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Із запровадженням ринку газу українці мають змогу змінювати постачальника, обираючи того, який пропонує паливо дешевше або пропонує
більш якісні послуги.
приєднання, після чого оплата за газ відбувається за
Як знайти нового
новими реквізитами.
Якщо споживач має борги за газ, то спершу довепостачальника газу
деться їх сплатити, і тільки після цього він отримає
можливість перейти до іншого постачальника.
Щоб перевірити, чи обрана компанія має право на
Поки триває процес зміни постачальника, спожипостачання, слід зайти на сайт Національної комісії,
вачу не можна відключати газ. За усе спожите палищо здійснює державне регулювання у галузі енергево за цей період слід сплатити старому постачальнику
тики та комунальних послуг (НКРЕКП), та вибрати
за його тарифами.
розділ «Ліцензійний реєстр НКРЕКП».
Документ
містить
повний
перелік
ліцензіатів.
Чинність
ліцензії
обраного
поДе можна знайти актуальні ціни
стачальника слід перевірити у графі «Статус
ліцензії».
на побутовий природний газ
Можна скористатися також інформацією на інтернетсайтах, де пропонують порівняти ціни на паливо
- на спеціалізованих сайтах;
у різних компаній-постачальників.
- звернутись безпосередньо до постачальника
Наступний крок – слід подати заяву-приєднання
природного газу у зручний спосіб;
до обраного постачальника. Це можна зробити онСкільки часу потрібно для того,
- ознайомитися з актуальними цінами на офіційному
лайн, надіславши компанії скановане чи сфотографосайті
газопостачальника.
ване звернення на електронну скриньку, або особисто
щоб змінити постачальника газу
прийти до компанії та подати пакет документів.
Процес зміни постачальника має відбутися протягом
Постачальник зобов'язаний (відповідно
3 робочих тижнів.
Які документи потрібні для того,
до положень пункту 28 розділу III
Контактувати зі старим постачальником не потрібно.
Через
6
тижнів
старий
постачальник
має
виставити
щоб змінити постачальника газу
Правил постачання природного газу)
остаточний рахунок за спожитий газ, який треба сплатити протягом 10 днів після отримання. Якщо спожиДо заяви-приєднання до нового постачальника слід вач не погоджується із таким рахунком, тоді питання
- публікувати на власному сайті та в особистому
додати такі документи:
кабінеті споживача детальну інформацію про зміну
вирішується в судовому порядку.
- копію паспорта;
Новий постачальник має надіслати споживачеві ціни на природний газ. Зміна може здійснюватися
- копію ідентифікаційного коду споживача;
повідомлення щодо дати, з якої почне надходити при- лише з 01 числа місяця;
- документи, якими посвідчується право власності чи родний газ. Для цього відведений двадцятиденний
- визначати ціну на природний газ з урахуванням
право користування приміщенням;
термін, однак деякі постачальники можуть повідомити вимог чинного законодавства;
- документи, які може вимагати постачальник, напри- й швидше.
- надавати побутовим споживачам інформацію,
клад, останній рахунок за газ.
передбачену
законом «Про особливості доступу до
Якщо подані до заяви документи потребують уточПерелік має бути зазначений на сайті поста- нення, постачальник протягом п'яти робочих днів інформації у сферах постачання електричної енергії,
чальника. Заяву також може подати й довірена осо- надсилає споживачу письмовий запит.
природного газу, теплопостачання, централізованого
ба власника приміщення, проте вона має надати
Після завершення процедури зміни постачальника постачання гарячої води, централізованого питного водовіреність, засвідчену нотаріусом, а також копії па- новий постачальник протягом трьох робочих днів пись- допостачання та водовідведення». Зокрема: про ціну
спорта власника та його індивідуального податко- мово повідомляє побутового споживача про дату, з якої природного палива, порядок плати за спожитий газ,вого номера, а також свій паспорт, індивідуальний здійснюється постачання природного газу.
права та обов'язки споживача, дані про фактичні нараподатковий номер та документ, що засвідчує
Відсутність індивідуального газового лічильника хування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання.
право власності.
Окрім того, ця норма закону передбачає, що поне є перешкодою для зміни постачальника.
Після
подання
документів
очікуєте
стачальник повинен публікувати на сайті детальСпоживач не залишиться без газопостачання.
повідомлення від нового постачальника про дату,
Споживач не повинен запитувати у газопоста- ну інформацію про зміну ціни на природний газ
з якої здійснюватиметься постачання природного чальника дозволу на від’єднання, а вирішує це за п'ять днів до введення її у дію.
газу.
mpe.kmu.gov.ua
самостійно. Новий газопостачальник має підтвердити

