако, помнить, что
привязанность формируется медленно; доверие змеи
приходит с долгими месяцами и годами соблюдения
строгого распорядка. Змеи – рабы привычек: чем более
предсказуемо ваше поведение, тем больше они вам доверяют. И даже если питон хорошо знает вас и многое
вам позволяет, не стоит ожидать от него многого.
Черепахи. «Мозг рептилии не способен на любовь»,
– не без грусти заключают специалисты. Вы можете прожить бок-о-бок с черепахой хоть всю жизнь, но
если вы передадите ее другому хозяину или выпустите
на волю, она этого не заметит.
Аквариумные рыбки. «Они в воде, а вы — нет, и это
серьезное препятствие для общения», — констатируют
биологи: «Золотые рыбки могут быть довольно сообразительными, их можно дрессировать, но не ждите,
что рыбка привяжется к вам».
Пауки. Начинающие владельцы пауков утверждают, что их питомцам нравится, когда их берут в руки
или гладят. На самом деле паук просто находится в режиме исследования местности и не считает нужным
атаковать.

Ю́бка – предмет одежды, покрывающий нижнюю
часть тела.
Люди издавна носили юбки. Причем представители
обоих полов. Это и повязки из звериной шкуры, и куски
ткани вокруг бедер, кода научились ткать... Нечто похожее на мини-юбку в Древнем Египте называлось «схенти» и носили его преимущественно мужчины (хотя и
женщины тоже), причем разного социального уровня.
Греки носили широкие хитоны, сотканные из шерсти, льна, шелка и хлопка. Длина хитона варьировалась
в зависимости от возраста, по принципу — чем моложе, тем короче. Для римлян умение надевать тогу было
сродни искусству, так как держаться она должна была
без помощи каких-либо застежек. Домашней одеждой,
а также одеждой рядовых граждан являлась туника.
Средние века ознаменовались появлением юбок
«со шлейфами». Заднее полотнище постепенно удлинялось в зависимости от значимости владельца юбки.
Эти шлейфы богато украшались: золотое шитье, драгоценные камни – всё, что могло обозначить степень
богатства и значимости владельца.
В настоящее время мужские юбки входят в
парадную форму Шотландии, а также Греции.
Существует более 80 фасонов юбок. Практически
ни одна коллекция ведущих модных Домов не обходится без этого предмета одежды. Дизайнеры экспериментируют с кроем, цветом, отделкой и сочетанием стилей
и материалов.
Карандаш — узкая, облегающая бедра юбка,
обычно длиной до колена или чуть ниже.
Тюльпан имеет длину выше колена и объемные
складки на талии. Существуют варианты с запахом и
без, объемными карманами, ассиметричными линиями
конструкции и драпировками, но в любом исполнении силуэт будет напоминать бутон нераскрывшегося
тюльпана.
Колокол. Эффект легкости и элегантности достигается за счет сужения сверху и расклешенности к низу.
Баллон.
Представляет
собой
широкую,
присобранную наверху и по подолу тесьмой, юбку.
Солнце. Такое название связано с тем, что она
шьется из круглого куска материи без швов.
Годе. Фасон выглядит как сочетание расклешенной
юбки и карандаш. Часто называют юбка «рыбка» или
«русалка», т. к. формой напоминает рыбий хвост.
Кюлоты — юбка-брюки.
Скорт — юбка-шорты, спереди выглядит как юбка
благодаря запаху.
Викел — юбка с запахом, оборачивающаяся вокруг туловища несколько раз, завязывающаяся/
застегивающаяся на поясе.
Петтикоат — широкая и жесткая нижняя юбка
с рюшами, сильно накрахмаленная.
Саронг — индонезийская юбка с запахом,
обматываемая вокруг бедер.
Хип — юбка на бедрах.
Виды юбок по длине:
Макси. Полы юбки доходят до щиколоток.
Миди – юбка, доходящая до колена.
Мини – выше колена.
lifegid.media;
patterndesign.ru; dekormyhome.ru.
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Куплю старую, сломанную радиоаппаратуру, калькуляторы,
аудио- и видеомагнитофоны, измерительные приборы,
осцилографы, часы, ЭВМ, радиодетали, пускатели, автоматы,
мощные радиостанции. Всё – производства СССР. Радиолы
и приёмники до 60-х годов выпуска. Телефон: 095-030-55-40.

