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Читателям «Вестника Новоайдар-
щины» сообщаем, что началась подпис-
ная кампания на 2021 год. Стоимость го-
довой подписки составляет 360 гривень, 
полугодовой подписки – 200 гривень, подписки                                                                            
на месяц – 40 гривень.

И, конечно же, приятная новость: для 
«годовых» подписчиков на «ВН» сохраня-
ются льготы – вы можете БЕСПЛАТ-
НО 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 на-

ших подписчиков, КТО ОФОРМИТ В РЕ-
ДАКЦИИ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ ДО                                                 
15 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, МЫ ПРОВЕДЕМ                                           
РОЗЫГРЫШ подарков и сувениров!

Сделайте подарок своим близким!

 

 

4 грудня о 10:00 – перша сесія 
Новоайдарської селищної ради
7 грудня о 10:00 – перша сесія

Щастинської районної ради

Уважаемые наши читатели! Подходит к концу оче-
редной год. Приходит время подводить итоги и стро-
ить планы на следующий 2021 год. Каким он будет, ни-
кто не кажет. Знаем одно точно – газета будет жить. 
Для нее этот год юбилейный. Нашему «Вестнику»                                               
исполнится 90 лет!

2020 год был сложный для всех, в том числе и для ре-
дакции. Мы вместе со всеми пережили самоизоляцию, 
удалёнку. Были отключения света и интернета. Были 
и больничные. Но газета продолжала выходить еже-
недельно! Мы остались верны своим читателям! Важ-
нейшие новости, актуальные интервью и, конечно же,                      
очерки о земляках - всё это есть на страницах районки.

Декабрь для каждого газетчика – время подписки. 
Сколько будет желающих читать нашу газету в следую-
щем году? Хотелось бы побольше. Во-первых, это сво-
его рода оценка нашего труда. А во-вторых, это наш               
основной доход.

А теперь о стоимости подписки. Сразу скажем: на год 
– выгоднее. Давайте считать. 40 грн – месяц за 4 номе-
ра, то есть один номер – 10 грн.  Из этих 10 грн мы пла-
тим почти 5 грн нашим партнерам – типографии и почте, 
а еще – налоги, свет, вода, бумага, картриджи, бензин.    
Нам на зарплаты остается совсем чуть-чуть.

Полугодовая подписка стоит 200 грн. И, если начнется 
повышение цен, мы тоже будем вынуждены поднять цену 
во втором полугодии.

Теперь о подписке на год. В среднем за год выходит 
52 номера. Умножаем на 10 грн, получаем – 520. А мы 
подписываем за 360 грн! И еще предоставляем право 
дать объявление бесплатно. Почему мы идем на такие 
меры? Нам важно, чтобы читатель был рядом с нами 
весь год! Чем будем компенсировать? Реклама – вто-
рой источник наших доходов. Надеемся, что в следую-
щем году активно будет идти купля-продажа благодаря                                               
объявлениям в «Вестнике».

2021 год обещает быть богатым на новости. Новый 
состав райсовета и поссовета. Первый год жизни гро-
мады, а это и передача коммунальной собственности, 
и новые финансовые отношения, и новые кадровые на-
значения. И обо все этом расскажет только наша газета.                        
Объективно и честно.

Давайте следующий год проведем вместе. Мы не под-
ведем! Мы будем стараться! Успейте подписаться до 
15 декабря и стать участником розыгрыша новогодних       
подарков.

Рады будем коллективной подписке!
Приглашаем активных людей вместе с заняться          

подпиской на очень выгодных условиях.
И неважно, как называется район. «Вестник                         

Новоайдарщины» в любой ситуации с вами!

Шановні працівники 
органів місцевого самоврядування,
депутати місцевих рад усіх рівнів,

активісти територіальних громад району!

Прийміть щирі вітання з професійним святом –   
Днем місцевого самоврядування!

День місцевого самоврядування — це свято тих, хто 
працює в органах місцевої влади, депутатів і усіх гро-
мадян, виборців, які вболівають за проблеми, дбають     
про розквіт і зростання міст і селищних громад.

Вам випала почесна і відповідальна місія – представ-
ляти громади, знати їх проблеми й докладати усіх зу-
силь для їх вирішення. У демократичному суспільстві 
саме органи місцевого самоврядування покликані 
створювати умови для реалізації громадських і при-
ватних інтересів, сприяти вирішенню життєво важ-
ливих питань не лише місцевого чи регіонального,                                          
а й державного значення. 

Бажаємо вам доброго здоров’я, щастя, но-
вих професійних здобутків на ниві зміцнення 
державності, оптимізму і мужності, творчої наснаги                                                  
та родинного благополуччя!

З повагою – колектив редакції
«Вісник Новоайдарщини».

Шановні
військовослужбовці!

Щиро вітаємо вас з професійним святом –                        
Днем Збройних Сил України!

Ви стали спадкоємцями високої слави українського 
козацтва, героїв визвольних змагань і переможців 
фашизму. Мужність і професіоналізм, виявлені 
українськими солдатами у ході миротворчих операцій, 
вже здобули молодому українському війську повагу і 
вдячність у світі. 

Мужність, честь, сила і відвага - тільки кращі 
з кращих взяли присягу в лавах Збройних Сил 
України. Ви готові стати на захист своєї Батьківщини,                                               
не втрачаючи жодної хвилини. 

Впевнені, Збройні Сили України і надалі з че-
стю виконуватимуть свій обов’язок перед Вітчизною, 
надійно захищатимуть мир і спокій українського                                     
народу.

У святковий день ми бажаємо вам спокійного мир-
ного неба над головою, щасливого особистого життя            
і заслуженого підвищення по службі.

З повагою – колектив редакції
«Вісник Новоайдарщини».
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Три ключові проєкти. Перш за все 
Сергій Гайдай розповів про ключову 
подію тижня, що минув. За участі голови 
ЛОДА, а також представників Міністерства 
фінансів, Міністерства інфраструктури, 
Міністерства економіки, Міністерства 
закордонних справ, Міністерства охо-
рони здоров’я, Міністерства з питань 
реінтеграції ТОТ, «Укрзалізниці» та по-
сольства України у Франції проведено 
одну із заключних нарад, що стосується 
модернізації Попаснянського водоканалу,                                                                    
яку фінансує Франція.

– Що стосується залізничної колії. 
Так само, можливо, буде фінансувати 
Франція. І проговорили те, що 
стосується нашої обласної лікарні. Ще 
раз підтвердили наміри, що ми дійсно 
зацікавлені у всіх трьох питаннях. Тож 
сподіваємось, що у наступному році по-
бачимо вже реалізацію цих проєктів, –                                                                             
зазначив Сергій Гайдай.

Доля лісів Луганщини. За словами 
Сергія Гайдая, під час липневої та жов-
тневих пожеж вогнем знищено відповідно 
8 та 25 тис га лісів. Він додав, що дуже 
цінує допомогу інших регіонів, які нада-
ють Луганщині саджанці та висаджують 
їх, але такі об’єми все одно недостатні, 
щоб швидко відновити ліси. До того ж, в 
нашій області специфічний ґрунт, на якому 
можуть не прижитися культури, вирощені 
на Заході, Центрі чи Півдні України. Тому 
до цього питання потрібен комплексний 
підхід.

– Я проговорював його з послами, коор-
динаторкою системи ООН Оснат Лубрані, 
керівником Держлісагенції. Ми зараз бу-
демо розробляти величезний проєкт по 
оновленню лісу. Скоріш за все, ті дерева, 
які нам потрібно висаджувати, ми будемо 
брати в наших сусідів у Донецькій області, 
тому що там ґрунт подібний. Ми, мож-
ливо, змінимо підхід: це не буде виключно 
сосна, а буде змішаний ліс. Ну, тобто, це 
буде проєктувати інститут. Найближ-
чим часом я доповім, що ми конкретно 
робимо по цьому напрямку, – наголосив                             
голова ЛОДА.

Борги водоканалів. Як відомо, КП 
«Попаснянський водоканал» має борг за 

електроенергію в сумі 180 млн грн. Через 
це ТОВ «ЛЕО» вже кілька разів відключало 
живлення на потужностях підприємства. 
Кабінет Міністрів своєю постановою                                
№ 1146 від 23 листопада заборонив об-
межувати і відключати електроенергію 
водоканалу, віднісши його до категорії                                                                                
захищених споживачів.

– Нам вдалось внести цей водоканал 
в список тих об’єктів, які заборонили 
відключати. Але борги, які накопичувалися 
з 2013 року, залишились. І зараз потрібно 
думати, яким чином можна вийти із цієї 
ситуації. Це буде непросте рішення, тому 
що не можна просто так взяти і третину 
обласного бюджету витратити на ці бор-
ги. Можливо, ми вчинимо так, як рік тому 
в Лисичанську – розробимо відповідну про-
граму. Вона тоді не запрацювала, але зараз, 
після введення у місті ВЦА, програма вже 
закінчує підготовку, і ми будемо чітко гаси-
ти борги, можливо, навіть за півтора року 
зможемо закрити їх повністю, – пояснив    
з цього приводу Сергій Гайдай.

Дороги: великі і маленькі. Під час 
прямого ефіру Сергій Гайдай розповів про 
долю дороги Гірське-Золоте. За його сло-
вами, розпочатий цього року ремонт буде                        
продовжений в 2021 році:

– Ми так і планували, що цю дорогу 
зроблять за два роки, тому що в нас не 
було стільки коштів, щоб одночасно зро-
бити її повністю. Тобто, все, що зроблено                  
цього року, – це тільки частина.

Що стосується інших доріг, то очільник 
області вкотре нагадав, що цьогоріч на 
Луганщині доріг відремонтовано більше, 
ніж за 5 останніх років разом узятих. На 
2021 рік плани ще більш амбіційні.

– Як я вже говорив, ми плануємо зро-
бити ремонт всіх основних магістральних 
доріг. На ремонт обласних доріг гро-
шей буде трохи менше. Але так само 
плануємо. І зараз з головами ОТГ, яких об-
рали, ми також плануємо сумісні роботи. 
Це взагалі моє бачення взаємодії з ОТГ. 
Я хочу співпрацювати. Щоби ми змогли 
максимально більше зробити для розвит-
ку Луганщини. Ми спілкуємось з головами 
громад, які хочуть змінювати Луганщи-
ну, разом плануємо якісь роботи. Це і до-

роги, і освітлення, і колектори, та інше. 
Тож сподіваюсь, що наступного року 
нам вдасться це зробити, і ми побачимо                           
результати, – пояснив Сергій Гайдай.