Щомісяця в районній газеті ми публікуємо ціну на
газ для побутових споживачів. І щоразу наголошуємо,
що ця ціна для тих, хто уклав договори на постачання газу з товариством з обмеженою відповідальністю
«Луганськгаз збут». Але з серпня 2020 в Україні запрацював ринок газу. Ринок газу, це коли клієнт
самостійно може вибрати постачальника «блакитного палива», залежно від цінової пропозиції. Раніше
в країні були дві ціни на газ — для промисловості і
для побутових споживачів. Ціну на газ для населення регулювала держава. Але з серпня запрацював ринок газу, і ціна для всіх стала однаковою. В цьому і
є «фішка» ринкових відносин, коли споживач газу —
незалежно від того, фізична це чи юридична особа,
може самостійно обрати нового постачальника, що
пропонує нижчу ціну, і зробити це доволі нескладно.
Тож новоайдарці можуть змінити постачальника газу і, як виявилося, платити менше. Як це зробити? Чи насправді це так легко і чи дійсно дешевше?
Своїм досвідом з журналістами «районки» поділилася
мешканка Новоайдару, що стала чи не найпершою
із новоайдарців, хто змінив постачальника, і нині
платить за спожите «блакитне паливо» менше.
Тож читайте реальні поради від людини, яка
змінила постачальника газу: з «Луганськгаз збуту»

на «Нафтогаз України». Остаточно вона зробила це у грудні, але розпочала справу раніше (певний
час зайняла «звірка» з попереднім постачальником).
Підштовхнуло до зміни постачальника, зізнається,
захмарно висока ціна на газ, яка продовжувала зростати кожного місяця. «До грошей треба ставитися з повагою, і, якщо є реальна можливість зекономити, а не переплачувати, чому б не скористатися
нею?», - зауважує наша співрозмовниця.
Вона каже: змінити постачальника не дуже
складно, та все ж є нюанси. Тож поділилася алгоритмом зміни постачальника через Інтернет,
а також звернула увагу на помилки, яких
можна припуститися.
— Найбільше мені сподобалося, що не треба ходити в міськгаз, стояти там у черзі, і невідомо, чи
там допоможуть це зробити. Обрала постачальника, який запропонував найнижчу ціну – це «Нафтогаз України». Потім зайшла на сайт компанії і
подала заяву-приєднання встановленого зразка до нового постачальника. На сайті є покрокова інструкція,
як це зробити. Я заяву роздрукувала, заповнила,
підписала, — розповідає жінка.
Окрім заяви потрібно мати в електронному вигляді
відскановані копії таких документів: паспорт та