продам
ДОМ. 066-543-27-16.
Однокомнатную КВАРТИРУ. 050-84-11-501.
КВАРТИРУ и КОЗЛИКОВ. 099-278-14-75.
ДОМ в с. Алексеевка. Газифицирован. 050-66-760-48.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (65 кв. м. + площадка).
066-54-32-716.
УГОЛЬ. 050-627-08-63, 095-843-68-54.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з лушпиння соняшнику. 3300 грн/т.
066-305-44-64, 067-103-28-10.
ДРОВА сосновые (обрезки). 099-14-59-391.
ТЁЛОЧКУ, 099-19-50-813.
ПРИЦЕП-ПЛАТФОРМУ для пасеки, 095-60-41-637.
ТРУБЫ б/у поливные, длина 4,5 м, 1 шт. – 50 грн; ТРУБЫ пластиковые канализационные, длина 2 м, диаметр 20 см – 100 грн
за 1 шт.; деревянные ПОДСТАВКИ (можно под ульи), 1 шт. – 20
грн; оконное СТЕКЛО 50*80 см, 1 шт. – 30 грн; ручной НАСОС
алюминиевый для посадки пчел и опрыскивания деревьев и т.д.
– 50 грн; переносные пчеловодные ЯЩИКИ, УЛЕЙ, РАМКИ,
разный пчеловодческий ИНВЕНТАРЬ для начинающих пчеловодов; пчеловодческий КОСТЮМ белый, 50 размер – 100 грн;
СЕМЕНА укропа, 1 стакан – 20 грн; ШЛАКОВАТУ для утепления, РУБЕРОИД в рулонах, 1 м - 30 грн; резиновые ШЛАНГИ
для полива; проигрывающее УСТРОЙСТВО «Ригонда» с приемником; разные ПОДНОСЫ эмалированные – 30 грн; ГРАБЛИ
– 50 грн; разные ЛОПАТЫ – 50 грн; КОСУ – 100 грн, ВИЛЫ,
ТЯПКИ – 50 грн.; ДВУРУЧНУЮ ПИЛУ («Дружба») – 100 грн.
Телефон: 095-39-36-278, с. Безгиново.
КУСТИКИ бесшипной и высокоурожайной ЕЖЕВИКИ
СОРТА ТОРН ФРИ. Цена – значительно ниже рыночной.
050-256-12-14.
КАРТОФЕЛЬ. 066-53-10-855.
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.

аренда
СДАМ В АРЕНДУ ДОМ в
с. Алексеевка. 099-278-14-75.

считать
недействительным
Втрачений
АТЕСТАТ
№ 548077, виданий 27.06.1984 р.
на ім’я ДЕМЧЕНКА Олександра Олександровича, вважати
недійсним.
АТЕСТАТ про повну загальну середню освіту та ДОДАТОК ДО АТЕСТАТУ на ім’я
ІГНАТЄНКО Євгенії Миколаївни вважати недійсними.
ТИМЧАСОВЕ ПРИПИСНЕ ПОСВІДЧЕННЯ на ім’я
СТЕНДИКОВА Олексія Олеговича, 17.09.1980 р. н. вважати
недійсним.
АТЕСТАТ про неповну загальну освіту № 080857 і АТЕСТАТ про повну загальну освіту
№ 639490 на ім’я ЧЕРНЯВСЬКОГО Віктора Миколайовича
вважати недійсними.

Нагадуємо мешкацям Луганської області, що продовжує свою роботу «Антикорупційний
комітет
при ВЕРХОВНІЙ РАДІ
УКРАЇНИ управління в
Луганській області».
Адреса установи: 93012,
м. Рубіжне, вул. Володимирівська, 39 А, а/с № 3.
Телефони: (095) 850-76-64,
(098)732-11-62.
E-mail:
lugan-antikor@
ukr.net.
Повідомлення громадян
услуги
про злочини економічної і
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт. корупційної спрямованості, а
Обслуживание. 099-336-87-79.
також про посадові злочини,
БУРИМ СКВАЖИНЫ. 095-678-06-28.
приймаються цілодобово.
Керівництво.
Слізно сумуємо і щиро співчуваємо сім’ї Миронових Олександра Володимировича і Раїси Яківни з приводу болісної
втрати – смерті дочки Нелі.
Сім’я Гетьманцевих.

УГОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

Висловлюємо глибокі співчуття Мироновим Олександру Володимировичу і Раїсі Яківні з приводу передчасної
смерті дочки Нелі.
Сім’я Лігус.

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

Педагогічний колектив та всі працівники Олексіївської
школи-гімназії щиро співчувають родині Миронових Олександра Володимировича та Раїси Яківни з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті дочки Нелі.

помним...
25 ноября – 3 года
светлой памяти
СЕЛИНОЙ Марии Ивановны
Ты нас покинула, родная.
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему:
живая ты в нашем сердце
среди нас.
Как много нашего
ушло с тобой.
Как много твоего
осталось с нами.
Вечная память о тебе
В сердцах родных.
Помним. Любим. Скорбим.
Любящие тебя
дочь Ирина, зять Олег,
муж Алексей,
родные и близкие.

095-51-23-839
Магазин
«СантехНіка»
Душові кабіни, бокси, ванни,
змішувачі, труби, унітази та
меблі для ванної кімнати.
Комплектуємо групові
доставки по регіону.
Адреси: м. Старобільськ,
вул. Гімназична, 53 А,

тел. 0667631520;
смт. Новопсков (Універмаг)

тел. 0992064143.
Ремонт
изготовление,
перетяжка
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 48

27 листопада

2020 р.