Лікарів запрошують на роботу. Багато 
питань, що надійшли керівнику ЛОДА, сто-
сувались карантину вихідного дня та мож-
ливого повного локдауну. Про майбутнє 
свого бізнесу хвилюються підприємці, які 
в таких умовах не витримують конкуренції 
з великими мережами. З цього приводу                       
Сергій Гайдай висказав власну думку:

– Звісно, хочеться, щоб не було локдауну, 
щоб ніхто не сидів вдома, а займався своїми 
справами. Але мені так само хочеться, щоб 
ніхто не хворів і ніхто не помирав. Ковід 
– хвороба дуже підступна, і я на собі це 
перевірив. Ми непогано підготувалися до 
другої хвилі ковіда технічно. Але у нас є 
проблема з лікарями. Користуючись на-
годою, пропоную всім, хто має відповідну 
освіту і готовий лікувати людей, будь ла-
ска, під цим відео залишайте свої дані, я з 
вами особисто зв’яжусь, і ми домовимось, 
в якій лікарні ви зможете допомагати. Але 
в мене є сумнів, що коли в кінці наступно-
го тижня я передивлюсь коментарі, то 
нарахую хоча б 3-5 лікарів, які матимуть 
бажання попрацювати з хворими на ковід.

В той же час він повернувся до теми 
страхування медперсоналу і доповнив 
інформацію, яку давав з цього приводу ми-
нулого тижня. Так, за словами Сергія Гай-
дая, застраховані будуть не лише лікарі,                                           
але й інші медпрацівники:

– З 1 січня 2021 року ми застрахуємо 
2403 медпрацівника. І там будуть і мобільні 
бригади, і лікарі, і медсестри так само. 
Весь медичний персонал, який безпосеред-
ньо з ковідом має справу, – пояснив він.

Акцент на житло. Одна із причин кад-                  
рового голоду в лікарнях Луганщини – 
відсутність житла для спеціалістів. За слова-
ми Сергія Гайдая, наступного року обласна 
влада планує зробити акцент на будівництві 
та забезпеченні житлом як переселенців, 
так і цінних фахівців.

– Ми в цьому році відремонтували 
15 квартир і передали переселенцям та 
колишнім полоненим. Зараз плануємо ще 
одну квартиру зробити для лікаря. Але це 

все – вирішення локальних питань, яке се-
рйозно проблему з житлом на Луганщині 
не зрушить. Тому в наступному році ми 
плануємо впритул ним зайнятися. Це 
стосується і недобудов у Рубіжному. Там 
була проблема з самого початку. Будинки 
планували побудувати не для того, щоб 
віддати людям із статусом ВПО, а для 
того, щоб просто заробити на цьому гро-
шей. Ми виграли суди, розірвали договори 
з недобросовісним підрядником і будемо 
оголошувати тендери на добудову цих 
будинків, – зазначив Сергій Гайдай.

Тендерна процедура досить довга, за-
вершити її губернатор планує впродовж 
зими і сподівається, що роботи розпоч-
нуться весною. Як на інших об’єктах, 
що заплановані на 2021 рік. Але про це 
Сергій Гайдай пообіцяв розповісти ближче                                 
до нового року.

«Ковідні» пакети буде заключено. Втім, 
не завжди наявність житла гарантує, що 
лікарі залишаться працювати на Луганщині. 
Цим регіон, де йде війна, відрізняється від 
інших областей України. І через це то-
чаться суперечки між обласною владою 
та Національною службою здоров’я, яка 
заключає із лікарнями договори на надан-
ня медичних послуг. Наприклад, для того, 
щоб пацієнти з коронавірусом отримували 
безкоштовне лікування у медзакладі, він 
повинен мати так званий «ковід-пакет» 
від НСЗУ. І з цим у деяких лікарнях                                       
на Луганщині виникають проблеми.

– Коли в НСЗУ мені наводять приклад 
Києва чи Одеси, це викликає посмішку. На 
Луганщині зовсім інші умови. Коли є ви-
мога НСЗУ, що для того, щоб заключити 
пакет, треба три лікаря-анестезіолога, а 
у нас є один. І ми пропонуємо житло і всі 
умови, а вони не їдуть, тому що війна. То 
дійсно є проблема з тими «пакетами», –                         
розповів з цього приводу Сергій Гайдай.

Він додав, що після тривалих переговорів 
обласного керівництва з НСЗУ знайдено 
механізм, яким чином у правовому полі зро-
бити так, щоб люди отримували відповідну 
послугу. Досягнуто згоди, що до кінця 
грудня всі «ковідні пакети» на Луганщині                     
будуть заключені.

Г. СИМОНОВА.

Останнім часом кількість хворих на 
COVID-19 щодня перевищує десять тисяч. 
Зрозуміло, з такими темпами поширен-
ня захворюваності забезпечення лікарень 
необхідно збільшувати. Тяжкохворі потре-
бують підключення до апаратів штучної 
вентиляції легень, відповідно, потрібні        
самі апарати та кисень.

Опорні лікарні Луганщини, як зазнача-
ють в Луганській облдержадміністрації, ма-
ють все необхідне, щоб рятувати життя та 
здоров’я людей.

– Медичні заклади забезпечені апаратами 
штучної вентиляції легень, кисневими кон-
центраторами, венозними сканерами, захис-
ними костюмами, антисептиками тощо, – 
констатував очільник області Сергій Гайдай. 
– Там достатньо засобів індивідуального 
захисту на два місяці цілодобового контак-
ту з хворими. Та ми продовжуємо їх заку-
пляти. Лікарі, що контактують з потенційно        
хворими та інфікованими, застраховані.

Окрім цього, наразі на Луганщині по-
переджена і вірогідність збільшення по-
треби медзакладів області у медичному 
кисні – на допомогу прийшла місцева                                   
хімічна промисловість.

– Тема з киснем зараз стоїть в топі взагалі 
потреб для медицини у боротьбі з COVID-19, 
– зауважив Сергій Гайдай. – Справа в тому, 
що медичний кисень потрібен насправді 
постійно, тому що апарати штучної 

вентиляції легень використовують не лише у 
боротьбі з COVID-19. Це реанімаційні захо-
ди, наприклад. Тобто кисневі концентратори 
постійно працюють. Але той обсяг кисню, 
що зараз потрібен саме у зв’язку з епідемією                
COVID-19, просто зашкалює.

Загалом існує два види кисню – 
технічний та медичний. Технічний вико-
ристовують у промисловості – хімічній, 
гірничодобувній сферах, металургії. Ме-
дичний кисень найчастіше використову-
ють при складних випадках захворювань 
органів дихання, у тому числі при наявності 
ускладнень через COVID-19, а також при 
серцевій недостатності, отруєннях та для 
операційного наркозу для тяжкохворих 
пацієнтів та новонароджених немовлят. Тож, 
медичний кисень дійсно використовується 
лікарнями всюди і постійно.

Лікарні можуть купувати медич-
ний кисень у двох станах: рідкому й 
газоподібному. У першому випадку медич-
ному закладу необхідний ще кріогенний 
газифікатор – спеціальна установка, що 
переробляє рідкий кисень у газ, який потім 
за допомогою труб подають у палати до 
пацієнтів. Усі інші лікарні використовують                                         
газові балони.

На початок жовтня в Україні дозвіл 
на виробництво медичного кисню, 
за інформацією Міністерства охоро-
ни здоров’я, вже мають 16 підприємств. 

В їх числі – ПрАТ «Сєвєродонецьке                                                                 
об’єднання «Азот».

– У 2011 році ми провели реконструкцію 
– було створено виробництво медично-
го кисню. Випуск – приблизно 1 тон-
на або 600 балонів на годину. Ще у 
березні, коли ми виходили з пропозицією 
відновити відповідний дозвіл, нам було 
відмовлено. А ось наразі у жовтні ми 
нарешті його отримали. В цьому дуже до-
помогла Луганська облдержадміністра-
ція, – розповів Леонід Бугайов, голо-
ва правління ПрАТ «Сєвєродонецьке                                                                                         
об’єднання «Азот».

Як повідомив очільник області Сергій 
Гайдай, наразі компанії, що постачають ме-
дичний кисень на Луганщину, не можуть на-
давати необхідний для наших потреб обсяг 
кисню.

– Тому, як і обіцяв, ми вирішили питан-
ня отримання «Сєвєродонецьким «Азо-
том» усіх дозвільних документів для ви-
робництва медичного кисню, – наголосив 
Сергій Гайдай. – Разом із Міністром охо-
рони здоров’я ми розв’язали існуючу про-
блему, що дозволило в повному обсязі за-
безпечити киснем наші лікарні. Це врятує                                      
життя багатьох людей.

Медичний кисень виробляється в цеху 
розділення повітря хімічного підприємства. 
Виробництво, за словами Володимира 
Бердника, заступника начальника цеху 

розподілу повітря ПрАТ «Сєвєродонецьке 
об’єднання «Азот», розподіляється на 
декілька етапів – від підготування та за-
повнення балонів до лабораторних 
аналізів відповідності медичного кис-
ню сертифікату якості та відвантаження                                                                          
балонів замовникам продукції.

Наразі, за словами керівника 
підприємства, ПрАТ «Сєвєродонецьке 
об’єднання «Азот» випускає десь 200 
балонів на добу. Але при необхідності 
може наростити потужності втричі –                                
до 600 балонів.

– Ми власними потужностями 
виробляємо достатньо кисню для того, щоб 
забезпечити в повному обсязі всю область, 
навіть якщо завтра буде збільшення потреб. 
Впевнений, що за необхідності ми зможемо 
допомогти і сусіднім областям, – зазначив                                        
Сергій Гайдай.

Очільник Луганщини також відзначив 
контрольованість ситуації з поширенням 
коронавірусної інфекції територією області 
і озвучив інші заходи, що впроваджуються 
для боротьби з епідемією:

– Усі опорні лікарні Луганщини наразі 
забезпечені медичним киснем. Також ми 
отримали гроші з державного бюджету на 
проведення робіт з розведення мереж подачі 
кисню до кожного ліжка в наших опорних 
лікарнях. Є. КОМАРОВ.

У неділю, 29 листопада, голова Луганської ОДА Сергій Гайдай провів традиційний прямий ефір на Facebook, під час якого відповів на кілька десятків запитань, які зали-
шали впродовж тижня жителі Луганщини на особистій сторінці очільника області. Мова йшла про долю Попаснянського водоканалу, відновлення лісів, будівництво доріг, 
страхування медиків та інше. Для наших читачів ми підготували короткий огляд ефіру.

Попри те, що нещодавній ажіотаж з нестачею медичного кисню в Україні, як повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я, виявився фейком, повсюдне зро-
стання кількості хворих на коронавірусну інфекцію все ж таки значно збільшує потреби медичних закладів у кисні. Лікарі в різних регіонах країни б’ють на сполох –                                               
з такими темпами поширення захворюваності найближчим часом кисень може стати дефіцитом. На Луганщині виникнення цієї проблеми попередили завчасно.
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- Юрію Леонідовичу, з якого часу Ваше життя пов’язане 
з Луганщиною?

- З 7 березня 2015 року, коли я розпочав службу                                    
в батальйоні ППСОП «Луганськ-1».