ідентифікаційний код, право власності на будинок. Потрібна копія квитанції на розподіл (доставку) газу. Також потрібно зробити копію останньої
квитанції оплати за газ.
— Потім чекаєш на свою електронну адресу лист
від постачальника, який підтверджує, що ваша заява прийнята і з якої дати ви будете отримувати
газ від цієї компанії-постачальника. Також у листі
вказується код для створення особистого кабінету
споживача. Там є багато функцій — від можливості
вносити показники лічильника до формули розрахунку
оплати за газ. Легко, зручно, і не треба ні передавати
показники у міськгаз, ні приходити на звірку, - додає
співрозмовниця.
Змінити постачальника можна у будь-який час.
Не обов’язково чекати кінця місяця.
— Наприклад, у мене постачання газу від
нової фірми почалося 25 грудня 2020 року. Тобто до 25 грудня я сплачую ще старому постачальнику, а вже з 25 грудня — оплата піде на
рахунок нового.
Тож не бійтеся, нічого страшного та складного в цьому немає. Якщо є можливість покращити
своє матеріальне становище, реально зекономивши,
чому б не скористатися нею?
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Місцеві вибори в окремих громадах на
Донбасі неможливо провести в березні
цього року через відсутність можливості
забезпечити належну безпеку виборців у
зв’язку зі збройною агресією Російської
Федерації.
«Продовжуючи систематичну роботу з моніторингу, зокрема, безпекової
ситуації на окремих територіях
Донецької та Луганської областей з метою подальшого забезпечення реалізації
виборчих прав, Комісія 5 січня 2021 року
звернулась до Донецької та Луганської
обласних державних адміністрацій
—
обласних
військово-цивільних
адміністрацій
щодо
можливості
організації підготовки та проведення
перших місцевих виборів 28 березня
2021 року на окремих територіях указаних областей», — йдеться в повідомленні
ЦВК.
Повідомляється, що у відповідь
на постанову Комісії від Луганської
та Донецької обласних державних
адміністрацій — обласних військовоцивільних адміністрацій 15 січня 2021
року до Комісії надійшли листи, у
яких ідеться, зокрема, про те, що за
інформацією уповноважених органів, незважаючи на досягнення домовленостей
щодо безумовного дотримання режиму
всеосяжного та повного припинення
вогню, на цей час фіксуються обстріли
підконтрольної
українській
владі
території з боку збройних формувань
Російської Федерації та її найманців,
які проживають у населених пунктах
на лінії її розмежування.
Крім того, у зв‘язку зі здійсненням
РФ збройної агресії проти України на
окремих територіях області існує більша
ймовірність терористичної загрози, ніж

За процесуального керівництва Новоайдарського відділу Сєвєродонецької
місцевої прокуратури слідчими Новоайдарського відділу поліції ГУНП в
Луганській області 27-річному мешканцю м. Рубіжне Луганської області
повідомлено про підозру у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 КК
України, а саме в умисному заподіянні
працівникові правоохоронного органу
тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових
обов’язків.
Як встановлено досудовим слідством,
мешканець м. Рубіжне Луганської
області пізно ввечері 09.01.2021 р., перебуваючи на КПВВ у м. Щастя Новоайдарського району Луганської області
у стані наркотичного та алкогольного
сп’яніння, умисно завдав удар кулаком
в область обличчя працівникові правоохоронного органу, який виконував
службові обов’язки з охорони громадського порядку, чим заподіяв останньому
тілесні ушкодження у вигляді забитої
рани надбрівної дуги праворуч.
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Для въезжающих на территорию свободной Украины из оккупированной
части страны отменена самоизоляция
в случае получения отрицательного теста на коронавирус. Об этом говорится в Постановлении Кабмина № 9 от
5 января.
«Тестирование должно быть проведено после пересечения КПВВ двумя
методами. «Самоизоляция, обсервациям
лица в связи с прибытием из временно
оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя
прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования
на COVID-19 методом полимеразной
цепной реакции или экспресс-теста на
определение антигена коронавируса
SARS-CoV-2, проведенного после пересечения контрольных пунктов въезда на
временно оккупированных территориях
в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Сева-

стополя и выезда из них», - говорится
в документе.
В нем также говорится, что Донецкой и Луганской областным государственным администрациям вместе с
государственным предприятием «Реинтеграция и восстановление», которое относится к сфере управления Министерства по вопросам реинтеграции
временно оккупированных территорий,
необходимо обеспечить обустройство
пунктов тестирования на определение
антигена коронавируса SARS-CoV-2 на
контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда
из них.
ostro.org