7

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА
ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РІВНЯ
«ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН СМТ СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА
СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
ОНОВЛЕННЯ З РОЗШИРЕННЯМ МЕЖ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
ТА ПЛАН ЗОНУВАННЯ СМТ СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА
СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(У СКЛАДІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ)»
ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ ПРОЕКТУ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН СМТ СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА
СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
ОНОВЛЕННЯ З РОЗШИРЕННЯМ МЕЖ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ
ТА ПЛАН ЗОНУВАННЯ СМТ СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА
СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(У СКЛАДІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ)
Мета проекту «Генеральний план смт Станиця Луганська Станично-Луганського району Луганської області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування смт Станиця
Луганська Станично-Луганського району Луганської області (у
складі Генерального плану)» – визначити стратегію містобудівного
розвитку смт Станиця Луганська, умови формування комфортного
середовища життєдіяльності населення на найближчу і віддалену
перспективи.
Селище Станиця Луганська є адміністративним центром
Станично-Луганської селищної ради.
Враховуючи наявні ресурси проектних територій відповідно
до проектних рішень генерального плану смт Станиця Луганська,
на 20 років було визначено декілька стратегічних напрямків подальшого розвитку проектних територій: виробничий, сільськогосподарський, рекреаційний, екологічної безпеки та соціального
розвитку. Дані напрямки сприятимуть зростанню промислового
та сільськогосподарського виробництва на основі його інноваційно – інвестиційної складової, залученню та активізації стимулів
зняття гостроти проблеми зайнятості та якісного розвитку соціальної інфраструктури, створенню умов по підвищенню рівня
життя населення.
Забезпечення стратегії розвитку відбудеться за рахунок ефективного використання наявних ресурсів в проектних межах населеного пункту та в разі врахування можливостей територій,
що входять до Станично-Луганської селищної ради.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Станично-Луганська селищна рада
Станично-Луганського району Луганської області
3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому
числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське
обговорення починається з «27» листопада 2020 та триває до
«27» грудня 2020 р. (30 днів);
б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження і пропозиції громадськості надаються у письмовому та електронному
вигляді;
в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): Громадські слухання щодо врахування
громадських інтересів відбудуться 15 грудня 2020 року у приміщенні Станично-Луганської селищної ради за адресою: 93600, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт Станиця Луганська,
вул. Центральна, 60.
г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за
якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною
інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення,
що стосується документа державного планування: Станично-Луганська селищна рада Станично-Луганського району Луганської області: 93600, Луганська обл., Станично-Луганський р-н,
смт Станиця Луганська, вул. Центральна, 52;
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його
поштову та електронну адреси та строки подання зауважень
і пропозицій:
Пропозиції надавати на адресу:
Станично-Луганська
селищна
рада
Станично-Луганського району Луганської області: 93600, Луганська
обл., Станично-Луганський р-н, смт Станиця Луганська,
вул. Центральна, 52;
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому
числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа
державного планування:
Станично-Луганська селищна рада Станично-Луганського району Луганської області: 93600, Луганська обл., Станично-Луганський р-н, смт Станиця Луганська, вул. Центральна, 52. Відповідальна особа - Філатов Сергій Миколайович, 050-180-29-44;
4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо
проекту документа державного планування:
Проведення транскордонних консультацій щодо проекту
документа державного планування не потрібно.
Строки подання зауважень та пропозицій: до «27» грудня 2020 року включно. Пропозиції та зауваження, подані після
встановленого строку, не розглядаються.
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3 декабря - геомагнитные колебания средней степени тяжести.
Первая магнитная буря декабря затронет в основном тех, кто страдает хроническими заболеваниями и различными психологическими расстройствами. Их состояние может обостриться, однако
тяжелых последствий не предвидится. Несмотря на этот утешительный прогноз, терять бдительность не стоит: постарайтесь не
перетруждать себя, избегать конфликтов, провести день на свежем
воздухе и иметь аптечку с препаратами первой необходимости под
рукой. Для метеочувствительных людей эта магнитная буря также
не пройдет незамеченной: специалисты отмечают, что геомагнитные
колебания 3 декабря будут сопровождаться мигренями, повышенной психической возбудимостью и нарушениями сна. Пик первой
бури декабря 2020 придется на обеденное время, и под вечер она
утратит свою интенсивность.
26 декабря - ожидается сильная магнитная буря. Особенно восприимчивыми к ее проявлениям окажутся люди преклонного возраста, сердечники, и те, кто страдает метеочувствительностью. К
этой магнитной буре лучше всего подготовиться заранее: за 2-3 дня
до ее начала отказаться от кофеиносодержащих напитков, жирной
пищи, регулярно проветривать жилые помещения, принимать контрастный душ перед сном. Такие меры предосторожности облегчат
последствия геомагнитных колебаний. Впрочем, от последствий
этой магнитной бури не застрахованы и те, кто к ним обычно не
восприимчив. Возможны нарушения сна, апатия и рассеянность.
Поэтому за руль нужно садиться с осторожностью, а решение важных вопросов лучше отложить до момента, когда на самочувствие
не будут влиять геомагнитные колебания.
28-29 декабря - последняя магнитная буря 2020 года начнется
утром 28 декабря (около 6:00), и достигнет максимальной интенсивности к вечеру. Самым тяжелым окажется период с десяти вечера 28 декабря до обеда 29 декабря. Затем буря пойдет на спад.
Во время пика геомагнитных колебаний ожидается обострение
хронических заболеваний и состояний, до и после него - высокая
психическая возбудимость и повышенная утомляемость. Колебания настроения и общая слабость причинят немало неудобств не
только метеозависимым людям, но и тем, кто обычно подобными
проблемами не страдает.
Самые благоприятные дни в декабре 2020 года - 7, 18, 27 декабря 2020 года. Это лучшие дни для важных, долговременных
проектов и дальних поездок. Все дела, начатые в этот период,
удаются как нельзя лучше.
Ivona.bigmir.net.

Дорогую, любимую
доченьку
Ларису ЕГОРОВУ
поздравляем
с красивым
50-летним юбилеем
со Дня рождения!
50 лет – тот возраст,
когда всё на свете тебе
уже можно, и знаешь ты
всё! Прими поздравления
с праздником этим – пусть,
дочка, всё в жизни даётся
легко!
Тебе в юбилей пожелаем здоровья, улыбки в глазах и тепла на душе! Пусть каждый твой день будет полон любовью, а каждый поступок ведёт пусть к мечте! Ты, дочка, всегда была
умной, красивой, такой оставайся ты годы спустя!
Пусть жизнь твоя будет, как сказка, счастливой,
и ангел-хранитель хранит пусть всегда!
Любящие тебя мама и папа.

