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21 січня на центральній площі Новоайдару відбулась урочиста акція під
гаслом: «Об’єднані прапором». Захід був присвячений 77-й річниці визволення
селища від фашистських загарбників та Дню Соборності України.

Друга світова війна для всього
українського народу, в тому числі й для
Новоайдарщини, стала роками лихоліття.
12 липня 1942 року фашисти увійшли в
Новоайдар. На 190 днів і ночей вони встановили свій окупаційний режим. 21 січня
1943 року Новоайдар був визволений від
загарбників воїнами першої гвардійської
армії під командуванням генерал-лейтенанта Василя Івановича Кузнєцова,
яка входила у 4-й гвардійський танковий корпус генерала Павла Полубоярова. Одна з вулиць Новоайдару тепер
носить ім'я П. Полубоярова.
Понад 10 тисяч новоайдарців були
призвані до лав Радянської Армії, в тому
числі 389 жінок. В Другій світовій війні загинуло 6 тис. 448 осіб. На Новоайдарщині
поховано понад 1500 воїнів.
За героїзм і мужність сотні новоайдарців

отримали високі державні нагороди, а
Олександр Самойлович Шопін, Петро
Григорович Шевченко, Микола Михайлович Говорунов були удостоєні звання Героя Радянського Союзу. З кожним
днем ветеранів стає все менше. Саме в
ці дні Новоайдарщина попрощалася з
Глазуновим Василем Опанасовичем.
Пам’ять загиблих у роки Другої
світової війни та в наш час вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до
Братської могили та Меморіального знаку
загиблих воїнів АТО.
З вітальними словами до присутніх
звернулись в.о. голови Новоайдарської
РДА Тетяна Новикова, Новоайдарський селищний голова Ігор Шопін та голова відокремленого підрозділу ГС
«Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО» Сергій Калми-

17 січня 2020 року відбулося урочисте відкриття рентгенологічного кабінету
КЗ «Новоайдарська багатопрофільна
лікарня». У заході взяли участь: голова Новоайдарської районної ради
Віктор Макогон, заступник голови
Новоайдарської районної ради Олександр Перов, в. о. генерального директора

Новоайдарської багатопрофільної лікарні
Дмитро Гречишкін, голова районної
профспілки медичних працівників Новоайдарського району Раїса Рижкова,
завідувач рентгенологічного кабінету,
лікар-рентгенолог Олег Бібіков та інші
медичні працівники та пацієнти нового
рентгенологічного кабінету.

ков. У своїх виступах вони підкреслювали,
що мир, незалежність, соборність треба всім разом берегти та захищати як
найдорожчий спадок, отриманий від
попередніх поколінь. Виступаючі поздоровили присутніх зі святами, побажали миру,
злагоди та процвітання Новоайдарщині.
А потім над площею замайорів Державний Прапор. Всі учасники заходу
розгорнули 50-метровий синьо-жовтий

стяг, створивши велике коло, як символ єдності. Ця урочиста традиція була
започаткована 21 січня 1990 р. Тоді у
«живому ланцюгу» між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом об’єднались
до 3 мільйонів українців.
Захід завершився піснею
«Сонце
України» у виконанні дуету «Айдарія».

В процесі заходу керівники перерізали
символічну червону стрічку, а Олег
Бібіков продемонстрував роботу нових
цифрових апаратів: рентгенографічного,
флюорографічного та мамографу. Лікар
показав, наскільки простіше, швидше та якісніше відтепер виконуються діагностичні процедури на новому
обладнанні. А ще, що важливо для населення, тепер не потрібно купувати плівку
і чекати її проявлення. Появу мамографу
в Новоайдарі взагалі важко переоцінити
для жіночої половини нашої громади.
Ще Олег Бібіков показав кабінет
лікаря, куди стікається інформація з усіх
апаратів, і лікар може робити діагностику
безпосередньо в своєму кабінеті.
Такий результат став можливим завдя-

ки спільним зусиллям Новоайдарської
районної ради, керівництва КЗ «Новоайдарська багатопрофільна лікарня»,
проектувальників, будівельної організації,
які направлені на реалізацію масштабної
програми із реформування медицини.
У найближчих планах співпраці
районної влади та лікувального закладу – придбання комп'ютерного томографа та мобільного рентгенівського апарату для використання безпосередньо в
операційних.
В кінці заходу лікар розповів історію
рентгенологічної служби Новоайдарської
лікарні, а Віктор Макогон побажав усім,
щоб на цьому історія не зупинялася,
а розвиток служби йшов вперед.
naydar-rada.gov.ua

І. КРАСНОЩОКОВА.
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Рішенням 27-ої сесії Новоайдарської районної ради медичний заклад Новоайдарське РТМО в
межах проведення реформування другої ланки медицини реорганізовано в КНП «Новоайдарська багатопрофільна лікарня». Що означають ці зміни? Наскільки районна медицина готова
до реформування? На ці та інші питання відповів в. о. генерального директора Новоайдарської
багатопрофільної лікарні Д. А. Гречишкін.
- Дмитро Анатолійович, скажіть, так коли ж очікувати
впровадження реформи?
- Втілення реформи в життя
слід очікувати з 1 квітня 2020 року
(спочатку було названо дату 1 січня, але її відтерміновано через необхідність доопрацювання деяких
документів).
- Чого будуть стосуватися
зміни?
- В листопаді минулого року керівники медичних установ другої
та третьої ланок мали зустріч з міністром охорони здоров’я Зоряною
Скалецькою. Темою зустрічі стали
основні моменти реформування.
Наприклад, КНП можуть претендувати на пакети надання медичної
допомоги за чотирма напрямами:
терапевтичний, хірургічний, паліативний та реабілітаційний. В
свою чергу, кожний з цих напрямів
поділяється на базовий та спеціалізований. Районні лікарні можуть
претендувати на 4 базові пакети.
Терапевтичний, якщо є терапевтичне відділення, оснащене обладнанням для діагностики та лікування
неврологічних та кардіологічних
захворювань; хірургічний, якщо
має спеціалістів хірурга та анестезіолога та оснащене необхідним
обладнанням та інструментарієм
для ургентного та планового операційного лікування; реабілітаційний, якщо є відповідне обладнання
для допомоги пацієнтам з пробле-

мами опорно-рухового апарату, церебральним паралічем та ін.; паліативний (хоспісний), якщо має
як мінімум 2 паліативні койки.
За умови достатньої матеріально-технічної бази лікарні можуть
претендувати на спеціалізовані
пакети надання медичних послуг
за кожним напрямом.
Що стосується фінансових питань, то після реорганізації ми отримуватимемо фінансування від
держави, яке здійснюватиметься за надання послуг конкретно
обслужених пацієнтів.
Система фінансування закладів вторинного рівня станом на
сьогодні побудована таким чином,
що кошти виділяють з розрахунку
на кількість ліжок та утримання
приміщення. Новий принцип фінансування передбачає виділення
коштів залежно від кількості пацієнтів, яких обслуговує конкретна
лікарня. Причому, дуже важливий
показник – саме якісне надання медичної допомоги. Кожна медична
послуга буде фінансуватися НСЗУ
й оплачуватися в залежності від
складності та періоду лікування.
Національна служба здоров’я
України матиме доступ та контролюватиме всю інформацію по кожному лікувально-профілактичному
закладу.
Заробітна платня медичним
працівникам буде формуватися
в залежності від коштів, отрима-