З 1 січня 2021 року Державне
підприємство «Поліграфічний комбінат
«Україна» змінює вартість бланків
біометричних документів.
У зв’язку з цим несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта
громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду
за кордон та посвідок на тимчасове і
УНН. постійне проживання.
Вартість
паспорта громадянина України у формі картки зросла з 345 до 363 гривень (оформлення до 20 робочих днів) і з 471 до
489 гривень (до 10 робочих днів).
Паспорт громадянина України
для виїзду за кордон: до 20 робочих днів - 694 гривень, до 7 робочих
днів і до 3 робочих днів при наявності
підстав - 1046 грн.
Посвідка на тимчасове проживан-

ня до 15 робочих днів - 915 грн. Вид
на проживання до 15 робочих днів 752 грн.
Громадяни України, іноземці та особи
без громадянства, які здійснили оплату
адміністративних послуг і подали заяви
для оформлення документів до 31 грудня 2020 року, отримають документи за
старою ціною. Ті, хто здійснив оплату
адміністративних послуг до 31.12.2020,
але заяву для оформлення документів ще
не подавали, зможуть здійснити доплату
за тарифами, які будуть діяти на момент
подачі відповідних заяв.
dmsu.gov.ua

на іншій території держави, що може
вплинути на можливість виборців узяти
участь у голосуванні.
«Враховуючи висновки Командування ООС, ГУ СБУ в Донецькій та
Луганській областях, за результатами робочої наради з питання проведення місцевих виборів на територіях
Донецької та Луганської областей, у
зв’язку зі збройною агресією Російської
Федерації проти України на окремих
територіях Донецької та Луганської
областей неможливо забезпечити належну безпеку громадян та уникнути
терористичної загрози під час організації
та проведення перших місцевих виборів
28 березня 2021 року», — зазначається
в повідомленні.
Так, до переліку таких громад належать 10 сільських, селищних, міських
територіальних громад Бахмутського,
Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та
8 — Сєвєродонецького і Щастинського
районів Луганської області.
Комісія наголошує, що питання проведення місцевих виборів на вказаних
територіях перебуває на її контролі та
в разі отримання позитивних висновків
компетентних органів, зокрема, щодо
безпекової ситуації невідкладно буде
вжито всіх необхідних заходів у межах компетенції для призначення
та подальшої організації підготовки
і проведення відповідних виборів.

Вночі 10.01.2021 р. правопорушника затримано у порядку ст. 208 КПК
України.
За принципової позиції Новоайдарського відділу Сєвєродонецької місцевої
прокуратури підозрюваному обрано
запобіжний захід у вигляді цілодобового
домашнього арешту.
Після проведення необхідних слідчих
дій обвинувальний акт у кримінальному
провадженні буде спрямовано до суду
для розгляду по суті.
Довідково: санкція ч. 2 ст. 345 КК
України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років
або позбавлення волі на той самий
строк.
О. ОВЧАРЕНКО, прокурор
Новоайдарського відділу
Сєвєродонецької
місцевої прокуратури.

В Україні розпочалася всеукраїнська
роз’яснювально-інформаційна кампанія EUkraina за ініціативи Уряду та підтримки Представництва
Європейського Союзу в Україні та
спільно з проектом ЄС Association4U,
яка розповідає про базові європейські
цінності, розкриває практичний зміст
євроінтеграції і ті переваги та можливості, які з’являються в житті українців
завдяки інтеграції нашої країни до
ЄС.
Сьогодні європейська інтеграція
має сприйматися як щось життєве,
просте,
що
стосується
кожного
з нас.
Саме тому Старобільське об’єднане
управління Пенсійного фонду України
Луганської області бере активну участь
у сприянні використанню інформаційно-