- Що спонукало Вас після закінчення військової              
служби очолити ВЦА саме в Кримському?

- Після повернення з АТО на рідну Харківщину, я стикнув-
ся з тим, що в результаті проведених псевдореформ в Укра-
їні були ліквідовані районні та міські управління юстиції, й 
повернутися на посаду, яку я обіймав до війни – начальника 
Люботинського міського управління юстиції – стало неможли-
вим. Всі сподівання на те, що після другого майдану в країні 
відбулися зміни на краще, виявилися марними. Місцева вла-
да швидко перефарбувалася й одягла вишиванки, але люди, 
як і раніше, були їм не потрібні. Єдині зміни, які кидалися в 
очі за час моєї відсутності, це магазини, завалені продукцією 
«Рошену». І тоді я зрозумів, що не вписуюсь в реалії такого 

буття, й вирішив повернутися на палаючий вогнем україн-
ський Донбас. Коли в Луганській обласній державній адмі-
ністрації розглядали мою кандидатуру на посаду керівника 
військово-цивільної адміністрації, я попросився в саму найга-
рячішу «точку». Так, 23 січня 2017 року мене призначили на                                                  
цю посаду, і я вперше ступив на землю села Кримське.

- Які були перші кроки на новій посаді? Що виявилось 
найскладнішим?

- Першими кроками було знайомство з місцевими жите-
лями й проблемами Кримського. В своїх нотатках я визначив 
близько 90 питань, які мав вирішити в процесі роботи. Най-
складніше? Звісно, недовіра, яку я бачив в обличчях кримчан, 
бо для них я був чужою людиною з іншого регіону.

На першій загальносільській сходці я звернувся до при-
сутніх та сказав, що своєю першочерговою задачею бачу не-
обхідність роботою довести їм, що між нами, як і між усіма 
жителями України, немає ніякої різниці, незалежно, від того, 
хто в якій області мешкає, що ми всі однакові й нам нема 
чого ділити, що у нас немає громадянської війни. Також за-
значив, що українська влада у Кримському буде працювати                          
виключно в їхніх інтересах.

- Чи вдалось Вам зібрати команду однодумців се-
ред місцевих мешканців? Що найбільш за все Ви                                                     
цінуєте в людях?

- Мені вдалося реалізувати таку лінію відношення до лю-
дей, в якій всі для мене однакові. Незалежно від віку жителів, 
до всіх ставлюсь, наче до своїх дітей, маючи бажання кожному 
допомогти, чи в разі потреби, будь-кого з них закрити собою. 
За ці майже чотири роки, я душею зрісся з Кримським й по-
любив цей край, але душа плине в моє рідне місце на Харків-
щину. На кшталт однодумців можу сказати, що в разі потреби 
можу зібрати велику кількість місцевих чоловіків, які при-
йдуть на допомогу. Так було і при ремонті дороги власними 
силами на волонтерських засадах, і при доставці мешканцям  
Кримського паливних брикетів, і в інших ситуаціях.

- Що вдалось зробити за період Вашого керівництва?

- Оті нотатки, з 90 пунктів, я всі виконав, навіть наба-
гато більше. Дякуючи Господу, мені вдалося налагоди-
ти плідну співпрацю з багатьма міжнародними та бла-
годійними організаціями, в результаті чого кримчани 
отримували й отримують допомогу, яку в такому обсязі не 
отримує жоден населений пункт на Луганщині. З моєю поя-
вою в Кримському багато чого з’явилося з того, чого не було 
раніше. Сподіваюсь, що все воно так і залишиться й тоді,                                                                                            
коли мене тут уже не буде.

- З Вашої точки зору, чи є майбутнє у села Кримське? 
Яка на сьогодні демографічна ситуація в селі? Населення     
збільшується чи навпаки?

- Населення зменшується. У січні 2017 року було 624 жи-
теля, на даний час 516. Але не тому, що люди виїжджають, 
мало хто звідси поїхав. Смертність та народжуваність дуже  
різняться. Майбутнє є, але воно після війни.

- Які Ваші плани на найближче майбутнє?
- За період роботи в Кримському я зміг отримати третю 

вищу освіту – магістра філософії – й зараз заочно навчаюсь 
на магістра богослов’я. Дуже хотілось би осилити таку нау- 
ку. Стосовно роботи на цій посаді, усвідомлюю, що все на 
світі тимчасове, й маю розуміння того, що найближчим ча-
сом військово-цивільні адміністрації перестануть існувати,              
принаймні у Кримському.

- Яку допомогу селянам надають українські та                  
міжнародні  організації?

- Всебічну допомогу: це і ремонт пошкоджених будинків 
(перекриття дахів, заміна вікон на склопакети), адресну гро-
шову, допомогу різноманітними предметами для можливості 
вести домашнє господарство й заробляти гроші, продуктами 
харчування, безкоштовні соціальні автобусні рейси до Но-
воайдару (програма діяла два роки), паливними брикетами,                      
соціально-психологічну й багато-багато іншої.

І наостанок хотів би додати, що Кримське – це фор-
пост української незалежності, й тут мешкають справжні                    
патріоти України, що заслуговують на повагу і кращу долю.

Напередодні державних свят - Дня Збройних Сил України та Дня місцевого самоврядування - «Вісник Новоайдарщини» поспілкувався
з  військовими, які очолили ВЦА міста Щастя - Олександром Дунцем - та села Кримське - Юрієм Константіновим.

- Олександре Євгенієвичу, розкажіть коротко про себе.
- Народився в місті Львові, проте проживав і навчався в 

місті Хмельницькому. Навчався в Хмельницькому вищому        
артилерійському командному училищі.

З 1994 по 2008 роки проходив службу в Прикордонних вій-
ськах України і Державній Прикордонній службі України. В 
Мукачівському прикордонному загоні проходив службу  на 
посадах заступника начальника прикордонної застави, на-
чальника прикордонної застави. Потім була служба в штабі 
прикордонного загону, після чого - в Львівському прикордон-
ному загоні на посаді коменданта прикордонної комендатури. 
Закінчив службу в Чопському прикордонному загоні на посаді 
заступника командира загону, був звільнений по закінченню 
контракту. З 2008 по 2014 рік знаходився на пенсії і працював.

В 2014 році, як офіцер і громадянин, вступив до лав     
Збройних Сил України.

- Що саме Вас мотивувало очолити ВЦА?
- Свій бойовий шлях розпочинав тут, на Луганщині, а саме 

в Станиці Луганській. Потім було Дебальцево. Під час зна-
ходження в населених пунктах Донбасу завжди намагався 
зрозуміти людей, їх вчинки, по можливості допомогти. Тому 
коли мені було запропоновано очолити ВЦА міста Щастя, не 
вагався. Це моя спроба продовжити боротись за людей, так як 
вважаю, що люди – найцінніший ресурс держави. Держава 
відповідальна за людей, а люди, в свою чергу, несуть повну 
відповідальність за державу, коли одна із сторін недовико-
нує свої обов’язки в цих  взаємовідповідальних стосунках –                                                                   
настає біда.

- «Кадри вирішують все». Ваше ставлення до даного    
висловлювання. 

- Кадри вирішують все - це дуже доречний, нестарію-

чий вислів. Проте, за роки війни, я б його доповнив: «…але 
більшість залежить від волі командира». В підлеглих ціную                        
порядність і  готовність до навчання.

- Які проблеми міста, Ви вважаєте, потрібно                                
вирішувати в першу чергу?

- Слід сказати, що місто досі складне та має безліч нако-
пичених проблем. Однак сьогодення, у зв’язку з пандемією 
коронавірусу, ставить найгостріші питання в медичній галузі. 
Це забезпечення населення міста Щастя безкоштовним тесту-
ванням на COVID-19, без поїздок до Новоайдарської лікарні. 
Також постає проблема нестачі кваліфікованого медичного 
персоналу та, відповідно, загроза безперебійної роботи трьох 
ланок медицини: сімейної практики, стаціонарних відділень 
і вузькопрофільних фахівців Щастинської лікарні та бригад 
швидкої допомоги.

Що можливо та необхідно робити в цьому напрямку? Місто 
готово надати лікарям службові квартири, ми чекаємо фахів-
ців та підтримаємо їх. Молодий лікар повинен набути певного 
досвіду для подальшого кар’єрного росту, де, як не на пере-
довій, у всіх сенсах, отримати цінний багаж практики. Новіт-
нє медичне обладнання є, а капітальний ремонт приміщень         
лікарні у планах  на наступний рік.

Пошкоджене у 2014-2015 роках житло відновлено майже в 
повному обсязі. Однак стара інфраструктура житлового фон-
ду, міських комунікацій потребує вирішення. Йдеш по місту, 
а навкруги земля місцями просто парує. А це реальні втрати 
теплової енергії, незадоволення мешканців недостатньо гаря-
чими батареями та достатньо високими сумами у квитанціях 
за постачання тепла. Зношеність теплової мережі по Щастю 
складає 80% від усієї мережі Луганської області. Аварійні 
під’їзні козирки, тротуари та вулиці міста, які руйнуються не 
тільки від старості, але й від коріння тополь – однолітків само-
го міста. Усі ці проблеми не вирішувалися роками, їх потрібно 
вирішувати комплексно, знаходити відповідне фінансування.

Але будувати та змінювати вигляд Щастя можливо за умо-
ви наявності генерального плану міста. На жаль, цього доку-
менту немає, тому це найважливіше завдання на сьогоднішній 
день. Інвентаризація земель, будинків, картографія – це такі ж 
важливі речі. І неможливо обійти загрозу розвитку підприєм-
ництва у період карантинних обмежень, подальшої підтримки 
та реалізації програми інвестиційної привабливості території.

- Що вже зроблено за той час, як Ви очолили ВЦА?
- Багато не зробиш за місяць. Однак вдалося зрушити з міс-

ця вирішення організаційно-правових питань майбутньої те-
риторіальної громади Щастинської ВЦА. Зараз йде підготовка 
до нормативно-кошторисної оцінки земель міста, створення 
міського генерального плану, розробляється схема санітарної 
очистки м. Щастя згідно діючого законодавства. Програмні 
документи економічного розвитку теж потребують перегляду 
основних напрямків та стратегій розвитку, наразі це робиться. 

Напередодні пройшли зустрічі з головами селищних рад 
Петропавлівки, Передільська, ВЦА Трьохізбенки. Розгляда-
ємо дохідну частину громади, наші ресурси, зважуємо мож-
ливості. Зрозуміло, що видаткова частина поки перевищує, 
тож бюджет громади на 2021 рік розробляється особливо               
виважено. 

Згадаймо про відкриття КПВВ м. Щастя. Була  зроблена 
величезна робота багатьма службами державного, облас-
ного, місцевого рівнів у короткій термін. У тому числі ВЦА 
залучило допомогу Програми ООН із відновлення та розбу-
дови миру для створення та облаштування відділення ЦНАП,                     
яке вже працює у повному обсязі. 