Новий автомобіль Новоайдарської БЛ

них від НСЗУ, тобто, напряму залежатиме від якості та кількості
надання медпослуг.
Наразі є питання, над якими НСЗУ продовжує працювати. Це питання варіантів
надання допомоги хворим на цукровий діабет, онкохворим, психіатричним хворим, людям, які
перебувають на групі інвалідності, та ін. Коефіцієнт розрахунку
вартості послуг також на розгляді
Національної служби здоров’я.
– Що стосується тепер вже
Новоайдарської
багатопрофільної лікарні, наскільки вона
готова до змін?
– КНП «Новоайдарська багатопрофільна лікарня» новий рік
розпочала в новому статусі.
В найкоротші терміни виготовлено нову нормативно-правову
документацію, складено та затверджено Статут, колективний договір.
В процесі – зміна ліцензії в зв’язку
з утворенням нової установи.
Новоайдарська лікарня посідає
лідируючі позиції серед районних
лікарень області.
Останні два роки велась активна підготовка до реформування.
За цей час максимально укріплена
матеріально-технічна база, проведено ремонти в фізкабінеті, на
харчоблоці, в жіночій консультації,
автоклавній. Капітально відремонтоване дитяче відділення із застосуванням нової системи утеплення.
До кожного підрозділу лікарні встановлені пандуси. На 70 % оновлено меблі. Відремонтовано ліфт,
котрий не працював близько 20 років. Придбано 2 нових санітарних
автомобілі, що дозволяє комфортно і своєчасно перевозити пацієнтів. Територія лікарні повністю
освітлена та приведена до ладу.
Оновлено обладнання. На
100 % в фізкабінеті. Для хірургічного відділення придбано великий
хірургічний набір інструментів. Закуплено ендоскопічне обладнання
японського виробництва, апаратура
для палати інтенсивного лікування.
Нове сучасне обладнання мають
лор та окуліст, які ведуть прийом в
поліклініці.
В клінічній лабораторії встановлена нова сучасна техніка, яка
дозволяє своєчасно та точно отримувати діагностичну інформацію: куагулометр, апарат електро-

Депутаты Команды Шахова принесли в парламент куски угля и отбойный молоток.
Народные депутаты, держа в руках куски угля и отбойный молоток, требовали выплатить
зарплату украинским шахтерам, которую не выдают уже полгода.
Об этом заявил нардеп в парламенте, заставят Каб- да Шахова требует немедленноСергей Шахов с трибуны мин заплатить им зарплаты. На го вмешательства президента
День шахтера деньги не дали, в оплату зарплаты шахтерам
парламента.
Таким образом, Сергей Ша- на Новый год деньги не дали, и развития угольной отрасли.
«Накормите людей! Сехов, Александр Лукашев, Сер- на Рождество деньги не дали.
гей Вельможный, Александр На следующей неделе отдайте годня с этой трибуной мы
Сухов и мажоритарщики всей деньги, деньги есть, мы про- призываем чиновников переУкраины решили привлечь вни- голосовали за бюджет», - за- стать игнорировать шахтеров
мание к денежным проблемам явил нардеп Сергей Шахов с и их семьи. Ведь уже завтра на
трибуны парламента.
улицу могут выйти тысячи», украинских шахтеров.
Депутат отметил, что Коман- заявил Сергей Шахов.
«Шахтеры ждут, пока здесь,

Відремонтоване приміщення жіночої консультації
литів крові. В лютому плануємо
придбання нового гормонального
апарату та автоматичного біохімічного. З березня плануємо почати роботи над створенням
реанімаційного блоку.
В зв’язку з проведенням капітального
ремонту
жіночої
консультації закуплено нове обладнання та нові меблі. Для стерилізаційної придбано 3 автоклава та 1
сухожарову шафу, дистилятор води.
На базі нашого КНП працює
відділення переливання крові. Це
дуже значуще відділення. Має
в запасі більше 500 літрів крові
та плазми. Для нього також придбане нове обладнання, яке дозволяє швидко робити забір крові та забезпечує її довготривале
збереження.
Ще одна приємна новина: минулої п’ятниці відбулося відкриття
нового рентгенкабінету. Тут також встановлене нове обладнання. Це цифровий рентген, цифровий флюорограф та цифровий
мамограф.
Всі відділення комп’ютеризовані на 80 %, встановлені точки
доступу wi-fi, телевізори, холодильники. Отримані всі необхідні ліцензії та пройдено навчання
для роботи з новою технікою.
Маємо максимальний запас лікарських препаратів для проведення
оперативних втручань.
– Так, дійсно вражає. А які
подальші плани маєте?
– Звісно, й в подальшому працювати над укріпленням матеріально-технічної бази, стовідсотковою
комп’ютерізацією й оновленням
меблів. Також в планах подальший ремонт з термомодерзаційним
ефектом всіх відділень КНП, придбання діагностичних препаратів
та власного реанімаційного тран-

спорту, який дозволить перевозити хворих за будь-яких умов та
підтримувати всі життєві функції
організму. Це все плануємо робити згідно Програми розвитку та
підтримки КНП на 2020-2025 роки.
Для найбільш успішного лікування неврологічних хворих необхідним є комп’ютерний томограф,
для хірургічного відділення важлива наявність лапароскопічної стійки. Над цим ми також працюємо.
А ще хотілось би замінити
дорожнє покриття на території
лікарні…
Звичайно, одна із складових
успішного лікування – це професійний медичний персонал. Сподіваюсь, поступово ми будемо
вирішувати проблему з кадрами.
В 2020 році завершують навчання
в інтернатурі та планують працювати в нашій лікарі невропатолог та психіатр, в 2021 році, маємо надію, наші лави поповнять
дерматолог та окуліст.
Традиційно ми відвідуємо
Ярмарок професій при медичному університеті й намагаємося знайти перспективні кадри
для районної медицини.
Можу впевнено сказати, що
колектив КНП «Новоайдарська
багатопрофільна лікарня», завдяки постійній підтримці з боку депутатського корпусу, керівництва
району, максимально швидко адаптується до роботи в нових умовах.
Як би там не було, які б реформи
нас не торкались, наша головна місія залишається незмінною – якісно, компетентно та вчасно надавати
медичну допомогу людям.
– Дякуємо за бесіду. Успіхів вам на непростому шляху
реформування.
М. ТИХОНОВА.
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Наприкінці 2019 року завершилася
перша черга реконструкції центральної
площі в нашому селищі. Протягом року
завершено улаштування більшої частини тротуарної плитки, були встановлені
нові декоративні ліхтарі по периметру
площі та алеях, що ведуть до неї. Також
вмонтовані тротуарні світильники в центрі площі, які сяють різними кольорами і
створюють в нічний час казковий настрій.
Останньою родзинкою першої черги реконструкції стало встановлення
пам’ятного знака «Я♥НОВОАЙДАР»,
який на даний час є головним елементом центральної площі та припав
до душі нашим мешканцям.
В новому 2020 році Новоайдарська
селищна рада планує і надалі продовжувати реконструкцію центральної площі
нашого селища, оскільки вона є одним з
основних місць проведення масових заходів як офіційного характеру, так і культурно-розважального. Сподіваємось, що
новий вигляд нашої площі подобається
усім мешканцям, і вони із задоволенням
будуть відвідувати центр селища.

Жителі Новоайдару вже 18 рік поспіль відзначили Хрещення Господнє,
яке відбулося 19 січня 2020 року на березі річки Айдар. Варто відзначити, що
з кожним роком кількість людей, які
приходять на святкування, збільшується. Цього року святкування співпало
з вихідним днем, що також вплинуло
на кількість відвідувачів.
Хрещення Господнє - одне з найважливіших християнських свят. У цей день
християни всього світу згадують євангельську подію - Хрещення Ісуса Христа
в річці Йордан. За давньою традицією на
свято Хрещення двічі відбувається велике водосвяття. Перше - під час святвечора
перед святом Хрещення, коли освячуєть-

ся вода в купелі, що стоїть посередині
храму. А вдруге вона освячується безпосередньо в саме свято Хрещення після
святкової Літургії, для чого здійснюються
хресні ходи на річки, водойми та джерела
зі звершенням чину великого освячення
води. Згідно з Біблією, під час хрещення
на Ісуса з неба у вигляді голуба зійшов
Святий Дух і пролунав голос Божий.
Тому за традицією наприкінці Літургії
в Новоайдарі випускають голубів.
Новоайдарська селищна рада разом зі
Свято-Архангело-Михайлівським Приходом Луганської Єпархії Української
Православної Церкви взяли на себе від-

повідальність за організацію цього свята.
Сподіваємось, що люди, які були присутніми на ритуалі освячення води, залишилися задоволеними, бо існує повір'я,
що свята вода очищає і зцілює.
Новоайдарська селищна рада висловлює щиру подяку працівникам районного Будинку культури за організацію
музичного супроводу, співробітникам
Новоайдарського відділу національної
поліції за забезпечення громадського порядку, рятувальникам ДПРЧ 25 Головного
управління ДСНС України у Луганській
області та працівникам Новоайдарської
підстанції швидкої медичної допомоги за забезпечення безпеки людей на
водних об’єктах під час святкування
Водохреща. Особливі слова подяки висловлюємо всім працівникам КП «Новоайдарське «СКП» за підготовку та облаштування території з метою створення
комфортних умов для святкування.
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додаткові надходження до місцевого бюджету, кошти якого будуть використані
на подальший розвиток нашого селища.