роз’яснювальних матеріалів EUkraina та
інформаційного месседж-боксу.
Мета
кампанії
–
підвищити
обізнаність щодо переваг євроінтеграції,
зробити
підтримку
євроінтеграції
українцями свідомою, продемонструвати європейські цінності на прикладах
щоденного життя українців.
Підтримка євроінтеграції має стати
частиною українського світогляду.
В. ЗРАЖАЄВА, начальник
Новоайдарського відділу
обслуговування громадян.
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Довгоочікувана подія сталася у селі Колядівка – 29.12.2020 року здано в експлуатацію новеньку збудовану амбулаторію загальної практики сімейної медицини.
Будівництво нового приміщення амбулаторії тривало з 15 листопада 2018 р. до 14 грудня 2020 р., велося з використанням сучасних будівельних
матеріалів та енергозберігаючих технологій. Загальна вартість його склала 7 млн. 323 тис. 193 грн, в тому числі співфінансування з районного бюджету
склало 431,830 тис. грн. Замовником виступив Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА.
Ми відстояли проект, отримали дер- но велика подія, адже зараз,
У бесіді головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Оль- жавну субвенцію на будівництво ам- на жаль, не так часто той
га Леонідівна Корж зауважує, що одним булаторії. Разом з керівництвом рай- чи інший населений пункт
із напрямів розвитку медицини є забез- ону доклали всіх зусиль, аби якомога може похвалитися таким
печення та підтримка доступної, своє- швидше мешканці Колядівки отримали розширенням інфраструктури, яке має на меті турботу
часної, ефективної первинної медико-са- сучасний медичний заклад.
І хоча будівництво розпочалося про людей, про їхнє здоров'я.
нітарної допомоги на засадах сімейної
тільки в 2018 році, нове обладнан- Звичайно, жителі села й прамедицини.
Ось саме з метою підвищення якості ня, мед інструменти для Колядівської цівники амбулаторії дуже
надання медичних послуг на місцях у СЛА ми почали закуповувати з 2015 зраділи цьому факту.
Ще б пак. Як ми вже скаКолядівці й збудували нову амбулаторію року. Наприклад, в 2015 році закупи– сучасну, простору, з утепленим фаса- ли стіл, стільці, тонометр, шафи, небу- зали, будівля – сучасна й
дом, сучасними вікнами та дверима, з лайзер, ліжка, опромінювач бактери- збудована за всіма сучасничудовим оздобленням палат та кабінетів, цидний. Загальна сума склала більше ми вимогами. Мали нагоду
подивитися нову амбулатоздатну задовольнити потреби населення 18 тис. грн.
2016 року придбали цифровий елек- рію. Екскурсію люб’язно
всіх вікових груп.
«Колядівська амбулаторія сімейного трокардіограф, повітряний стерилізатор, провела медична сестра
лікаря входить до складу КНП «Новоа- велосипед, сумку медсестри та насосну Ольга Федорівна Чайка.
«Не судіть дуже суворо,
йдарський ЦПМСД» з 2014 року, - роз- станцію (загальна сума більше 30 тис.
повідає Ольга Леонідівна. – Обслуговує грн.). Електронні медичні дитячі ваги ми тільки освоюємось в нодва населені пункти: це Колядівка та придбані в 2017 році. Системи реєстра- вому приміщенні. До цього
Михайлюки. Чисельність населення по ції мед.інформації та дослідне облад- ми працювали в приміщенні
Колядівській СЛАЗПСМ – 1136 осіб, з нання (телемедицини) - у 2019 році. В сільської ради, нам виділиних дорослих – 992 чол., підлітків – 23, 2020 році додали бактерицидну лампу, ли там кімнату. А тепер ми
столи, стільці, шафи для одягу та для маємо власний повноціндітей до 14 років – 121.
За 2020 р. по амбулаторії було 4410 паперів, обігрівачі та пульсоксиметр. За- ний медичний заклад, - розє те, що у нових амбулаторіях місцеві
відвідувань, на дому – 1049. В амбу- гальна сума придбань за ці роки склала повідає Ольга Федорівна.
– Приміщення тут просторе, велике, на мешканці зможуть отримувати ширший