- Що у найближчих планах?
- Проблеми зазвичай породжують плани. Поступово спро-

буємо вирішувати найважливіші питання життя громади та 
міста. Після знайомства із школами, дитячими садками, Ща-
стинською лікарнею та їх проблемами, є розуміння їх потреб. 

Безумовно, діти та здоров’я - це найголовніше, тож маю 
намір вишукувати можливості для проведення капітального 
ремонту цих закладів. Звісно на все потрібні чималі гроші. Та-
ким чином, треба залучати підтримку іноземних інвесторів та 
спрямовувати державні субвенції на розвиток територій лінії 
розмежування. 

Деякі соціально важливі проєкти вже реалізовуються, 
такі як реконструкція дитячої поліклініки за фінансовою під-
тримкою ПРООН та ДТЕК, про інші, які у стадії експертного      
розгляду або подання, будемо говорити потім, по ділу. 

- Яким бачите Щастя через кілька років?
- Будь-яке місто, його душа – це, насамперед, люди. Тож від 

нас усіх буде залежить майбутнє міста. Назва не зробить меш-
канців щасливими. Тут більш постають на першій план інші 
речі, наприклад, громадська відповідальність, участь у житті 
міста, усіх його сферах, коли не зостається місця для байду-
жості. Місто спільними зусиллями повинно не просто мати 
охайний вигляд, а стати зеленим, красивим та упорядкованим. 
Застаріли дерева, які вже виконали колись свою функцію еко-
бар’єру, повинні змінитися новими породами дерев, з ураху-
ванням кліматичних змін у регіоні. Тож у планах озеленення 
міста, створення паркової зони.

- Як плануєте будувати свою роботу з громадськістю 
міста?

- Вважаю, голос кожного мешканця повинен бути почу-
тий. Завжди своєрідним народним рупором  виступає громад-
ськість. Тому потрібно налагоджувати комунікаційні зв’язки із 
застосуванням усіх форм, від створення місцевого ЗМІ, до по-
тужних соцмереж. Усе це потребує обговорення, консультацій 
з громадськістю, її участі  та співпраці із владою. Громадська 
рада та бюджет участі – інструменти, які будемо впроваджува-
ти. А поки завжди, сім днів на тиждень, готовий зустрічатися, 
обмірковувати разом пропозиції, змінювати ситуацію на краще.
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Тож, починалося все з того, 
що Українська бібліотечна асо-
ціація залучила до створення 
проекту «Спроможні бібліоте-
ки сприяють досягненню ці-
лей сталого розвитку ООН до 
2030 року» КЗ «Новоайдарська 
районна бібліотека» як одну 
з результативних бібліотек на 
Луганщині (всього в цьому про-
екті взяли участь 5 бібліотек з 
Луганської області та 5 – з До-
нецької). Спершу на учасників 
проекту чекали два змістовні 
тренінги, що пройшли у Запо-
ріжжі та Дніпрі. «В результаті 
цього, - зауважує Ірина Дми-
трівна, - ми розвинули знання з 
написання проектів, які б могли 
приваблювати наших клієнтів, 

завдяки яким вони могли б зна-
ходити відповіді на питання,  
що їх цікавлять».

Наступним завданням було 
написання Стратегії бібліоте-
ки. Для того, щоб врахувати 
всі пропозиції та зауваження, 
бібліотечні працівники прове-
ли зібрання фокус-групи, до 
якої увійшли постійні читачі 
бібліотеки, місцеві письменни-
ки, представники організацій, 
молодь та всі небайдужі. Разом 
шукали відповіді на питання, 
якою хочуть бачити бібліоте-
ку в майбутньому, що потрібно 
вдосконалити, чого не виста-
чає та ін. І саме тут всі разом 
дійшли думки про незаповнену 
нішу – туристичну – бо кожний 

куточок Новоайдарщини про-
низаний історією… Написали, 
виклали на обговорення і, в ре-
зультаті, впровадили нову по-
слугу, розробивши два екскур-
сійно-туристичних маршрути.

Маршрут № 1 має назву 
«Айдарська тераса». Відправ-
на точка – районна бібліотека. 
Рухаючись цим маршрутом, 
туристи відвідають  централь-
ну площу селища, Братську 
могилу, пам’ятний знак вої-
нам-інтернаціоналістам, бу-
дівлю старої школи, Будинок 
Старовєрових (сучасна будів-
ля прокуратури), де раніше, до 
1973 року, знаходилась районна 
бібліотека, річку Айдар – вод-
ну перлину Луганщини й усієї 

України, геологічну пам’ятку                          
природи Баранячі Лоби.

Маршрут № 2 називається 
«Історичні пам'ятки» і також за 
відправну точку має районну 
бібліотеку. Цей маршрут дасть 
змогу побачити пам’ятний знак 
ліквідаторам аварії на Чорно-
бильській АЕС, пам’ятний знак 
воїнам-інтернаціоналістам, 
Братську могилу, що розташова-
ні в центрі Новоайдару, пам’ят-
ні дошки по вулиці Центральній 
(на будинку, де в 1943 році зна-
ходився штаб першої гвардій-
ської армії південно-західного 
фронту, якою командував гене-
рал-полковник В. І. Кузнєцов, 
та на будинку, де жив Герой 
Радянського Союзу Олександр 
Самойлович Шопін),  пам’ят-
ний знак воїнам АТО, Братську 
могилу біля залізничної стан-
ції, Братську могилу по вулиці 
Зарічній, пам’ятну дошку П.П. 
Полубоярову, парк «Сосновий», 
Храм Архистратига Михаїла, 
пам’ятник Івану Приблудному 
та районний краєзнавчий музей.

В рамках реалізації цього 
проекту бібліотека виготови-
ла буклети з інформацією про 
місця, представлені в маршру-
тах. Буклети мають QR-коди, 
за допомогою яких можна пе-
реглянути маршрути одразу в 
смартфоні, дізнатися час, який 
необхідний для проходження 
чи то пішки, чи то автомобілем. 
Цікаві для відвідувачів і стен-
ди в читальній залі, присвячені 
розробленим маршрутам. Тут і 
детальний опис, і карти, і цікаві 
книги (закуплені й нові екземп-
ляри), й спеціально створений в 
рамках проекту календар (фото 
для нього зробила талановита 
Анастасія Чужикова), й сторін-
ка на Фейсбуці, й он-лайн карти.

«Ми хотіли більше дізнатися 
про наш край, про його істо-
ричні цікавинки, про славетних 
земляків, і щоб мешканці сели-
ща та його гості також розши-
рили свої знання й полюбили 
мальовничий новоайдарський 

край, - розповідає Ірина Косова. 
– А ще не дарма кажуть, що рух 
– це життя, а зелений туризм не-
абияк сприяє й активному руху, 
й укріпленню імунітету, а ще 
дарує нові знання та позитивні 
емоції. Та додам, щоб не було 
непорозумінь: бібліотека екс-
курсій не проводить. Ми нада-
ємо інформаційну підтримку й 
допомагаємо з маршрутами, які 
ми розробили».

До речі, цими маршрутами 
вже пройшли дві групи учнів-
ської молоді та туристи з Києва. 
Всі залишились задоволені.

Мета послуги: створити ту-
ристичний маршрут, щоб задо-
вольнити потребу різних соці-
альних груп (ВПО, молоді сім’ї, 
молодь) для змістовного про-
ведення дозвілля, пізнання Но-
воайдарщини та популяризації 
здорового способу життя.

Послуга створена в межах 
проєкту «Спроможні бібліо-
теки сприяють досягненню 
Цілей сталого розвитку ООН 
до 2030 року», що реалізуєть-
ся ГО «ВГО Українська бі-
бліотечна асоціація» в межах 
Програми ООН із відновлення                                       
та розбудови миру.

Програму ООН із віднов-
лення та розбудови миру реалі-
зують чотири агентства ООН: 
Програма розвитку ООН (ПРО-
ОН), Структура ООН з питань 
гендерної рівності та розширен-
ня прав і можливостей жінок 
(ООН Жінки), Фонд ООН у га-
лузі народонаселення (UNFPA) 
і Продовольча та сільського-
сподарська організація ООН 
(ФАО).

Програму підтримують три-
надцять міжнародних партне-
рів: Європейський Союз (ЄС), 
Європейський інвестиційний 
банк (ЄІБ), Посольство США 
в Україні, а також уряди Ве-
ликої Британії, Данії, Кана-
ди, Нідерландів, Німеччини, 
Норвегії, Польщі, Швейцарії,                  
Швеції та Японії.

М. ТИХОНОВА.

Новоайдарський районний комунальний заклад «Районна бібліотека» розробила програму 
з інформаційного супроводу подорожей «Стежками історичних та природничих пам’яток 
Новоайдарщини», яка вже користується неабияким попитом та успіхом як серед мешканців              
Новоайдару, так і серед гостей селища.

Про те, як все починалося, як ідея втілювалася в життя та про перспективи розвитку даного 
напрямку, нам цікаво розповіла директор районної бібліотеки Ірина Косова.

Поэт родился в 1905 году в 
селе Безгиново Старобельского 
уезда Екатерининской губернии 
в крестьянской семье. Окончив 
3 класса четырехклассной зем-
ской школы, в 1920 году ушел 
из Безгиново и, нанимаясь в 
батраки, бродил по Украине. 
В Кадиевке (ныне город Ста-
ханов) бродяга Яша сумел 
устроиться в цирковую труппу 
гастролировавших артистов. 
Позже в Москве он многих 
друзей удивлял исполнением                      
сложных трюков и фокусов.

В декабре 1920 года всту-
пил добровольцем во 2-ю Чер-
ниговскую красную дивизию 
Григория Котовского. Летом 
1921 Приблудного приняли в 
интернат для одаренных де-
тей. В октябре 1922 поступа-
ет (без экзаменов, а только по 
прослушиванию его стихов) 
в руководимый В. Я.  Брю-
совым Высший литературно-                                   
художественный институт.

Первое стихотворение При-
блудный напечатал в 1923 году 
в журнале «Красная нива». В 
1926 году вышел первый сбор-
ник «Тополь на камне». В 1931 
издана вторая, и последняя, 
прижизненная книга стихов «С 

добрым утром!». Приблудно-
му покровительствовал Сергей 
Есенин, считавший его своим 
учеником. До самой гибели Есе-
нина Иван составлял часть его 
окружения. Как отмечала со-
временники: «Приблудный был 
близким Есенину человеком, 
почти членом его семьи, хотя 
это доставляло немало хлопот». 
Газета «Красная звезда» в 1924 
году сообщила: «Успех с Есе-
ниным разделял другой проле-
тарский поэт – Приблудный, 
18-летний мальчик, поразивший 
всех необычайной нежностью и 
мощью стихотворений, полных 
глубины, юмора, грусти». 