Покращення стану автомобільних
доріг залишається найбільш важливим
завданням усіх гілок влади. На початку
поточного року Новоайдарський селищний голова зустрівся із керівником Служби автомобільних доріг у Луганській області Павлом Цубером з обговоренням
планів щодо ремонту доріг на території області в 2020 році. Цього року буде
проведено середній поточний ремонт
автодороги сполученням Сєвєродонецьк
– Новоайдар (Т1306) та автомобільних шляхів за маршрутом Новоайдар –
Станиця Луганська (через місто Щастя).
В ході робочої зустрічі також звернули увагу на аварійний стан мосту через
річку Айдар («нового» мосту в районі
перехрестя на с. Безгинове). Було наголошено, що у 2020 році буде проведено капітальний ремонт цього мосту з організацією об’їзного шляху через вул. Підгорну
с. Айдар-Миколаївка та вулиці Центральну, Дружби, Полубоярова та Великий
шлях смт Новоайдар. Просимо місцевих
мешканців з розумінням поставитись до
тимчасових незручностей, пов’язаних з
ймовірним збільшенням потоку автомобілів центральною частиною селища.
Керівник Служби автомобільних до-

ріг у Луганській області запевнив, що
після завершення ремонту мосту ділянки автодоріг цього об’їзного шляху також будуть відремонтовані. На даний
час здійснюються підготовчі роботи
для проведення ремонту автошляхів та
мосту через річку Айдар. Навесні з настанням сприятливих погодних умов
розпочнуться ремонтні роботи.
Також звернули увагу на відсутність
асфальтобетонного заводу на території
Новоайдарського району. Наразі підрядні організації розглядають можливість
будівництва нового АБЗ поблизу Новоайдару, що дасть змогу більш ефективно
виконувати підрядні роботи з ремонту
автодоріг в нашому районі, а також у цій
частині області. Також слід зазначити,
що будівництво нового АБЗ – це не тільки створення нових робочих місць, але й

З метою приведення діючих тарифів
на послуги з поводження з побутовими
відходами до економічно обґрунтованих,
відповідно до вимог постанов Кабінету
Міністрів України від 26 липня 2006 року
№ 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження
з побутовими відходами» та від 01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів
на житлово-комунальні послуги» рішенням Новоайдарської селищної ради від
18.12.2019 року № 58/9 «Про затвердження тарифів КП «Новоайдарське «СКП»
на послуги з поводження з побутовими
відходами (вивезення та захоронення
твердих побутових відходів, вивезення
рідких відходів)» було встановлено нові
тарифи на вивезення твердих побутових

та рідких відходів. Зокрема, відповідно до
вищезгаданого рішення, затверджено тариф на вивезення та захоронення твердих
побутових відходів у розмірі 24,40 грн. в
місяць на 1 особу (у багатоповерхових будинках) та 48,80 грн. в місяць на 1 домогосподарство (у приватному секторі).
Детально з цим рішенням можна ознайомитися на офіційному
сайті
Новоайдарської
селищної ради за наступним посиланням
http://novoajdar.selrada.org.ua/docs/26968/.
Просимо всіх споживачів врахувати розмір нових тарифів під час оплати
житлово-комунальних
послуг
КП «Новоайдарське «СКП».
І. ШОПІН, Новоайдарський
селищний голова.
Фото М. ЛИТВИНЕНКА.
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Маленькой девочкой с аккуратной косичкой, серьезным взглядом и непреодолимым желанием учиться играть привела
ее в музыкальную школу Новоайдара мама.
Наверное, Катя тогда еще не представляла,
какой это труд – музыка. «Мне было очень
интересно, я так хотела играть не хуже известных пианистов. Да это же просто мечта,
когда твои пальцы будто летают, парят по
черно-белым клавишам фортепиано! Так
что, если это сложности и труд – меня это
нисколько не пугало. Не все удавалось сразу.
Но мой преподаватель Татьяна Михайловна
Жданова всегда знала, что я могу, поэтому
добивалась от меня идеального результата,
идеального звучания».
Музыка для героини нашего рассказа стала больше чем просто увлечением. 12 лет
– таков на данный момент ее музыкальный
«стаж». «Хоть я и ходила в музыкальную
школу, но никогда не думала о поступлении в
музыкальный колледж, - рассказывает Катя.
- Я мечтала стать юристом, парихмахером,
археологом, даже бухгалтером, и когда меня
спрашивали: не хочу ли я заниматься музыкой,
я с полной уверенностью отвечала «нет».
Но однажды, учась в 9 классе, я вернулась домой и, можно сказать, удивила
родителей, сказав, что буду поступать в
Северодонецкий колледж. Это учебное заведение я выбрала, так как мои педагоги
из школы искусств обучались там. И после
того, как я первый раз побывала в колледже,
я окончательно решила: хочу учиться здесь.
Первое, что пришло в голову, когда вошла
в колледж: это творческий улей, в котором
трудятся много талантливых людей, к которым и я захотела присоединиться. Теперь я очень рада своему выбору. Несмотря
на то, что в колледже я провожу время с 7
часов утра и до 5-6 вечера (пары и самостоятельные занятия). Очень люблю приходить в колледж рано утром, когда еще
мало кто занимается. Это лучшее время,
когда мозг работает на максимум».
О музыке Екатерина говорит очень поэтично: «Музыка – это вид искусства,
которым можно выразить все без слов.
Основываясь на средствах музыкальной
выразительности (ритме, динамике, темпе,
ладе, тональности), с помощью аккордовых

Жінка аж ніяк не хизується своїм званням.
Навпаки, вона дуже скромна та сором’язлива.
Вона говорить: «Я завжди мріяла мати велику
сім’ю, і моя мрія здійснилася. Діти – це дар,
наші квіти. Та, окрім того, щоб виносити,
народити, вигодувати та виростити дитину,
потрібен великий труд, а особливо, коли діти
ще маленькі. Проте, вони є нашою радістю і
втіхою, нашою кровинкою, яку ми безмежно і
однаково сильно любимо. З часом ці маленькі
квіточки проростають, мужніють, а вже згодом і їхнє тепло віддається батькам сповна, їх
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Наверное, студентку Северодонецкого обласного колледжа культуры и искусств имени С. Прокофьева Екатерину Приказчикову представить без любимого музыкального инструмента – фортепиано – просто невозможно. Да и зачем? Ведь именно с музыкой Екатерина решила связать свою студенческую и
профессиональную деятельность. Хотя и несколько неожиданно.

красок можно изобразить любой сюжет. И
для меня интересно разбирать, что же может значить в музыке построение мелодии
или необычный аккорд. Это некий ребус.
Музыка – неотъемлемая часть жизни. И ее любят не только люди. Доказано, что от классической музыки растения
растут быстрее. Она благотворно влияет
на животных. Например, когда я училась
в музыкальной школе, мой кот во время
моих занятий любил лежать на фортепиано. Иногда засыпал, и если я вдруг забывала
закрыть инструмент, все дома слышали его
«игру», когда он просыпался».
Катя – очень позитивный, жизнерадост-

ный человек. Она во всем ищет «плюсы».
«Конечно, мое студенчество – это много
новой информации, дружный коллектив,
где все могут помочь, а главное – педагоги,
которые всегда объяснят, если что-то непонятно, и поддержат (к великой радости,
мне попадались только такие). Конечно,
не без стрессов, особенно на 4 курсе, ведь
мы уже готовимся к выпускным экзаменам.
Бывает, надо срочно повторить много материала и подкреплять свои теоретические
знания практическими (игрой на фортепиано), и не всегда все успеваешь идеально выучить. Были даже моменты, когда мы
с одногруппницами хотели забрать доку-