латорії функціонують 3 ліжка денно- 188 тис. 098 грн. та 66 коп.
Що стосується технічної частини са- все необхідне місця вистачить. І людям спектр якісних та доступних медичних
го стаціонару, на них за 2020 рік проліковано 136 чоловік. В стаціонарах мої будівлі, тут встановлений твердо- набагато зручніше. Наразі ми тільки по- послуг.
Медичну допомогу та необхідну
на дому проліковано за минулий рік паливний котел, глибинна свердлови- чали освоюватися, розподіляти кабінена. Будівля оснащена протипожежним ти, але вже можемо сказати: все просто консультацію мешканцям села Коля67 чоловік.
чудово, і ми дуже щасливі. Тепер в нас дівка готові надавати лікар загальної
Ніхто не буде заперечувати, наскіль- резервуаром.
Планів маємо багато, і поступово бу- будуть окремі кабінети прийому ліка- практики сімейної медицини Любов
ки важливо надавати людям медичну
допомогу якісно та у комфортних умо- демо втілювати їх у життя. Це стосується рем дорослих та дітей (окремо хворих Іванівна Бойко (вона обслуговує за грата здорових), маніпуляційний, оглядовий фіком населення Михайлюків, Олеквах. Тож коли з’явилася можливість бу- і благоустрою, і озеленення території.
Приємно, що населення нас підтри- кабінети, кабінети щеплень дітей та до- сіївки, Колядівки та села Вовкодаєве),
дівництва нової амбулаторії, ми зупинили вибір саме на Колядівці. Адже до мує. І ми пишаємося тим, що вдалося рослих, кімната здорової дитини, денний медична сестра Ольга Федорівна Чайка
цього медперсонал працював у старому зробити сучасний медичний заклад, стаціонар, кабінет реалізації медичних та молодша медична сестра Світлана
приміщенні 1908 року. Коли воно стало який стане центром села, для мешканців препаратів, технічні кабінети - санвузол Олексіївна Малімон.
Працюють жіночки завжди злагодженепридатним, медики працювали в при- Колядівки. Будемо й надалі працювати та ін. Створено умови перебування в закладі для осіб з обмеженими фізичними но, до всього підходять відповідальміщенні сільради. Та далі так тривати якісно, натхненно та завзято».
но, з почуттям гумору та з любов’ю до
Відкриття амбулаторії в селі – це дійс- можливостями.
не могло.
Та й це ще не все. Заклад оснаще- справи. «Ми безмежно любимо свою
но новим обладнанням та необхідною роботу, своїх пацієнтів, - кажуть вони.
медичною апаратурою для надання - Комусь може здатися, що спілкування
якісної первинної медико-санітарної з людьми, вислуховування їхніх продопомоги: до нового приміщення ам- блем – це дуже складно. Та ми не погобулаторії ЦПМСД придбав нам но- димось. Це дає нам натхнення, бажанвеньке медичне обладнання, медичні ня кожного дня йти на роботу з гарним
інструменти, щоб первинна допомога настроєм, щоб цим настроєм ділитися
населенню надавалась в повному обсязі, з людьми, допомагати їм боротися із
хворобами, перемагати ці недуги. Саме
в комфортних умовах.
Ми маємо новенькі ліжка для денно- це є нашим покликанням. І ми цим
го стаціонару, сухожарову шафу, меб- пишаємося».
Надання якісних медичних послуг
лі, електронні ваги, безконтактний
— один із найважливіших пріоритетів.
термометр та багато всього іншого».
Загалом місцеві мешканці зауважили, Приємно бачити новий об’єкт, який слущо відтепер звертатись за консульта- гуватиме людям. Тим більше, що мова
цією чи допомогою до лікаря буде знач- йде про здоров’я - його, в першу чергу,
но приємніше, враховуючи нове, сучасне хочеться всім вам побажати! А колективу Колядівської СЛА швидше освоїти
приміщення.
Відтепер у Михайлюках і Колядівці нове приміщення та працювати й надалі
постали нові сучасні будівлі, які значно з натхненням заради здоров’я людей!
покращили інфраструктуру населених
М. ТИХОНОВА.
пунктів. Однак, набагато важливішим