Литературоведы предпола-
гают, что Иван Приблудный 
послужил Михаилу Булгакову 
прототипом или одним из про-
тотипов для создания образа 
Ивана Бездомного. 

В 1937 году Иван Приблуд-
ный был репрессирован за «ак-
тивное участие в антисоветской 
террористической организа-
ции» и 13 августа этого же года 
расстрелян. Как показывают 
материалы следствия, муже-
ственно отрицавший свою вину 
Приблудный, не дал ни на кого 
показаний. Последний авто-

граф Приблудного — надпись 
на стене тюремной камеры: 
«Меня приговорили к вышке.            
Иван Приблудный».

Реабилитирован посмерт-
но 24 ноября 1956 года, в 1985 
году посмертно принят в члены     
Союза писателей СССР.

В 1989 году в Новоайда-
ре открыт памятник И. При-
блудному. На  родине поэта в 
селе Безгиново установлена                              
мемориальная доска.

Край мой знойный,
зелёный, лесной,

Буераки, курганы, откосы,
Вспоминай меня каждую осень,
Ожидай меня с каждой весной.

На закате к тебе я приду,
Чтоб не знали

ни камни, ни травы,
Чтоб не плакала
мать у заставы,

Не вздыхали черешни в саду.
И когда, выходя на порог,

Ты меня
не узнаешь при встрече,

Я отчалю далече, далече,
В вечно розовый сумрак дорог.

Тёплой ночью ночуя в лесу,
Иль ютясь

по закуткам с быками,
Как пастушью суму за плечами,

В люди песню твою понесу.
А когда в непогоду и дождь

Сизый голубь
забьётся у крыши,

Обо мне ты уже не услышишь
И могилы моей не найдешь.

Те же будут прохлада и зной,
Те же будут луга и покосы…

Помяни ж меня
в первую осень
И забудь меня

с первой весной…

***
Мой ранний путь –
бугры да тернии,

Снега да камни там и тут.
А где-то

в Харьковской губернии
Долины вишнями цветут.

Там степь –
отрада и кормилица

В жгуты и косы вьет ковыль.
И лес ветрам

поведать силится
Едва постигнутую быль.

Там под горой,
горой высокой,

Неся прохлад нетленный дар,
Шумит осиной и осокой

Река зеленая Айдар.
Волы и кони бродят по полю,

А в самой тихой из слобод
Всё безвозвратней

снится тополю
Беспечный голос у ворот.

И в зиму, душу в шубу кутая,
На дальний холм
выходит мать,

Всё в те же валенки обутая,
Любимца блудного встречать.
А я, в боях успевший вырасти,

Обретший силу и закал,
Теперь,

в попоек пряной сырости,
Меняю юность на бокал.

В до слёз накуренной обители
Я всем ни близок, ни далёк,

И те глаза, что душу видели,
Впились бездумно в потолок.

Сейчас,
избитого и пьяного,

Меня в покой сведёт конвой…
Когда ж я жизнь
поставлю наново

И в жизни стану сам собой?!

***
Вам – в железо,

в гранит закованным,
Заколоченным в пыль, в снега –
Расскажу о краях диковинных,

О шуршащих весною лугах.
К вам пришел я из лунной 

родины,
От курганов, озер и рощ,

Где сады
стелят пух смородинный,

Где поля – синий мох и рожь;
Где вечерней порою летнею
Рвутся песни из гущи верб,

Где стеклянной,
волнистой лентою

Развернулся певучий Днепр;
Где в венках

островерхих тополей
Зреют белые личики хат,

Где и вам,
закаленным в копоти,

Было б так хорошо отдыхать.
Вам – в железо,

в гранит закованным,
Заколоченным

в пыль, в снега –
Пропою о краях диковинных,
О шуршащих весною лугах.

1 декабря исполнилось 115 лет Якову Петровичу Овчаренко,   
который вошел в литературу под псевдонимом Иван Приблудный.
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«Подорожуючи Новоайдарським 
районом, що на Луганщині, разом 
з батьками я відвідав багато уні-
кальних місць, які зачарували мене    
своєю неповторністю, і вирішив до-
слідити маловідомі туристичні об’-             
єкти, які могли б зацікавити відвіду-
вачів даного регіону, адже це рідний 
край для мого серця, куточок землі, 
місце, де я народився. А тепер за-
прошую і вас у віртуальну подорож 
цими місцями.

На території Новоайдарського 
району природно-заповідний фонд 
складається з 19 об’єктів загаль-
ною площею 6421, 3 га, або 3,4 % 
від території району. З цих об’єктів 
два є загальнодержавного значення: 
комплексна пам’ятка природи «Ай-
дарська тераса» та парк – пам’ят-
ка садово-паркового мистецтва 
«Дружба». 

«Айдарська тераса» - це мальов-
ничий ліс заплавних вікових дубів, 
який розкинувся на 100 гектарах у 
долині річки Айдар з різноманітною 
флорою та фауною.

«Парк Дружба» - цінний об’єкт 
садово-паркового мистецтва Луган-
щини, на території якого зростають 
30 видів дерев та чагарників. 

Найбільш відомими об’єктами 
природно-заповідного фонду Но-
воайдарщини місцевого значення 
є ландшафтні заказники «Штор-
мівський» і «Ніжній Суходіл», гід-
рологічний заказник «Кримська 
дача», лісові заказники «Айдарська 
тераса» та «Мінаєвська діброва», 

заказник «Кримський», геологічні 
пам’ятки природи «Баранячи Лоби» 
і «Причепилівська», ботанічна 
пам’ятка природи «Співаківська», 
заповідні урочища «Капітанівський 
ліс», «Горіхове» і «Шамраєва дача».

Пропоную розглянути найбільш 
цікаві  туристичні об’єкти Луган-
щини, а саме хочу запропонувати 
туристично-краєзнавчий маршрут 
унікальними куточками природи 
Новоайдарщини, де я проводжу літ-
ні канікули і насолоджуюся красою 
природи.

Зупинка № 1. Новоайдар. «Ай-
дарська тераса». Свій туристич-
но-краєзнавчий маршрут я хочу 
розпочати з Новоайдару. В межах 
селища знаходиться унікальний лі-
совий заказник «Айдарська тераса», 
який був створений 12 липня 1980 
року. Загальна його площа скла-
дає 92 га та являє собою ділянку 
природного походження. Голов-
ними породами насаджень є дуб 
звичайний, берест, ясен зелений, 
клени польовий і татарський. Місце 
зростання конвалії травневої, про-
ліски, ожини, купини лікарської, 
очерету тощо. Тут можна побачити 
козулю, собаку єнотовидну, лисиць, 
свиней диких. З птахів зустріча-
ються соловейко, дрізд, синиця,                                   
яструби, дятел, качка та ін.

Також в Новоайдарі варто за-
вітати до районного краєзнавчо-
го музею, де представлено багато 
цінних експонатів, у т. ч. унікаль-
на колекція народних костюмів                             

кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Зупинка № 2. Чабанівка. «Ниж-

ній Суходіл». На півдні села зна-
ходиться ландшафтний заказник 
«Нижній Суходіл» площею 141,2 
га, створений 24 лютого 2012 року. 
Основна територія балки вкрита 
різнотравно-типчаково-ковиловим 
степом, а південні відлоги частково 
заросли байрачним лісом. По межі 
балки створена шестирядна полеза-
хисна лісосмуга, що відмежує заказ-
ник від навколишніх сільськогоспо-
дарських угідь та створює захисну 
зону. Це сприяє сталому розвитку  
та збереженню флори та фауни.

Зупинка № 3. Співаківка. «Міна-
євська діброва». «Співаківський». 
На півдні Співаківки є заповідний 
об’єкт, який може зацікавити ту-
ристів даної місцевості – це «Мі-
наєвська діброва» площею 359,3 
га. Лісовий заказник створений 28 
лютого 2013 року і знаходиться на 
землях державного лісового фонду 
в межах постійного землекористу-
вання ДП «Новоайдарське ЛМГ».

На західній околиці села Співа-
ківка розташований ще один турис-
тичний об’єкт – ботанічна пам’ятка 
природи місцевого значення «Співа-
ківська» загальною площею 150 га.

Далі прямую долиною р. Айдар, 
на північ, до села Штормове.

Зупинка № 4. Штормове. 
«Штормівський». На південному 
заході с. Штормове знаходиться 
ландшафтний заказник «Штормів-
ський», який теж можуть відвідати 

туристи. У заказнику домінують 
заплавні ліси віком 40-80 років. На 
території заказника зростають види 
рослин, які занесені до Червоної 
книги України: горицвіт волзь-     
кий, ковила волосиста, ковила                 
Лессінга, тюльпан дібровний.

Зупинка № 5. Побєда. «Парк 
«Дружби». На території села знахо-
диться парк-пам’ятка садово-парко-
вого мистецтва загальною площею 
50 га – «Парк «Дружба». Закладе-
ний у 1956 році. До парку прими-
кає лісовий масив з мальовничими 
галявинами та балками, який з’єд-
нується з парком ажурним висячим 
мостом. В пам'ять про загиблих по-
братимів, які захищали батьківщи-
ну, на території парку у 2018 році 
був збудований військовими мемо-
ріальний комплекс «Сила вогню».

Зупинка № 6. Айдар-Миколаїв-
ка. «Айдарська тераса». «Бараня-
чі лоби». Площа пам’ятки природи 
– 100 га. На території «Айдарської 
тераси» збереглася вікова діброва 
з різноманітною фауною та фло-
рою. Тваринний та пташиний світ 
пам’ятки дуже багаті.

Але найбільш унікальною 
пам’яткою природи Новоайдар-
щини є геологічна пам’ятка при-
роди  «Баранячі лоби», заснована 
28 червня 1984 року. Вона дійсно 
заслуговує бути туристичним об’єк-
том. Це природне утворення на 
розламі крейдяних гір Донецького 
кряжу являє собою унікальні скель-
ні відшарування крейди. Ця товща 
інтенсивно розчленована числен-
ними ярами на окремі глиби – ма-

сивні уламки мергельної породи, 
які надають скелям мальовничого 
вигляду. Цей геологічний пам’ят-
ник природи площею 2 га дійсно 
схожий  на чотирьох величезних ба-
рана, які скам’яніли, стоячи впритул             
одне до одного.

Колись, мільйарди років тому, на 
цьому місці вирувало доісторичне 
море. Тепер про цю колишню міць 
стихії нагадують лише ці мергель-
ні відкладення висотою близько 50 
метрів. Вони, як велетенські вар-
тові, продовжують стежити за тим, 
як змінюється світ навколо них. Із 
значної висоти відкривається при-
голомшливий вид на навколишні 
діброви та блискучу річку Айдар».