Чи легкий труд — бути мамою? Важко виховати й одну дитину. А якщо в
родині троє, четверо чи п’ятеро дітей? А мама не просто народила їх, а й виховала
хорошими людьми... Тоді таку жінку по праву вважають героїнею.
В минулому номері газети ми вже розповідали про те, що під час урочистих заходів в
селі Райгородка почесну відзнаку «Мати-героїня» (згідно Указу Президента) було вручено
мешканці села Ю. С. Величко, якає є мамою п’ятьох чудових дітей.
Про свою велику дружну родину, про сімейні традиції та спільні радощі Юлія Сергіївна
розповіла «ВН».
турбота, допомога. Бути удостоєною такого зустрітися. Скажу тільки, що все це дрібниці
великого звання як мати-героїня – дуже вели- у порівнянні зі щастям материнства. Коли ти
ка честь. Але, звичайно, для мене мої діти – розумієш, що в тебе є пять найважливіших
дорожче всіляких звань».
людей у світі, а в них є ти. Та й батьки мене
Так, п’ять чудових діток, які є мате- завжди підтримували, допомагали з дітьми.
ринською гордістю та втіхою. Найстаршій А вже з молодшими мені дуже допомагали
донечці Надії виповнилося 22 роки, вона старші діти. Коли я була змушена вийти на
має професію повара та працює за своєю роботу, велика частина справ домашніх лягспеціальністю. Синові Дмитру виповнився ла на їхні плечі. І вони впорались. Ніколи не
21 рік, він працює слюсарем, і хоч мешкає жалілися. Розуміли, що мамі потрібна доподалеко від дому (на Західній Україні), завж- мога. І я завжди могла на них покластися.
ди допомагає своїй родині. Ще один син, Я дуже ними пишаюся».
Владислав, зараз проходить службу в армії.
Жінка зізнається: ніколи у житті не
А ще він подарував матусі онука – скоро змінила б свою роль щасливої матусі на
виповниться 1 рочок його синові Тимурчику. кар’єру… Коли ти мама, кар’єра якось поЩе двоє діток є школярами. Катерина ступово відходить на другий план. Буває
навчається в 11 класі Райгородської ЗОШ, а іноді дуже важко, але ці клопоти приємні.
Родіон є учнем 7 класу. Всі діти виросли тур«Домашні обов’язки розподілялись й
ботливими, добрими, чуйними, розвиненими розподіляються у нас в родині самі собою. Кота вихованими. Родина дала їм максимум ува- жен має улюблену справу, але коли потрібно,
ги та любові, щоб вони, в свою чергу, ділилися усі гуртом можуть й у дворі попрацювати,
своєю життєлюбністю з оточуючими.
й у домі прибирати. Складніше було, коли
Діти ростуть. Деякі з них – вже досить вони були маленькими, а зараз простіше,
дорослі, пішли своїми шляхами. Але як - каже Юлія. - А так, то сім'я, як у всіх. Як
мінімум двічі на рік всі вони збирають- нас батьки виховували, так і я своїх дітей нася на батьківському порозі. В родині є така вчала. Ніхто з них не має поганих звичок, всі
багаторічна добра традиція – перші та дотримуються здорового способу життя», —
останні шкільні дзвоники зустрічати ра- радіє багатодітна мама.
зом. Цими днями всією великою родиною
Окрім роботи та навчання, діти родини
вони йдуть на берег річки та влаштовують Величко мають і свої захоплення. Наприродинний пікнік.
клад, Родіон вміє непогано грати на гітарі,
«Бути мамою – непросто, - говорить Юлія а Дмитро дуже гарно малює. Сама Юлія
Сергіївна. – Я не буду розповідати в подроби- Сергіївна трохи соромиться говорити про
цях про всі випробування, з якими довелося свої таланти та захоплення, але зізнається:

менты. Но это минутные вспышки отчаянья,
и они всегда быстро проходят. Поэтому я
советую всем хорошо подумать перед тем,
как выбрать творческий путь».
Девушка любит все предметы, связанные
с ее специальностью, будущей профессией:
«Это и музыкальная литература, и гармония, где мы сами строим последовательности из аккордов, и сольфеджио (очень
нелюбимый детьми в музыкальных школах
предмет, но очень необходимый); и полифония (где мы пробуем сочинять небольшие
музыкальные фразы или предложения);
анализ музыкальных произведений. Но,
наверное, больше всего я люблю уроки педагогической практики, так как мне очень
интересно работать с детьми, - делится Екатерина. - Ведь это наши «цветы жизни»,
и я искренне рада, когда вижу их победы,
ведь это результаты наших стараний».
Победы своих учеников девушка видит,
кстати, не только во время педпрактики. С
сентября 2019 года Екатерина Викторовна
Приказчикова пробует свои силы в качестве
преподавателя Детской школы искусств.
Ведет сложные, но важные предметы: сольфеджио и музыкальную литературу. «Было
так непривычно переступать порог родной
музыкалки уже в качестве учителя. Очень
волнительно. Но я справилась с переживаниями и нашла общий язык с учениками. С
ребятами не всегда бывает легко, зато всегда
интересно. Готовясь к каждому уроку, проверяю и свои знания. Так как у меня ещё нет
большого опыта, всегда перед тем как проводить уроки, перечитываю много литературы в поисках интересных историй о композиторах, необычные ассоциации (чтобы
детям было проще запомнить материал).
В основном я стараюсь все успевать, и в
принципе, мне это дается без особого труда.
Главное – делать все вовремя».
Скромная, нежная, очень талантливая, спокойная и добрая – такой оказалась
наша милая собеседница Екатерина Приказчикова. Пожелаем Катюше успехов и в
учебной, и в профессиональной деятельности. Пусть вдохновение, трудолюбие,
увлеченность никогда не покидают тебя!
М. ТИХОНОВА.
просто обожнює в'язати. «В’язання – це
мій коник, – зізнається жінка. – Ним я захоплююсь дуже давно. І раніше всю родину
обв’язувала, всі мали ексклюзивні речі, яких
більше ні в кого не було, і зараз не зупиняюсь. І для дітей в’яжу, і для себе, і для онука,
бо ж я тепер не тільки мама, а ще й бабуся».
На долю жінка не нарікає, хоч, звичайно, не все завжди складалося гладенько, та
діти завжди були опорою та головною причиною ніколи не здаватися. Вони весь час
підтримують і допомагають. «Так, на жаль,
зараз вони не часто збираються разом у
батьківській хаті за одним столом, бо кожен зайнятий своєю справою. Але нашим
традиціям ми намагаємося не зраджувати
ні за яких обставин», - говорить пані Юлія.
Родину Величко в Райгородці добре знають і поважають. «Працелюбна сім’я. Усі
багато трудяться – і мати, і діти. Люди поважають їх, нічого поганого не скажуть про
цю родину», – кажуть місцеві мешканці і
пишаються, що держава гідно оцінила
заслуги односельчанки.
Мама… Як же багато асоціацій виникає,
коли чуємо це світле і щире слово: годувальниця, вихователька, надійна опора,
наймиліша на світі людина для кожного з
нас. Проте найголовнішим для будь-кого у
слові «мама» є людина, любов якої не знає
меж, споріднена душа, плоть і кров. Та,
якій завдячує кожен своїм життям, котра
під серцем виносила та віддала все, що в
неї було. Місія мами – найбільш унікальне
людське покликання, котре вимагає повної
самовіддачі та чистої безкорисливості.
Материнська любов та праця є безцінними,
мати – у кожного одна. Тож бережімо своїх
матерів, без них не було б нас!
А великій родині Величко щиро бажаємо
сімейного затишку, благополуччя, радості
спілкування та якомога частіше збиратися разом, можливо, навіть без приводу.
Будьте щасливі!
М. ТИХОНОВА.

«ВІСНИК

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та
чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році», яким
вік призову узгоджується з вимогами Закону «Про військовий обов'язок і військову службу».
Цей указ визначає строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову
службу та звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової
військової служби у 2020 році.
Також указ передбачає призов на строкову військову службу
осіб, які досягли 18 років, відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про військовий
обов'язок і військову службу».
Військовослужбовці строкової служби не направляються
для проходження служби в район
проведення операції Об’єднаних
сил і проходять службу виключно
на мирній території України.