27 ноября. Растущая Луна знаке Телец. Телец — знак материальной стабильности, настойчивости и усердия, поэтому это самое
благоприятное время для проведения разноплановых финансовых
операций и сделок. Вложение в ценные бумаги обязательно приведет к получению дохода. Так же хорошо идут дела, связанные с
недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами,
включая операции с художественными ценностями.
28 ноября. Растущая Луна знаке Телец. 13-й лунный день. День
самоанализа. Если удастся разобрать свои ошибки и извлечь из
них урок, то у вас появится реальная возможность поднять авторитет и укрепить свое положение в глазах окружающих людей.
Очень вероятен всплеск творческой энергии и активности. Для
второй фазы свойственен еще более значительный подъем энергии
и внутренних сил, сильно выраженная активность.
29 ноября. Растущая Луна знаке Телец. 14-й лунный день. Наиболее благоприятный день для разного рода важных начинаний.
Можете смело продвигать свои предложения, они обязательно
найдут отклик и будут приняты.
Однако стоит все хорошенько продумать и взвесить, так как начать можно дело, не только ведущее к победе, но и заканчивающееся полным крахом. День хорош для укрепления родственных
отношений.
30 ноября. Полная Луна в знаке Близнецы. Время быстрых
и энергичных дел. В силу возросшей импульсивности стоит заняться не требующими особой концентрации внимания и больших временных затрат вопросами и проблемами. Увеличенная интеллектуальная активность благотворно сказывается на
делах, требующих мгновенного принятия решений либо связанных
с добыванием информации.
1 декабря. Убывающая Луна в знаке Близнецы. Постоянное желание переключиться на другое занятие не способствует кропотливой работе, требующей мобилизации всего внимания, поэтому
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1 грудня, вівторок
Всесвітній день боротьби
зі СНІДом
День невролога
День працівників прокуратури
України
3 грудня, четвер
Міжнародний День людей
з інвалідністю
4 грудня, п’ятниця
День інформатики
5 грудня, субота
День працівників статистики
в Україні
6 грудня, неділя
День Збройних Сил України
7 грудня, понеділок
День
місцевого
самоврядування в Україні
10 грудня, четвер
Всесвітній день футболу
День прав людини
13 грудня, неділя
День благодійності
14 грудня, понеділок
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС
15 грудня, вівторок
День працівників суду України
Міжнародний день чаю
17 грудня, четвер
День працівника державної
виконавчої служби
18 грудня, п’ятниця
День працівників органів
РАГСу (РАЦСу)
19 грудня, субота
День адвокатури України
День Святого Миколая
Міжнародний день допомоги
бідним
22 грудня, вівторок
День енергетика
24 грудня, четвер
День працівників архівних
установ України
25 грудня, п’ятниця
Католицьке Різдво
28 грудня, понеділок
День календаря
31 грудня, четвер
Останній день року

Ответ на задание,
опубликованное в № 47
все долгосрочные проекты, на решение которых необходимо потратить более одного дня, стоит отложить в ящик до наступления
благоприятного периода. 16-й лунный день. Довольно гармоничный день. Все находится в равновесии. Ощутим некоторый переизбыток сил, которые лучше всего направить в творческое русло
или на физическую нагрузку.
2 декабря. Убывающая Луна в знаке Рак. Время неспешной стабильности. Идеально подходит для хорошо отлаженной деятельности предприятий, занятых монотонным производством. Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег взаймы. Есть
вероятность, что придется очень долго ждать их возврата. Поскольку в это время повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично и внимательно относиться к близким людям,
это пойдет вам лишь на пользу.
3 декабря. Убывающая Луна в знаке Рак. 18-й лунный день. Довольно неблагоприятный день, сопряженный с возникновением неожиданных проблем, для решения которых потребуется проявить
максимальную благоразумность и сдержанность.
Для
избежания
неприятных
последствий
требуется
внимательное обращение с металлическими предметами и огнем.
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