Додав до свого дослідження 
Станіслав й аналіз потоку туристів 
за останні кілька років, дійшовши 
висновку, що однією з перепон для 
розвитку «зеленого туризму» на 
Луганщині, зокрема, в Новоайдар-
ському районі, є збройний конфлікт, 
що триває вже кілька років. Але за-
уважив, що така цікава, унікальна 
природа, такі пам’ятки нікого не за-
лишать байдужими, і через деякий 
час туристичні маршрути рідного 
краю стануть одними з найбільш              
затребуваних на Луганщині.

Погодимося зі Станіславом і по-
бажаємо йому успіхів і подальших 
перемог у навчання, науці. Саме за 
такими завзятими та небайдужи-
ми молодими людьми – майбутнє       
нашої країни. Тож так тримати!

М. ТИХОНОВА 
за матеріалами дослідницької 

роботи С. Худолія.

Наші земляки просто не перестають вражати своїми талантами! Нещодавно бібліотекар Колядівської 
сільської бібліотеки Валентина Феклістова поділилася з нами новиною – учень 9 класу середньої 
загальноосвітньої школи № 22 Солом’янського району міста Києва Станіслав Худолій посів перше місце 
в районному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 
академії наук України у секції «Географія».

Яке відношення мають до нас Київ, Станіслав Худолій та конкурс від МАН? - спитаєте ви. Зараз 
пояснимо. Справа в тому, що бабуся та дідусь хлопця все життя мешкають в Колядівці, звідси родом 
і батьки Стаса. Сам він кожні канікули із задоволенням мчить до бабусі з дідусем, до милої Колядівки, 
щоб насолодитися краєвидами, подихати чистим повітрям та активно провести час. Під активним 
проведенням часу, окрім спілкування з однолітками, Стас має на увазі й мандри Малою батьківщиною. 
Адже саме Новоайдарщині як туристичному об’єкту й присвятив юний науковець  свою дослідницьку 
роботу. Приділив час спільним подорожам з онуком його дідусь, познайомивши з усіма  туристичними 
цікавинками Новоайдарщини. Тож саме з роботою «Природоохоронні території Новоайдарського району                                                                 
Луганської області як туристичні об’єкти України» Станіслав Худолій отримав заслужену перемогу.

Сьогодні ми познайомимо вас, шановні читачі, з цікавими думками дев’ятикласника Стаса, які                        
він виклав в своєму дослідженні.

Що й казати, Оксана -  дуже таланови-
та особистість. Важко знайти справу, яка їй 
не під силу!  Вона співає пісні, читає вірші, 
займається рукоділлям, бере участь у фес-
тивалях, конкурсах, спортивних змаганнях, 
які проходять у різних куточках України.                   
І все це їй однаково подобається. 

Одним з найулюбленіших видів творчості 
Оксани є рукоділля. Тут також фантазія ді-
вчини не має меж. Особливо гарно виходять 
у неї поробки в техніці орігамі. Ось, напри-
клад, пара чарівних лебедів, тюльпани, киці,  
навіть торт та багато-багато іншого. Правда 
ж гарно? Безсумнівно! Дівчина не приховує, 
мама допомагає їй складати перші ряди, а 
вже далі Оксана не поспішаючи сама створює              
неймовірні фігури.

Саме зробивши чергову гарну поробку 
в техніці орігамі дівчина й вирішила взяти 
участь в онлайн-фестивалі «Незламні ду-
хом», який стартував 21 листопада, в День              
Гідності і Свободи.

Учасники фестивалю - самодіяльні худож-
ники, літератори, кіномитці, кліпмейкери. 
Творчість тим і унікальна, що результат – це 
емоції, які отримує глядач. Тому організато-
ри Фестивалю «Незламні духом» створили 
простір взаємодії між людьми з інвалідні-
стю та суспільством. А основним критерієм 

оцінювання робіт конкурсної програми фес-
тивалю є розкриття авторами теми цінності 
і неповторності кожного людського життя, 
непоборності духу, долання депресії че-
рез пошуки себе у творчості та здатності до                                           
нездоланної емоційної щедрості.

Мета фестивалю: надихнути людей з ін-
валідністю на пошук нових форм творчос-
ті, допомогти їм зміцнити дух та подолати 
складні життєві обставини та фізичні обме-
ження, створити простір взаємодії між людь-
ми з інвалідністю та суспільством, сприяти                    
інтеграції людей з інвалідністю у суспільстві.

Фестиваль сприятиме розвитку творчого 
простору для спілкування людей незламно-
го духу. Фестиваль створений силами гро-
мадських, волонтерських організацій. До 
складу журі фестивалю увійшли експерти,               
журналісти та знані митці.

Урочисте нагородження фіналістів та пе-
реможців Незалежного фестивалю гідності 
«Незламні духом», виставка робіт учасників 
Фестивалю, майстер-класи та показ філь-
мів та соціальних роликів планується на                        
8 травня 2021 року в культурно-мистецькому 
комплексі «Співоче поле» по вул. Лаврська, 
41 у рамках Культурно-мистецького проєкту                       
«Рокам ніколи пам’яті не стерти». 

Робота Оксани – це картина з модульно-

го орігамі «Троянда» – представлена                   
в номінації «Прикладне мистецтво».

Ось що вона розповідає про свою по-
робку та про себе: «Кожен захоче краси-
ву троянду, красиву нiч, хорошого друга. 
Важливо вмiти любити троянду з шипа-
ми, нiч – з її таємничiстю, друга – з усiма 
його проблемами.

Мій девiз - Бути сильною, не здава-
тися, боротися, перемагати. Мета жит-
тя - дарувати людям любов, радість,                   
i вiру в свiтле.

Беру участь в різноманітних фес-
тивалях талантів, спортивних змаган-
нях та виставках. Проводила майстер 
клас. Маю інвалідність першої групи               
(ДЦП)». 

До речі, проголосувати за роботу 
Оксани та підтримати її можна перей-
шовши за посиланням https://www.
facebook.com/NezlamniDuhom/photos/p.3
479496625478577/3479496625478577/?ty
pe=3

Зараз Оксана зі своєї гарною троян-
дою вже вийшла у півфінал конкурсу, 
набравши необхідну кількість балів від 
журі та прихильників її таланту, але до 
фіналу час ще є. 

 Тільки уявіть, якої зосередженості, ви-
важеності та гармонії з собою потребувало 
створення цієї картини! І Оксана з цим впо-
ралася. Тому робота вийшла такою гарною та 
життєрадісною. Оксана знаходить натхнення 
в кожному дні, який зустрічає з посмішкою,                                      
в любові матусі, в підтримці рідних та друзів. 

До речі, ми в редакції також маємо пода-

рунок від цієї талановитої майстрині – спе-
ціально для нас вона виготовила в техніці 
орігамі симпатичного білого лебедя. За цю                  
неймовірну красу ми їй дуже вдячні! 

Щиро бажаємо успіхів та натхнення в цьо-
му конкурсі та в усіх наступних! А життєра-
дісність та жага до життя нехай не покидають 
ніколи! М. ТИХОНОВА.

Постійні читачі нашої газети вже встигли познайомитися та подружитися з цією 
чарівною талановитою  дівчиною з Новоайдару – Оксаною Котовою. На сторінках 
«ВН» ми розповідали про її численні таланти, які вона розвиває за допомогою своєї                        
любої матусі Надії Володимирівни.
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Такими є дані дослідження, яке 
провела соціологічна служба Центру                 
Разумкова. 

17,5 % респондентів вважають, що 
події в Україні розвиваються у пра-
вильному напрямі, 65,5 % — що по-
дії розвиваються в неправильному 
напрямі, а решта опитаних не змогли                                               
визначитися з відповіддю.

Водночас, 19,5 % українців вірять, 
що Україна здатна подолати існуючі 
проблеми та труднощі протягом най-
ближчих кількох років. 50 % вважають, 
що Україна зможе подолати пробле-
ми у більш віддаленій перспективі, а                                      
20 % — що Україна не здатна подолати                                          
існуючі проблеми.

Серед державних та суспільних ін-
ститутів частіше довіра висловлюється 
до Збройних Сил України - їм довіряють    
66 % опитаних.

На другому місці по довірі -                    

Церква (62 %).
Також довіру українці висловили     

волонтерським організаціям (60 %).
Чиновникам, за результатами опи-

тування, не довіряють 79 % опитаних. 
Також не прихильні українці до ЗМІ 
Росії, до Верховної Ради України, до                   
судів та політичних партій.

У «чорному списку» - Уряд Украї-
ни, НАБУ, САП, прокуратура та                         
Конституційний Суд України.

Дещо частіше порівняно з іншими 
політиками довіра висловлюється Зе-
ленському (йому довіряють 33 %, од-
нак не довіряють 62 %) та Д. Разумкову         
(відповідно 30 % і 57 %).

В Україні виключили довідку про 
склад сім’ї з переліку документів, що 
подаються заявниками під час отриман-
ня низки державних послуг — для на-
дання адміністративних послуг і виплат                                            
українцям. 

Також до кінця року планують запусти-
ти електронну прописку (реєстрацію місця 
проживання) тим громадянам, чиє майно     
є в реєстрі майнових прав. 

Так, довідка про склад сім’ї тепер          
не потрібна під час:

- призначення грошової допомоги у разі 
загибелі або смерті, інвалідності або част-
кової втрати працездатності без встанов-
лення інвалідності військовослужбовців;

- процедури оформлення відшкодуван-
ня витрат, пов’язаних з доглядом ветеранів 
війни;

- оформлення виплати одноразової гро-
шової допомоги у разі загибелі (смерті), 
поранення або інвалідності працівника або 
його звільнення з Держспецзв’язку;

- виплати грошової компенсації осо-
бам рядового й начальницького складу 
служби цивільного захисту за піднайом                      
(найом, оренду) житла;

- процедури продовження строку перебу-
вання та продовження або скорочення стро-
ку тимчасового перебування іноземців та 

осіб без громадянства на території України;
- отримання військовослужбовцями 

житлових приміщень або грошової ком-
пенсації за належне їм для отримання                           
житлове приміщення. 

Реєстрація місця проживання, або 
прописка.

Також, за словами міністра, заверше-
но роботу над новими постановами КМУ 
про порядок реєстрації місця проживання, 
якими передбачається ведення реєстрів те-
риторіальних громад тільки в електронній 
формі.