Водночас, згідно зі статтею 20
Закону України «Про військовий
обов'язок і військову службу», на
військову службу за контрактом
приймаються громадяни віком
від 18 років. Військовослужбовці

Верховна Рада 16 січня ухвалила новий закон про повну загальну середню освіту, який передбачає низку нововведень як для учнів, так і для вчителів. Закон підтримали
327 народних депутатів.
Основні зміни
однієї угоди – 6 років.
в системі середньої освіти
До 1 липня 2020 року дирекв Україні
тори шкіл, які працюють з безстроковими трудовими угодами,
Кількість дітей в класах: перейдуть на договори терміном
в молодшій школі – від 5 до 24 на 6 років та на 1 рік – директошколярів на один клас; у стар- ри, які отримують пенсію за вішій школі – від 5 до 30 учнів.
ком. Також закон передбачає, що
Рівні освіти: початкова осві- вибір кандидата на посаду кета - перший рівень повної за- рівника школи буде здійснювати
гальної середньої освіти, що незалежна комісія, яка консульпередбачає виконання учнем туватиметься з батьками учнів.
вимог до результатів навчання,
Також до 1 липня 2020 року
визначених державним стандар- вчителів-пенсіонерів мають петом початкової освіти; базова ревести на строкові угоди (від
середня освіта - другий рівень 1 до 3 років).
повної загальної середньої освіОцінки. На законодавчому
ти, що передбачає виконання рівні встановлене право учнів
учнем вимог до результатів нав- на «справедливе, неупереджене,
чання, визначених державним об'єктивне, незалежне, недисстандартом базової середньої кримінаційне та доброчесне оціосвіти; профільна середня осві- нювання результатів навчання».
та - третій рівень повної загаль- Відтепер про оцінки учнів повіної середньої освіти, що перед- домлятимуть не на батьківських
бачає виконання учнем вимог зборах, а під час індивідуальних
до результатів навчання, визна- розмов. Також з державного
чених державним стандартом бюджету виділятимуться гропрофільної середньої освіти.
ші на індивідуальні та групові
Можливість
вибирати консультації на базі школи.
предмети. Відтепер учні матиМова. Це частина, яка замуть право обирати предмети, знала найбільше правок, бо
які вони хочуть вивчати. Для ви- враховувались
рекомендації
вчення деяких предметів тепер Венеціанської комісії. Загаможна формувати міжкласні лом існує три моделі навчання,
групи навіть з дітей різного віку. окрім звичайної.
Скасування «прив'язки» до
Перша модель: Навчання рідшколи. Відтепер є можливість ною мовою з 1 по 11 (12) клас
для дітей не відвідувати класич- буде лише для корінних народів
ну школу. При наявності відпо- України, які не проживають у
відної заяви, будь-який учень власному мовному середовищі
може отримати індивідуальну та не мають власної держави
освітню траєкторію. Школярі, (йдеться насамперед про кримякі навчатимуться вдома, будуть ських татар). Проте навіть в тазобов'язані двічі на рік здавати ких класах вивчення української
атестаційні роботи для оцінки буде на грунтовному рівні.
знань.
Друга модель: Для шкіл з
Звільнення директорів. Ди- мовою національних меншин,
ректор зможе займати свою по- мови яких належать до країн ЄС
саду не більше двох термінів (румунська, угорська, польська
підряд. Максимальна тривалість та інші). Навчання у початко-

військової служби за контрактом
беруть участь у бойових діях.
Таким чином, цим указом вік
осіб, що призиваються на строкову військову службу, зрівнюється
з віком осіб, які приймаються на
військову службу за контрактом,
відповідно до законодавства.
Реалізація указу Президента
України забезпечить своєчасне
виконання заходів, пов’язаних з
підготовкою, проведенням призову громадян України на строкову
військову службу та звільненням у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової
служби у 2020 році.
president.gov.ua
вій школі вестиметься материнською мовою, але з 5 класу не
менше 20 % предметів мають
викладатися українською. З
кожним роком української ставатиме більше і в результаті в
9 класі 40 % предметів вестимуться державною мовою. В
старшій школі такий показник
має становити вже 60 %.
Третя модель: Передбачена
для решти національних громад України. Тут йдеться про
нацменшини, які проживають
у своєму мовному середовищі
(насамперед це стосується російської мови). В цьому випадку
в початковій школі російська матиме рівні права з українською.
А з 5 класу не менше 80 % навчального процесу вестиметься
державною мовою.
Зміни для вчителів. Вчителем може стати людина з будьякою освітою, а не тільки з педагогічною. Вчителя самостійні
у створенні авторських навчальних програм та навіть системи
оцінювання (проте бали потрібно буде все одно переводити в
12-бальну шкалу). Також закон
передбачає збільшення заробітної плати для педагогів. Йдеться
про 10-20 % збільшення. Перший рік роботи молодий вчитель проходитиме педагогічну
інтернатуру. В її межах отримає
наставника, який буде зобов’язаний надавати консультації
молодому фахівцю та допомагати йому стати успішним вчителем. Наставник отримуватиме
додаткову 20 % надбавку.
Фінансова автономія шкіл.
Новоприйнятий Закон передбачає більше можливостей для
шкіл у використанні власних
коштів. Зокрема на: формування
структури закладу та штатного
розпису; встановлення доплат,
надбавок, виплати матеріальної
допомоги, премій та/або їхніх
розмірів, інших видів стимулювання та відзначення працівників; оплату поточних ремонтних
робіт приміщень і споруд закладів загальної середньої освіти;
оплату підвищення кваліфікації
педпрацівників; укладення цивільно-правових угод для забезпечення діяльності закладу.
rada.gov.ua