Спеціаліста відділу земельних ресурсів апарату Новоайдарської селищної
ради.
Основні вимоги: повна вища освіта
за освітньо-кваліфікаційним рівнем не
нижче ступеня бакалавра; стаж роботи
на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби
або 3 роки стажу в інших сферах; вільне
володіння державною мовою, упевнений
користувач ПК.
Адміністратора відділу «Центр
надання адміністративних послуг»
Новоайдарської селищної ради.
Основні вимоги: повна вища освіта
за освітньо-кваліфікаційним рівнем не
нижче ступеня бакалавра; стаж роботи
на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби

або досвід роботи на посадах підприємств, установ та організацій незалежно
від форми власності не менше 1 року;
вільне володіння державною мовою,
упевнений користувач ПК.
Перелік документів для участі
у конкурсі на заміщення
вакантних посад
(подаються особисто або поштою)
1. Заява про участь у конкурсі, в
якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого
самоврядування;
2. Заповнена особова картка (форма
П-2 ДС) з відповідними додатками;

3. Дві фотокартки розміром 4x6 см;
4. Копії документів про освіту,
підвищення
кваліфікації,
присвоєння вченого звання, присудження
наукового ступеня;
5. Копія документа, який посвідчує
особу;
6. Копія реєстраційної картки
платника податків;
7.
Копія
військового
квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних);
8. Декларація про майно, доходи,
витрати і зобов’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 конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи,
професійної компетентності і репутації
(характеристики, рекомендації, наукові
публікації та інші).
Документи приймаються протягом
30 днів із дня публікації оголошення
до 01.03.2021 року включно.
За
додатковою
інформацією щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов
оплати праці, а також іншою інформацією звертатися за адресою:
Луганська область, смт Новоайдар,
вул. Дружби, буд. 1, або за телефоном
(06445) 9-43-56.
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Я решил встретиться с удивительным человеком – Зубатенко Владимиром Федоровичем –
и написать о нем статью.
В свои 87 лет Владимир Фёдорович продолжает вести практику офтальмолога в районной поликлинике. И при этом успевает заниматься профессионально пасекой, обслуживая
около 100 пчелосемей. Для физически крепкого человека в расцвете сил это возможно, меня
удивило другое – Владимир Фёдорович перенес в детстве туберкулёз бедренного сустава,
7 детских лет провёл в гипсе, чудом выжил в годы войны и продолжает жить полноценной
жизнью, показывая современникам пример оптимизма, жизнестойкости и здравомыслия.

Род Зубатенко имеет корни на Херсонщине. Благодаря
Столыпинской реформе дед
Владимира Фёдоровича переехал жить в Усурийск. Родился
Владимир Фёдорович 5 февраля 1934 года, в семье Зубатенко Фёдора Ивановича, который был профессиональным
портным.
В четыре года у маленького
Владимира начала болеть нога,
пробовали лечить разными методами, наконец сделали рентген
в военном госпитале. Диагноз
поставили
неутешительный:
туберкулёз бедренного сустава. Врачи рекомендовали морской климат. Семья переехала в
г. Качу, где отец получил должность в швейной мастерской. А
будущий врач, Владимир Фёдорович, на несколько лет оказался в Евпатории в детском костно-туберкулёзном санатории.
Суть лечения заключалась в покое, почти полной обездвиженности с помощью гипсования
и естественном оздоровлении
под действием морского климата. Гипс меняли одним днем,
с интервалом в 5-6 месяцев.