«До кінця року ми плануємо запустити 
електронну прописку тим громадянам, чиє 
майно є в реєстрі. І надалі, запровадивши 
електронну взаємодію з БТІ і спростивши 
реєстрацію права власності, — для всіх 
українців», — розповів Міністр з питань 
цифрової трансформації М. Федоров. 

tsn.ua

Для оформлення паспорта для ви-
їзду за кордон особі, яка не досягла 
16-річного віку, необхідні наступні                       
документи:

- паспорт громадянина України (для 
осіб, що досягли 14-річного віку);

- свідоцтво про народження або до-
кумент, що підтверджує факт народжен-
ня, виданий компетентними органами 
іноземної держави. Якщо батьки або 
один із батьків такої особи на момент 
її народження були іноземцями або 
особами без громадянства, також по-
дається довідка про реєстрацію особи 
громадянином України (у разі оформ-
лення паспорта вперше із застосуванням                                                                     
засобів Реєстру);

- паспорт громадянина України           
одного з батьків;

- документи, що підтверджують 
сплату адміністративного збору, або 
оригінал документа про звільнення                                 
від його сплати;

- у разі оформлення паспорта осо-
бі, що не досягла дванадцятирічного 
віку, або особі, яка не може пересува-
тись самостійно у зв’язку із тривалим 
розладом здоров’я, та яка потребує тер-
мінового лікування за кордоном, що 
підтверджується відповідною довід-
кою лікувального закладу, може бути 
подано одну фотокартку розміром 
10х15 сантиметрів для внесення від-
цифрованого зображення особи шляхом                                                             
сканування.

Для оформлення паспорта для 
виїзду за кордон дитині-сироті, ди-
тині, позбавленій батьківського 
піклування, що не досягла 16-річ-
ного віку, додатково подається ори-
гінал або засвідчену в установлено-
му порядку копію   одного з таких                                                                                     
документів:

1. Документа, що посвідчує повно-
важення директора дитячого закладу 
(контракту тощо);

2. Договору про влаштування дитини 
до прийомної сім’ї;

3. Договору про організацію ді-
яльності дитячого будинку сімейного             
типу;

4. Рішення органів опіки та піклуван-

ня про встановлення опіки (піклування);
5. Рішення суду про встановлення  

опіки (піклування);
6. Договору про патронат.
Видані компетентними органа-

ми іноземної держави документи за-
свідчуються в установленому зако-
нодавством порядку, якщо інше не 
передбачено міжнародними договора-
ми України. Такі документи подають-
ся з перекладом на українську мову,                                                                                                                          
засвідченим нотаріально.

Транслітерація
Внесення до заяви-анкети та у по-

дальшому у паспорт написання скла-
дових імені «прізвища» та «імені» 
здійснюється українською мовою та 
латинськими літерами відповідно до 
Таблиці транслітерації українського ал-
фавіту латиницею, затвердженою поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
27.01.2010 р. № 55 «Про впорядкуван-
ня транслітерації українського алфавіту                                        
латиницею».

Термін розгляду заяви
Паспорт для виїзду за кордон                  

видається:
- не пізніше ніж через 20 робочих днів 

з дня оформлення заяви-анкети  для його 
отримання;

- не пізніше ніж через сім робочих 
днів з дня оформлення заяви-анкети  для 
його термінового отримання;

- у строк до трьох робочих днів – у 
зв’язку з необхідністю термінового ви-
їзду за кордон, пов’язаною з нагальною 
потребою в лікуванні від’їжджаючо-
го, від’їздом особи, яка супроводжує 
тяжкохворого, чи смертю родича, який     
проживав за кордоном;

- у строк до 10 робочих днів – у разі 
виїзду на постійне проживання за кор-
дон усиновленої іноземцями дитини –       
громадянина України.

Л. ЄВДОКИМОВА, начальник
Новоайдарського РВ

УДМС України в Луганській області.

 

 

 
 

25 ноября в Украине вступили в силу 
изменения в ПДД.

Внесены следующие изменения:
- водитель и пассажиры такси должны 

пристегиваться во время движения в насе-
ленном пункте. Правило распространяет-
ся и на инструкторов по вождению – они 
должны быть пристегнуты во время дви-
жения как в населенном пункте, так и за 
его пределами;

- запрещается изменять размеры, фор-
му, обозначение, цвет и размещение но-
мерных знаков, наносить на них допол-
нительные обозначения или закрывать их. 
Они должны быть чистыми и достаточно 
освещенными;

- велосипедистам разрешено движение 

по полосе для маршрутных транспортных 
средств;

- пешеходы, которые двигаются по про-
езжей части или по обочине, обязательно 
должны использовать светоотражаю-
щие элементы (ленту, наклейку, жилет и 
т. п.) или быть в одежде, которая имеет 
светоотражающие элементы, в темное 
время суток и в условиях недостаточной                                
видимости.

newsone.ua

З 1 грудня 2020 року в Україні підви-
щується прожитковий мінімум. Від його 
розміру залежать соціальні та трудо-
ві виплати, зокрема, мінімальна пенсія, 
аліменти, максимальна допомога з без-
робіття. Це означає, що мінімальна пен-
сія зросте на 57 гривень - з 1712 гривень                                                  
до 1769 гривень.

Крім того, зросте максимальна допомога 
по безробіттю. Її розмір становить чотири 
прожиткових мінімуми для працездатних 
осіб (з 1 грудня - 2270 гривень). Таким 
чином, сума збільшиться з 8788 гривень        
до 9080 гривень.

Гарантований розмір аліментів з одного 
з батьків залежить від віку дитини і стано-
вить половину від прожиткового мінімуму. 
Так, для дитини віком до 6 років мінімаль-
ний розмір складе 960,5 гривень, а для   
6-18 років - 1197,5 гривень.

Законом про держбюджет на 2020 рік 
прожитковий мінімум на одну людину 
встановлено в розрахунку на місяць у 
розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гри-
вень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня 
- 2189 гривень, а для основних соціальних                                       
і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6 років: з 1 січня 
2020 року - 1779 гривень, з 1 липня -                         
1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня;

- дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січ-
ня 2020 року - 2218 гривень, з 1 липня -       
2318 гривень, з 1 грудня - 2395 гривень;

- працездатних осіб: з 1 січня 2020 року 
- 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень,            
з 1 грудня - 2270 гривень;

- осіб, які втратили працездатність: з       
1 січня 2020 року - 1638 гривень, з 1 липня 
- 1712 гривень, з 1 грудня - 1769 гривень.

Згідно з проектом Держбюдже-
ту, прожитковий мінімум для осіб, які 
втратили працездатність (мінімальна 
пенсія), зросте у 2021 році на 9,3 % -                                                                          
з 1769 до 1934 грн. 

rbc.ua
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продам
ДОМ. 066-543-27-16.
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.
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.; КАРТОННЫЕ БОЧКИ на 5 вёдер - 30 грн; дере-
вянные ПОДСТАВКИ (можно под ульи), 1 шт. – 20 грн; оконное 
СТЕКЛО 50*80 см, 1 шт. – 30 грн; ручной НАСОС алюминие-
вый для посадки пчел и опрыскивания деревьев и т. д. – 50 грн; 
УЛЕЙ, РАМКИ, разный пчеловодческий ИНВЕНТАРЬ для на-
чинающих пчеловодов; ШЛАКОВАТУ для утепления, РУБЕРО-
ИД в рулонах, 1 м - 30 грн; резиновые ШЛАНГИ для полива; 
разные ПОДНОСЫ эмалированные – 30 грн; разные ЛОПАТЫ 
– 50 грн; КОСУ – 100 грн, ВИЛЫ – 50 грн.; КАЙЛО, 2 шт. - 
50 грн; ДВУРУЧНУЮ ПИЛУ («Дружба») – 100 грн. Телефон:                           
095-39-36-278, с. Безгиново.

ДРОВА сосновые (обрезки). 099-14-59-391.
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.
Закупаем МЁД. ДОРОГО. Работаем круглый год. Возврат тары 

продавца – 100 %. 096-301-30-49, 095-603-32-70, 096-327-33-41.
КРС, 099-005-75-77.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт 

изготовление, 

перетяжка 

 мягКОЙ мЕбЕЛи

095-410-86-01, 067-640-64-14.

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 095-678-06-28.

услуги

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

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.

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.

Фермерство продає 
курей-несучок 

і молодняк 
Домінант, Ло-

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

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

Ремонт и изготовление мягкой мебели.
изготовление корпусной мебели под заказ. 

Качественные материалы, низкие цены, доставка.
050-551-42-03.

Требуется ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР со знанием 1С.       
095-49-50-353.

услуги

- начальника відділу освіти Новоайдарської              
селищної ради.

Основні вимоги: освіта вища відповідного професій-
ного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста або магістра; стаж роботи на службі в ор-
ганах місцевого самоврядування, на посадах держав-
ної служби не менше 2 років, стаж роботи в навчаль-
них закладах; вільне володіння державною мовою                        
та персональним комп’ютером.

- спеціаліста відділу освіти Новоайдарської             
селищної ради.

Основні вимоги: вища освіта відповідного професій-
ного спрямування не нижче ступеня бакалавра, вільне 
володіння державною мовою. Стаж робити за фахом не 
менше одного року або 3 роки стажу в інших сферах.

- спеціаліста І категорії юрисконсульта відділу 
освіти Новоайдарської селищної ради.

Основні вимоги: вища освіта відповідного про-
фесійного спрямування не нижче ступеня бакалав-
ра, вільне володіння державною мовою. Без вимог                                   
до стажу роботи. 

- начальника відділу житлово-комунального госпо-
дарства,  благоустрою та комунальної власності 
апарату Новоайдарської селищної ради.

Основні вимоги: повна вища освіта відповідного 
професійного спрямування за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра, спеціаліста та стаж роботи за фа-
хом на службі в органах місцевого самоврядування та 
державній службі на керівних посадах не менше 2 років 
або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших 
сферах управління не менше 3 років; вільне володіння 
державною мовою, упевнений користувач ПК.

- спеціаліста І категорії відділу житлово-кому-
нального господарства,  благоустрою та комунальної 
власності апарату Новоайдарської селищної ради.

Основні вимоги: вища освіта не нижче ступеня ба-
калавра, вільне володіння державною мовою. Стаж 
роботи на службі в органах місцевого самоврядуван-
ня, на посадах державної служби або 3 роки стажу в 
інших сферах; вільне володіння державною мовою,             
упевнений користувач ПК.

- начальника відділу культури, молоді та спорту 
Новоайдарської селищної ради.

Основні вимоги: повна вища освіта за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж робо-
ти на службі в органах місцевого самоврядування, на 
посадах державної служби або досвід роботи на керів-
них посадах підприємств, установ та організацій - не 
менше 2 років; вільне володіння державною мовою,             
упевнений користувач ПК.

- спеціаліста відділу культури, молоді та спорту 
Новоайдарської селищної ради.

Основні вимоги: вища освіта відповідного професій-
ного спрямування не нижче ступеня бакалавра, вільне 
володіння державною мовою. Стаж робити за фахом   
не менше одного року або 3 роки стажу в інших сферах.

- спеціаліста відділу фінансів Новоайдарської       
селищної ради.

Основні вимоги: вища освіта відповідного професій-
ного спрямування не нижче ступеня бакалавра, вільне 
володіння державною мовою. Стаж робити на службі 
в органах місцевого самоврядування, на посадах дер-
жавної служби не менше двох років або 3 роки стажу   
в інших сферах.