НОВОАЙДАРЩИНИ»
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Старобільське міжрайонне
управління по експлуатації газового господарства філія АТ
«Луганськгаз» інформує, що на
виконання Закону України «Про
ринок природного газу» Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (далі – НКРЕКП) постановою від 07.10.2019 року
№ 2080 «Про затвердження Змін до деяких постанов
НКРЕКП» були внесені зміни
до Кодексу газорозподільних
систем (Постанова НКРЕКП
№ 2494 від 30.09.2015 р. із змінами і доповненнями), Типового договору розподілу природного газу (Постанова НКРЕКП
№ 2498 від 30.09.2015 р. із змінами), Методики визначення та
розрахунку тарифу на послуги
розподілу природного газу (Постанова НКРЕКП № 236 від
25.02.2016 р. із змінами).
Враховуючи зміни, які внесені у відповідні Постанови
НКРЕКП, кожен побутовий
споживач з січня 2020 року
буде платити окремо за газ та
за послуги його розподілу.
Згідно з гл. 6 розділу VI Кодексу ГРС (з урахуванням змін,
внесених постановою № 2080
від 07.10.2019 р.) розрахунки
споживача за послугу розподілу
природного газу, що надається
Оператором ГРМ за договором
розподілу природного газу, здійснюються виходячи з величини
річної замовленої потужності
об'єкта (об'єктів) споживача та
оплачуються споживачем рівномірними частками протягом
календарного року.
Місячна вартість послуги розподілу природного газу
визначається як добуток 1/12
річної замовленої потужності
об'єкта (об'єктів) споживача на
тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного
метра замовленої потужності.
Річна замовлена потужність
об'єкта (об'єктів) споживача на
розрахунковий
календарний
рік визначається Оператором
ГРМ виходячи з фактичного
обсягу споживання природного газу цим об'єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року,
який визначається відповідно
до вимог цього Кодексу.
Газовий рік – період часу,
який розпочинається з першої
газової доби жовтня поточного календарного року і триває
до першої газової доби жовтня
наступного календарного року.
Також згідно з п. 6.1. та
п. 6.2. Типового договору розподілу природного газу: Оплата вартості послуги Оператора
ГРМ з розподілу природного
газу здійснюється Споживачем
за тарифом, встановленим Регулятором для Оператора ГРМ,
що сплачується як плата за
річну замовлену потужність,
з урахуванням вимог Кодексу
газорозподільних систем.
Тариф, встановлений згід-
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но з пунктом 6.1 цього розділу, є обов'язковим для
Сторін з дати набрання чинності постановою Регулятора
щодо його встановлення.
Відповідно до Постанови
НКРЕКП від 24.12.2019 № 3031
для АТ «Луганськгаз» встановлені наступні тарифи:
1) на період з 01 січня 2020
року до 30 червня 2020 року
включно:
тариф на послуги розподілу
природного газу – у розмірі 0,85
грн за 1 куб. м на місяць (без
урахування. ПДВ), з урахуванням ПДВ – 1,02 грн за 1 куб. м
на місяць.
3 01 липня 2020 року:
тариф на послуги розподілу
природного газу – у розмірі 1,05
грн за 1 куб. м на місяць (без
урахування ПДВ), з урахуванням ПДВ – 1,26 грн за 1 куб. м
на місяць.
Вартість доставки газу розраховується індивідуально для
кожного клієнта і залежить від
використаного ним обсягу газу
в минулому газовому році.
Газовий рік – це проміжок
часу з 1 жовтня по 30 вересня.
Щомісячний платіж за доставку
газу розраховується наступним
чином: сума кубів газу, спожитого за газовий рік, ділиться на
12 частин та множиться на діючий тариф на доставку, які сплачуються щомісячно впродовж
року.
Наприклад, споживач, який
використовує газ на індивідуальне опалення житла, з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019
року спожив 2 тис. кубометрів
газу.
Чинний тариф на розподіл
(доставку) для АТ «Луганськгаз» з 1 січня 2020 року
складає 1,02 грн. (з ПДВ).
Розрахуємо щомісячну плату
за доставку газу для споживача
з індивідуальним опаленням:
2000 кубів /12 міс. х 1,02 грн.
= 170,00 грн/місяць.
Споживач використовує газ
тільки на приготування їжі. 3 1
жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року він використав
80 кубометрів газу.
Розрахуємо щомісячну плату
за доставку газу для споживача
з газовою плитою:
80 кубів /12 міс. х 1,02 грн. =
6,80 грн/місяць.
Споживач може оплатити
за доставку одним платежем
– наперед, за кілька місяців.
Таким чином він зменшить
свої витрати на комісії банків
при проведенні платежів.
3 питань надання соціальних
виплат (пільги та субсидії) по
відшкодуванню нарахування за
послуги розподілу (доставки)
природного газу слід звертатися до управління соціального
захисту населення.
Об'єм річної замовленої потужності об'єкта (об'єктів) за
власним особовим рахунком,
а також місячну вартість послуги розподілу (доставки)
природного газу можна дізнатись в абонентському відділі
Старобільського МРУЕГГ.
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Початок 2020, року Олімпійських ігор, для юних
спортсменів із Щастя вдалий.
На відкритому чемпіонаті
Донецької області з легкої атлетики в місті Бахмут п’ять
юних легкоатлетів стали призерами чемпіонату та посіли 1-е
та 2-е місце. Катерина Комякова, учениця ЗОШ № 1, стала
чемпіонкою відкритої першості у бігу на 60 метрів. Поліна
Серебрянська, учениця ЗОШ
№ 2, стала срібною чемпіонкою. І тільки травма, яку Поліна отримала під час змагань,
не дозволила їй вибороти чемпіонський титул. Тож перемоги
попереду, прокоментував тренер
Володимир Кузьмич Єрєменко.
Мініфутбол також заявив
про себе на товариських зма-
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24 січня

2020 р.

ганнях, які відбулися 6-го січня
у спортзалі ліцею № 50. Чотири футбольні команди, чудовий настрій, повна зала вболівальників та солодкі призи
і почесні грамоти переможцям.
1-е місце посіла команда «Енергія» КС «Щастя»
(тренер Віталій Хорунжий);
2-е місце – «Шахтар» м. Щастя (тренер Олександр Скідан);
3-е місце – «Заря»
КСЦ
«Щастя»
(тренер
Віталій
Хорунжий);
4-е місце – «Шахтар 2»
м. Щастя (тренер Олександр
Скідан).
Дякуємо за співпрацю і розвиток спорту директору ліцею
Сергію Черних.

23 грудня 2019 року у місті Щастя розпочався великий інфраструктурний проєкт в межах
Програми ООН із відновлення і розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу,
який реалізує громадська організація «Культурна фортеця».

schastye-rada.gov.ua
Назва проєкту говорить сама за
себе, тож, головна мета - створити безпечні умови для пішоходів
та водіїв, навчити дітлахів правилам дорожнього руху, прищепити щастинській молоді правову
культуру. Усі вказані напрямки
закладені в основу проєкту «Твоє
безпечне місто. Будь у безпеці».
Презентація проєкту відбулася
17 січня 2020 року. У Щастинському Палаці культури пройшов
круглий стіл, в рамках якого ГО
«Культурна фортеця» представила мешканцям міста проєкт «Твоє
безпечне місто. Будь у безпеці».
Його реалізація буде проходити
на засадах партнерства поліції
та громади з метою активізації
взаємодії населення міста, а особливо молодого покоління та дітей молодшого віку з владою, зокрема з поліцією, для створення
безпечних для життя умов у місті.
Керівниця ГО «Культурна фор-

Что ни говори, а об этом событии надо писать хорошо и много. Так как по авторитетному утверждению
главного виновника этого торжества, врача-апитерапевта В. Ф. Зубатенко, специализированный киоск «Здоровье» по реализации лечебных препаратов на основе продуктов пчеловодства, открытый на центральном рынке
Новоайдара, является пока единственным в Украине.
Так что следите за развитием событий.
– Сейчас мы и спросим у
Владимира Федоровича, как
долго вызревала идея такой узкой специализации
для лечения людей?
– Для начала скажу о неутешительной статистике: в связи
с неблагополучной экологией
и
социально-экономической
обстановкой в нашем регионе
у нас повысился уровень заболеваемостей населения инфарктами, инсультами, сахарным
диабетом, онкологией, бесплодием, врожденной патологией,
туберкулезом, следствием чего
является высокая смертность
и низкая рождаемость.
Есть все основания считать,
что наше население перенасыщено химическими лечебными
препаратами, официально несущими в себе месяц побочных
осложнений – вот что такое
капельницы и таблетки.
Чтобы исправить ситуацию, нам надо энергичнее
использовать природные лечебные ресурсы, и в их числе препараты на основе про-

Что мед сказочно вкусный
и очень полезный, что он является источником здоровья и
долголетия, знают все.
А вот прополис – это природный антибиотик с очень
широким спектром действия,
не вызывающий привыкания к
нему микрофлоры и не дающий
никаких осложнений.

дукции пасек. Потому мы и
открыли киоск апитерапии
под названием «Здоровье».
– А что Вы предлагаете в
первую очередь?
Состав:
– Это серия препаратов, приЦветочная пыльца - 20 %;
меняемых при сердечнососугрецкий орех - 25 ;
дистых заболеваниях. В первую
мед - 54 %;
очередь, это препарат Амосова,
прополис - 1 %.
куда входят мед, изюм, ореПредназначен для повышехи. Для детей, имеющих про- ния сопротивляемости организтивопоказания для прививок,
создан препарат «Иммуноген».
Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь в киоск к нашему пчеловоду-консультанту
Алле Николаевне Зубатенко.
Она вам всё расскажет.
Состав:
– А вот главный воИнжир - 11 %;
прос: как Вы оцениваекурага - 11 %;
те эффективность ваших
изюм - 11 %;
лечебных препаратов?
чернослив - 11;
– Приведу только один
мед - 37 %;
факт: у японцев, которые шигрецкий орех - 11 %;
роко используют пчелиное
лимон - 6 %;
маточное молочко, самый
цветочная пыльца - 2 %.
высокий уровень в мире
Предназначенный для успешнопо продолжительности жизни.
го возвращения к труду больных,
Беседовал Б. ИЛЬЧЕНКО. перенесших сложные операции на

теця» Марина Данилюк розповіла про проєкт, етапи реалізації, а
саме: заходи в дитячих садочках
та школах, зустрічі з поліцією, закупка обладнання для дорожньої
інфраструктури міста Щастя.
На сьогодні вже зроблені перші кроки впровадження проєкту, а саме, оголошено тендер на
закупку «Розміточної машини»,
проведено засідання тендерного
комітету, та за його підсумками
машина вже придбана. Додамо, що розміточна машина буде
другою у Луганській області.
Її застосування не обмежується тільки дорожнім покриттям,
машину можна використовувати для фарбування бордюрів,
парканів та інших поверхонь.
В подальшому - реалізація ще
двох основних етапів проєкту.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують
чотири агентства ООН: Програма

розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки),
Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та
сільськогосподарська організація
ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів:
Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк
(ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів,
Німеччини, Норвегії, Польщі,
Швейцарії, Швеції та Японії.
Для запитів ЗМІ та акредитації:
Галина Калініна, керівниця проєкту, +380 99 345 4355,
ckorohod50@gmail.com
Марина Данилюк, голова ГО «Культурна фортеця»,
+380 66 523 4705, kulturalfortess@
gmail.com

Кроме того, прополис обладает
стимулирующими
свойствами заживлять раны
и язвы. Он тормозит развитие злокачественных опухолей, снимает или успокаивает боль, не давая при этом
никакого осложнения.
Соединив два этих чудесных продукта, мы получаем

очень ценный продукт, успешно применяемый при хронических бронхитах, острых катарах верхних дыхательных
путей, при заболевании органов пищеварительного тракта,
а также просто для повышения
иммунитета.
Кушать прополисный мед
нужно по 1-2 чайной ложке 2-3 раза в день, подольше
задерживая во рту.

ма, особенно весной и осенью
всем возрастам населения по 1
чайной ложке 2 раза в день, натощак. Месячный курс лечения,
2 курса на год.
Детям, находящимся на искусственном
вскармливании

или получавшим неполный курс
прививок, а тем более, если ребенок, получавший какие бы то
ни было антибиотики, продолжительность курса удлиняется
на количество дней, рекомендованных лечащим врачем.

сердце, в том числе и пересадке
сердца, страдающих стёнокардией
или перенесших инфаркт миокарда или инсульт, страдающих
сердечно-сосудистой недостаточностью, особенно с отдышкой и
отеками ног, при ухудшении памяти и работоспособности.
Регулярное употребление препарата Н. Амосова способствует
полноценному зачатию и развитию плода, хорошую лакта-

цию после родов, способствует
полноценному долголетию
Принимать этот бальзам необходимо по десертной ложке 2 раза
в день, а детям, в зависимости от
возраста, 1-2 чайных ложки в день
30-45 дней на курсе лечения
Два курса на год: весной и
осенью.
В тяжелых случаях лечащий
врач может значительно продлить
курс лечения.
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Новоайдарська районна рада Луганської області оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади начальника
відділу інвестицій, управління проєктами та планування
соціально-економічного розвитку району виконавчого апарату районної ради (одна штатна одиниця) та головного спеціаліста відділу інвестицій, управління проєктами
та планування соціально-економічного розвитку району
виконавчого апарату районної ради (дві штатні одиниці).
Умови конкурсу: посада наПосада головного спеціалісчальника відділу – повна вища та – вища освіта відповідного
освіта у галузі економіки та професійного спрямування за
інвестиційної діяльності, за освітньо-кваліфікаційним рівосвітньо-кваліфікаційним рів- нем спеціаліста, стаж роботи
нем магістра, спеціаліста, стаж на державній службі, в оргароботи за фахом на службі в нах місцевого самоврядування
органах місцевого самовряду- не менше 1 року, або стаж ровання та на державній службі боти за фахом в інших сферах
на керівних посадах не менше управління не менше 3 років.
3 років або стаж роботи за фаТермін прийняття докуменхом в інших сферах управління тів – 30 календарних днів з
не менше 5 років.
дня опублікування оголошення.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державОсоби, які бажають взяти
ного управління за відповідною участь у конкурсі, звертаютьспеціалізацією. Бажано мати ся за адресою: смт. Новоапосвідчення «Управління про- йдар, вул. Незалежності, 2,
ектами місцевого розвитку».
тел. 9-40-50.

Час іде, і прогрес не стоїть на
місці: якщо раніше доводилось
стояти в чергах, щоб подати
звітність, то сьогодні, це робить
програмне забезпечення всього за п’ять хвилин. У платника
податків є вибір – подавати звітність в електронному вигляді в
режимі он-лайн, або віднести її
самостійно до територіальних
органів ДПС.
До переваг подачі електронної звітності відноситься: економія часу, вибір часу здачі
звітності, зручного для вас, постійне оновлення програмного забезпечення відповідно до
останніх норм законодавства,
автоматичне формування архіву електронних копій звітів,
квитанцій та інших документів.
Новоайдарська ДПІ Старобільського управління ГУ
ДПС в області нагадує, що для
зручності платників податків
Державною податковою службою України запроваджено
сервіс «Електронний кабінет
платника» (далі - ЕКП), скористатись ним можливо цілодобо-

во як з персональних комп’ютерів, так і зі смарт-пристроїв,
сервіс працює безкоштовно. За
допомогою цього сервісу можливо сформувати та надіслати до органів ДПС електронні
документи, у тому числі податкову звітність, запити на
отримання інформації, заяви
для реєстрації платниками окремих податків. Також платник
може у режимі реального часу
отримати доступ до особистої
інформації, а саме отримати
відомості про суми отриманих
доходів і утриманих податків,
стан поданої звітності та інше.
Вхід
до
«Електронного
кабінету
платника»
здійснюється
за
адресою:
https://cabinet.tax.gov.ua/ з використання електронного цифрового підпису (ЕЦП) будь-якого
Акредитованого центру сертифікації ключів.
Новоайдарська ДПІ
Старобільського
управління ГУ ДПС
у Луганській області.

Очень важно, когда в трудную минуту рядом оказываются понимающие, душевные люди. За поддержку и помощь в организации похорон Кайдаш Андрея Николаевича выражаем искреннюю благодарность Дидоха Зиновию Георгиевичу, коллективу
ЧП «Фантазия», коллективу ООО «Айдар-МилаМ» и друзьям
Сероштановым и Михайлюкам. Спасибо вам большое за участие.
С уважением – жена, сын, родители, сестра, племянница.

ДОМ. Ул. Дружбы, 253. Дёшево. 066-864-37-99.
Газифицированный
ДОМ
в с. Дмитриевка. Недорого.
095-48-77-673.
ДОМ. 8 соток земли. Все удобства. 095-008-46-17.
Продам или сдам на длительный срок ДОМ в с. Спеваковка.
Хозпостройки, огород, рядом
лес и река. 050-93-55-654.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ.
Ул. Коваленко. Есть гараж, подвал, сарай. 095-15-88-617.
МАГАЗИН с земельным
участком. 050-168-85-42.
ЕВРОКУБ.
Доставка.
066-712-79-15, 096-843-59-00.
ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант»,
МАШИНУ ВАЗ-2121 («Нива»).
095-86-96-190.
ХРЯКА на племя. Недорого.
050-02-736-78.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ
по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.
095-57-136-33.
СЕНО, КУКУРУЗУ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ. 066-93-79-924.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг.
066-31-32-595.

куплю
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Вимоги до кандидатів:
Громадянство України; вік від 18 років; вільне володіння українською мовою; базова або повна вища юридична освіта («Право»
або «Правознавство»); достатній рівень фізичної підготовки; знання Конституції України, Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про запобігання корупції».
Звертатися за телефонами: 050-942-90-46, 099-05-15-976.

Співчуваємо Степанчуку Сергію Андрійовичу та його родині в зв’язку
зі смертю батька СТЕПАНЧУКА Андрія Юхимовича.
Сергію – витримки, а померлому – царства небесного.
Сумуємо разом з тобою.
Сім’ї Кравцових та Циби Юрія.
Коллектив отдела в Новоайдарском районе главного управления Госгеокадастра в Луганской области выражает искренние соболезнования
Степанчуку Сергею Андреевичу по поводу невосполнимой утраты –
смерти отца СТЕПАНЧУКА Андрея Ефимовича.
Коллектив ТОВ «Вестник Новоайдарщины» глубоко скорбит по поводу смерти ветерана Второй мировой войны, замечательного, мудрого человека, нашего верного друга и читателя
ГЛАЗУНОВА Василия Афанасьевича.
Память о Вас будет жива всегда.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Новоайдарская районная организация ветеранов Украины, Новоайдарская районная организация
«Союз ветеранов Афганистана»
глубоко скорбят по поводу смерти участника боевых действий
Второй мировой войны ГЛАЗУНОВА Василия Афанасьевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким по
случаю невосполнимой утраты.