- спеціаліста І категорії відділу земельних ресурсів 
апарату Новоайдарської селищної ради.

Основні вимоги: повна вища освіта за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра; стаж 
роботи на службі в органах місцевого самоврядуван-
ня, на посадах державної служби або 3 роки стажу в 
інших сферах; вільне володіння державною мовою,             
упевнений користувач ПК.

- спеціаліста І категорії апарату Новоайдарської 
селищної ради.

Основні вимоги: вища освіта фінансово-економічна 
не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння держав-

ною мовою. Стаж роботи на службі в органах місце-
вого самоврядування, на посадах державної служби 
або 3 роки стажу в інших сферах; вільне володіння               
державною мовою, упевнений користувач ПК.

- спеціаліста з архівної роботи апарату                          
Новоайдарської селищної ради.

Основні вимоги: вища освіта відповідного професій-
ного спрямування не нижче ступеня бакалавра, віль-
не 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 зако-
нодавством 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 ква-

ліфікації, присвоєння вченого звання, присудження             
наукового ступеня;

5. Копія документа, який посвідчує особу;
6. Копія реєстраційної картки платника податків;
7. Копія військового квитка (для військово-               

службовців або військовозобов’язаних);
8. Декларація про майно, доходи, витрати і зо-

бов’язання фінансового характеру за минулий рік 
за формою, передбаченою Законом України «Про                                        
запобігання 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 кон-
курсі, може подавати додаткові документи сто-
совно досвіду роботи, професійної компетентно-
сті і репутації (характеристики, рекомендації,                           
наукові публікації та інші).

Документи приймаються протягом 30 днів із 
дня публікації оголошення до 04.01.2021 року включ-
но. За додатковою інформацією щодо основних 
функціональних обов'язків, розміру та умов опла-
ти праці, а також іншою інформацією звертати-
ся за адресою: Луганська область, смт Новоайдар,                                       
вул. Дружби, буд. 1, або за телефоном (06445) 9-43-56.

 



Засновник і видавник: ТОВ «Вісник Новоайдарщини».
Газета видається з 20 грудня 1931 р.

Підписний
індекс: 
61419

За точність викладених фактів відповідальність покладається на автора.
Редакція може скорочувати та правити отримані матеріали, не розділяти точку зору авторів публікацій. 

Рукописи не повертаються. Листування з читачами – тільки на сторінках газети. 
    Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.                          PR-матеріали позначені *  

Набір та верстка – у редакційно-видавничому комплексі 
 «Вісника Новоайдарщини».

«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 49          4 гРуДНя     2020 р.

Віддруковано згідно наданому оригінал-макету в друкарні «Фактор-Друк», Україна, 61030, 
м. Харків, вул. Саратовська, 51. Тел.: +38(057)717-53-55. 

Замовлення № 8981. Наклад 1500 прим. Ціна - 7 грн.

E-mail: vestnikaydar@gmail.com

      

Свідоцтво про реєстрацію: ХК № 1378-499, видане 
Східним міжрегіональним управлінням 

Міністерства юстиції (м. Харків) 15.10.2020 р. 

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району 

Адреса редакції: 93500, смт. Новоайдар, кв. Миру, 2\3.
Телефони: редактор, 

кореспондент, відділ реклами – 9-41-05.

Головний редактор 
та відповідальний 

за випуск:
І. Краснощокова.

Верстка:
О. Часников.

8

Реквізити для оплати:
(ТОВ «Вісник Новоайдарщини»)

Код ЄДРПОУ  02476675
п/р  

№ UA133047950000026001053726328 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 304795

Что можно делать 
в этот день

Следует посетить празднич-
ную службу в храме, помолиться 
о здоровье близких, желательно 
повести на литургию детей или                                 
внуков.

Можно проводить духовные 
уроки с маленькими детьми. 
Такая благочестивая тради-
ция издревле существовала                    
в Украине.

Чего нельзя делать 
в этот день

Заниматься домашними де-
лами: убирать, гладить, шить, 
стирать (это, согласно по-
верью, может вызвать в природе           
настоящую бурю).

Ссориться с кем-либо, 
повышать голос, устраи-
вать скандалы. нельзя от-
казывать в милостыне тем,                                                      
кто в этом нуждается.

Согласно народным ве-
рованиям, ничего нельзя                    
одалживать.

Пожилым людям неже-
лательно ходить в гости и               
приглашать к себе.

От Введения до Благове-
щения (7 апреля) не положено 
копать землю, даже если пого-
да позволяет. Считается, что 
в этот период земля отдыхает                   
и сил набирается.

Приметы праздничного дня

Сколько на Введение воды — 
столько на Юрия (6 мая) травы.

Снег, выпавший в этот день, 
растает уже не скоро: «Тре-
тя Пречиста ступає, землю           
снiгом вкриває».

 «Як Введення мостить мост-
ки, а Микола забиває гвіздки, то 
люта зима буде». Следователь-
но, мороз в праздничный день 
предвещал суровую зиму.

Также по погоде в праздник 
судили о том, какой она будет на 
Святки: «На Введення мороз — 
всi свята з морозом, тепло — всi 
свята з теплом».

ukraine.fakty.ua; 24tv.ua

В этот день православные христиане вспоминают, как святые праведные Иоаким и Анна 
привели свою трехлетнюю дочь — Пресвятую Богородицу — в Иерусалимский Храм. Сделали 
они это, чтобы исполнить свой обет перед Господом — посвятить дочь служению Ему.

В народе праздник Введения считался началом нового хозяйственного года. В некоторых      
регионах Украины существовала традиция накануне Введения освящать воду.

Традиции дня
Согласно народным повери-                                                              

ям, Святая Катерина – покрови-                                                   
тельница любви и брака, 
помогающая девушкам оты-                             
скать своего суженого. День 
Катерины также называют                                             
«праздником девичьей судьбы».

Девушкам, которые ищут 
любви, традиционно советуют 
сходить утром 7 декабря в цер-
ковь и помолиться перед иконой 
Святой Екатерины.

Праздник приходится на 
Рождественский пост, поэтому 
отмечать его шумно не приня-
то. Тем не менее, в этот день 
молодые девушки собирались 
на «вечерницы», просили Ка-
терину о женихе и гадали,                                  
что не поощрялось церковью.

Девушки на рассвете сре-
зали ветки вишни и ставили в 
воду возле икон. Считалось, 
что если до Старого нового 

года (праздника Святой Малан-
ки) вишни зацветали, то скоро                         
девушка выйдет замуж.

Приметы 
на Святую Катерину

- «Катерина по воді, то Різд-
во по льоді», «На святу Кате-
рину ховайся під перину», «Як 
на Катерини холодно, то буде             
голодно»;

- ясное небо на Екатерину 
предвещает морозную зиму;

- если вокруг луны видно оре-
ол в ночь на Екатерину – ждать 
морозов;

- оттепель в день святой 
Катерины отсрочит морозы                   
до Варварина дня, 17 декабря;

- если ко дню Екате-
рины лег снег на сухую зем-
лю, то в будущем году будет                                       
слабый урожай.

УНИАН; kanalukraina.tv

Христианство описывает Катерину Александрийскую как 
«невесту Христову», которая подверглась жестоким пыткам и 
убийству за свою веру. Девушка родилась во второй половине III 
века в Александрии в знатной и богатой семье. Ее мать была 
тайной христианкой и приобщила Катерину к вере. Согласно 
преданию, после крещения девушке приснился сон, в котором Гос-
подь дал ей перстень, обручив ее на себе. Когда она проснулась,                                      
то обнаружила кольцо на своей руке.

Катерина начала активно проповедовать христианство. Рим-
ский император Максимин пытался соблазнить ее богатством 
и славой, чтобы она отказалась от веры. Девушка отказалась,                
за что ее подвергли пыткам и лишили свободы, а затем казнили.

Покладаємо великі сподівання
Ми, мешканці Новоайдарської ОТГ, дуже задоволені тим, 

що чинний мер селища Новоайдар Шопін Ігор Вікторович в 
нелегкій боротьбі, з великим відривом від інших кандидатів, 
отримав мандат довіри на наступні п’ять років.

Це означає, що мешканці селища пильно слідкували за ро-
ботою Ігоря Вікторовича, оцінили його нелегку працю і за-
лишилися задоволені та бажають йому, щоб і надалі він про-
довжив плідно працювати на цій посаді для жителів нашої 
громади.

Шановний Ігоре Вікторовичу! Прийміть наші найщиріші 
вітання з нагоди Вашого обрання на високу і відповідальну      
посаду – першого голови Новоайдарської ОТГ.

Ми переконані, що Ваш досвід роботи, енергія і 
цілеспрямованість будуть завжди стояти на варті інтересів  
нашої громади та держави.

Нехай Вас супроводжують удача, розуміння та підтримка 
колег-депутатів, а непроста відповідальна робота приносить 
задоволення і творчі перемоги. Бажаємо міцного здоров’я, 
сил та натхнення втілити всі Ваші задуми й мрії в життя.    
Ми на це дуже сподіваємося.

Ваші виборці: Антипова Г. М., Антипова В. П.,
Болдинов В. І., Ганшина Л. І., Декіна Н. І.,

Денисенко Л. І., Дугінова З. Г., Єременко Т. В.,
Зайцева В. В., Заруцька В. М., Кашкарова Л. Д.,

Масловська Н. П., Пекалєва Р. Н., Пекалєв В. Є.,
Рижкова Р. В., Сазонова К. П., Свиридова О. М.,

Шейко В. М. та 25 осіб вулиці Зарічної:
Коваль Т. М., Корягіна В. В., Рижкова І. В. та інші.

Слева-вниз-направо: 1. Мор-
ская «головоломка». 2. Какого 
мультипликационного персона-
жа однажды назвали «спание-
лем несчастным»? 4. «Вячес-
лав великолепный» русского 
символизма. 6. Марка дешёвых 
папирос (разг.). 8. Лучше за-
явившегося без приглашения. 
10. «Географическое» свойство 
души. 12. В ужастике «От заката 
до рассвета» юная Сальма Хайек 
обольстительно танцует с этим 
необычным партнёром. 14. Его 
экранизация «Мастера и Марга-
риты» 1994 года так и не вышла                            
в прокат.

Справа-вниз-налево: 1. При-
чина для роста шишки. 3. Воля, 
совет, данные последователям 
или потомкам. 5. Сейчас это на- 
звание популярного киносборни-
ка, а раньше это турецкое слово 
означало смесь самых разноо-
бразных сладостей. 7. Наборная 
машина. 9. Сказочный персонаж, 
зарубивший злодея. 11. Золотые и 
в Киеве, и в Сан-Франциско. 13. 
Кем был Тиберий Горобец в по-
вести Гоголя «Вий»? 15. Курти-    
занка из романа Эмиля Золя.

Диагональный 
кроссворд