095-51-23-839

РАСПИЛОВКА ДРОВ. 066-143-66-51.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.

аренда
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З 27.01.2020 р. оголошується конкурс на заміщення вакантних
посад слідчих Новоайдарського відділу поліції.

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

услуги

2020 р.

Новоайдарський відділ поліції запрошує на службу!

КРС: быков, коров, тёлок.
095-05-22-071, 095-900-82-92.
ФОРТЕПИАНО. 099-96-34-086.

Куплю
КРУПНЫЙ
РОГАТЫЙ СКОТ
и ДОРЕЗ.
099-011-98-55.
Роман.

24 січня

помним...
29 января - 3 года
светлой памяти
Лидии Антоновны
КИНШОВОЙ
Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана.
Пока мы живы, с нами ты.
Дети, сестра.

СНИМУ трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 095-833-20-75.

считать
недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК серії
НУ № 9048396 на ім’я ЛЕОНОВА
Вадима Олександровича вважати
недійсним.
ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА
БОЙОВИХ ДІЙ серії АБ № 149578
на ім’я ПРИДАЧУКА Ігоря Миколайовича вважати недійсним.
Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ШАФЕРОВА Геннадія Валерійовича, 04.08.1967 р. н.,
вважати недійсним.

26 января – 3 года
светлой памяти
ТОЛМАЧЕВА
Александра Викторовича

Изготовление,
перетяжка,
ремонт
мягкой мебели

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года,
Образ твой вечно будет
храниться
В памяти нашей всегда.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз…
Как рано ты ушел от нас!
Любил ты жизнь, не знал покоя,
Не падал духом никогда.
Не смыть слезами наше горе,
Для нас ты будешь жить всегда!
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.

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

Родные и близкие.
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24 січня. День підбиття підсумків, завершення справ. Будьякі починання і нові проекти
варто перенести на більш сприятливий для цього час. Якщо
ви відчуваєте потяг до спілкування, то краще проведіть час з
близькими родичами або старими партнерами, здатними дати
правильну пораду і надати моральну підтримку. Дуже корисно покаяння в гріхах минулого
і прощення кривдників.
25 січня. Хороший день для
початку циклу фізичних вправ,
лікувального голодування або
дієти. Будь-які починання в
цей день отримують додаткове
енергетичне підживлення. Слід
звернути увагу на такі негативні якості, як злість і скупість,
оскільки їх подолання допоможе реалізувати нові починання.
26 січня. День боротьби,
агресивності і напору. Загострення конфліктів навіть між
близькими людьми. Щоб не
нагнітати атмосферу і не псувати настрій ні собі, ні оточенню,
бажано докласти максимум зусиль для придушення негативних емоцій, перенаправивши
свою енергійність у фізичні
вправи.
27 січня. У цей день рекомендовано будувати плани і
починати нові проекти. На
фізіологічному рівні в першу
місячну фазу організм накопичує сили. Енергійність ще
мала у всіх сферах життя – чи
то самопочуття, чи особисте
життя або бізнес. Як і в роботі,
в особистій сфері настає етап
переосмислення нинішніх взаємин і, цілком ймовірно, виведення їх на більш високий рівень. Швидко виникають нові
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24 січня

2020 р.

зв’язки і знайомства.
28 січня. Нехтування своїми принципами, нерішучість і
сумніви можуть привести до
істотних змін ваших планів
і поставити хрест на досягненні запланованих починань.
Варто проявити максимальну
свідомість і намагатися уникнути негативних впливів ззовні. Особливу увагу необхідно
приділити у цей день їжі.
29 січня. Один із найсприятливіших днів. У багатьох людей
в цей день проявляється дар
передбачення, загострюється
інтуїція, відкриваються найрізноманітніші здібності. Добре просувається наукова або
громадська діяльність, легко
налагоджуються найрізноманітніші контакти. День сприятливий для романтичного
спілкування з представниками
протилежної статі.
30 січня. У цей день загостриться інтуїція і дозволить
відрізняти союзників від недругів. Енергія дня подарує славу, шану, успіх у суспільстві.
Вдаються всі справи, потрібно тільки вірити в себе, в те,
що все вийде. Але якщо такої
впевненості немає, краще відкласти справу на потім. У цей
день вдаються контакти з начальством, будуть успішними
переговори.
31 січня. В цей день варто
підводити підсумки робочого
тижня і звільнятися від усього
непотрібного. Найкраще – це
підготуватися до майбутнього тижня. І жодним чином не
намагатися провернути всю
роботу до кінця робочого дня.
nizhyn.in.ua

Китайский Новый год – Чунь Цзе, вычисляется по новолунию – второе после зимнего
солнцестояния. В этом году восточный Новый год для большинства стран придет 25 января. Произойдет это в 05:03 по пекинскому времени – или в 23:03, то есть вечером 24 января
по времени Киева. Именно в этот день начнется Год Белой Металлической Крысы (Мыши),
который продлится до 19 февраля 2021 года.
Для Пекина это будет уже 4718-й Новый год. На китайский Новый год 2020 выходные в Китае продлятся с 24 по 29 января, а вот само празднование затянется
до 10 февраля включительно.
Новый Год в Китае – главное торжество и прекрасный повод собраться всей семьёй.
Сами китайцы называют Новый Год Праздником Весны, а история этого праздника
насчитывает более 4000 лет.
Год Крысы. Крыса относит- Много на китайских столах и мать лекарства и не обращаться
ся к животным группы Инь, и в сладких блюд.
к врачам, если в этом нет острой
Ранним утром в первый день необходимости. Считается, что в
китайском гороскопе она находится на первом месте. Астро- года дети поздравляют родите- этом случае будешь болеть весь
логи считают, что если Крыса лей, желая им счастья и счастли- год. Впрочем, это поверье сейчас
открывает новое десятилетие, вого Нового года. В ответ они отмирает. Очень плохая примето год будет особенно удачным. получают поздравления и крас- та – разбить что-то. Если такое
Она весьма щедра на подарки, ные конверты с деньгами. После произошло, то нужно аккуратно
тайны и время. Однако ее дары этого все отправляются в гости собрать все кусочки разбитого
могут быть как очарователь- и по традиции, дарят хозяевам предмета в красную бумагу и
ными, так и ядовитыми. Кры- мандарины, а уходя получают выбросить на пятый день. Также
са очень умна, и она приносит также мандарины в ответ.
плохая примета – убираться или
Как встречать Год Крысы. стирать одежду. Еще не стоит
счастье тем, кто ее ценит. Она
является символом благосо- До 25 января стоить отдать все брать или давать деньги в долг.
стояния и богатства и обладает долги и разобраться со все- Очень плохо – если ребенок
отменной интуицией и даром ми текущими проблемами, а в заплакал, это может принести
предвидения. Крыса с радостью доме навести порядок, чтобы неудачи всей семье, поэтому
помогает тем, кто ее не боится избавиться от всего лишне- детей стараются баловать и не
и с ней считается. Ее изобра- го. Все ненужные вещи стоит наказывать во время фестиважение в Японии стоит рядом выбросить, а все связи, которые ля Весны. Еще плохие приметы
себя исчерпали – закончить.
с Богом богатства Дайкоку.
– пользоваться иголкой или
Что нельзя делать в Новый ножницами, стричься, опустоТрадиции празднования. В
Китае в канун Нового года за Год. Китайцы во время фестива- шать любые емкости с рисом,
столом собирается обычно вся ля Весны стараются воздержи- спать после обеда и одеваться
семья и накрывать на праздник ваться от плохих слов. Это каса- в черно-белую одежду.
принято богатые блюда. Тра- ется не только оскорблений или
Завершается
китайский
диционно должны быть мясо, брани, а всех слов с негативным Новый год традиционным Фесрыба, цзяоцзы (специальные оттенком. Например: смерть, по- тивалем китайских фонарей.
китайские пельмени, которые теря, боль, болезнь и подобные Это красивейшее зрелище, когсимволизируют собой воплоще- слова. Их пытаются заменять ка- да сотни горящих фонариков
ние главных пожеланий). Также кими-то синонимами. Также ки- поднимаются в ночное небо
запекают утку, свинину, курицу. тайцы предпочитают не прини- и озаряют его своим светом.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 3
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