Когда началась война, с
детьми играли в игру: нужно
было отгадать по запаху цветок
с завязанными глазами.
- Пыль, грохот, я сорвал повязку, ничего не видно, посыпалась штукатурка, бомба упала
рядом. Немцы начали бомбить
Евпаторию в первые дни войны.
– вспоминает Владимир Фёдорович. – Как только начинали
бомбить, нас укладывали под
кровати. Окна были заложены
мешками с песком.
Детей эвакуировали, состав
ехал на станцию Джанкой, когда налетела немецкая авиация.
В соответствии с приказом паровоз оставлял состав и уходил
из зоны бомбежки, в тот момент
дети отделались лёгким испугом. Состав доехал до Керчи,
где детей погрузили на баржу
для переезда на Кавказ. Во время морского путешествия дети
опять попали под бомбежку, на
этот раз налет совершил советский самолет, который захватили немцы, часть детей смыло
за борт, Владимир сумел удержаться, схватившись за поручни
по краю борта. Благодаря тому,

Среди меловых гор, иногда утопая в
тумане, раскинулся поселок Новоайдар
со своей рекой, лугами, полями.
Сотни раз, приезжая из Смоляниново,
проходил пешком сам или с учениками
от Подгоровки, мимо прекрасной реки
Айдар, любовался красотой. Это всегда
вдохновляло на хорошие результаты в
соревнованиях.
26 октября 2002 года директор Смоляниновской ООШ А. И. Карлин предложил мне должность учителя физкультуры
в школе. Я согласился. Впоследствии
А. И. Карлин стал моим другом, с которым я шел длинным спортивным путем,
который всегда поддерживал и помогал.
Тогда, в 2002, проработав всего два
месяца, 25 декабря я впервые поехал с
девочками 1986-1987 г.р. в Новоайдар на
товарищескую игру с командой ДЮСШ.
С тех пор начались мои беспрерывные
поездки на соревнования с моими командами по женскому волейболу, а также по
футболу.
Директором Новоайдарской ДЮСШ
тогда был А. Е. Каркачев - прекрасный
человек, учитель, тренер, который все
делал и продолжает делать для того,
чтобы ученики занимались спортом,
укрепляли свое здоровье, радовали педагогов, родителей своими успехами на
соревнованиях и по жизни.
Только вдумайтесь: его воспитанники играли по всей Украине, участвова-

что на детях были спасательные жилеты, всех удалось спасти. В конце концов летом 1941
года дети прибыли на Кавказ в
г. Теберду, где их расположили
в военный госпиталь.
Когда шел 1942 год, советские войска отступали, госпиталь пополнялся ранеными
солдатами каждый день. Немцы вошли в г. Теберду, тяжелые
танки, гусеничная техника проехали по улицам небольшого
города. Детей не эвакуировали,
немцы использовали второй
этаж, где они находились, как
щит от советской авиации, а на
первом этаже разместили госпиталь для своих раненых солдат.
Раненых советских солдат расстреляли… Дети наблюдали из
окон. Началось суровое испытание, кормили не каждый день,
много детей погибло. Из 800
выжило 500. Отдельно отобрали группу детей, которых пометили шестилучевой звездой,
их, как дрова, жестко погрузили в машину, и увезли… Оставшиеся наблюдали за этим
из окон. Царили страх, голод и
холод. После победы под Сталинградом, немецкие войска
оставили Кавказ без боя. Трудными были 10 дней безвластия,
когда загипсованные дети не
получали даже скудного пайка. Наконец, в январе 1943 года
в г. Теберду вошли советские
отряды. Детей после голодовки постепенно раскормили и
поставили на довольствие.
Учились дети очень хорошо,
Владимир Федорович так вспоминает этот период: «В первом
классе я бегло читал. Заняться
было нечем, а книги открывали для меня целый мир». Школу закончил с золотой медалью
и поступил в мединститут. На
третьем курсе, когда началась

ли в соревнованиях в Москве, достойно
выступали на международных соревнованиях. С Александром Егоровичем я работаю и дружу 18 лет и я очень счастлив,
что судьба свела меня с этим человеком,
которому я благодарен за все, что он
сделал для меня и для моих спортсменов.
Поездки на соревнования по всей
Украине – Киев, Донецк, Крым, десятки
поездок в Харьков, Полтаву, Днепр, поездки в Москву, объездили с командами
всю Луганскую и Донецкую область. Я
недавно специально посчитал все поездки на различные турниры и соревнования за эти 18 лет. И насчитал их 405!
Примерно половина поездок была
именно в Новоайдар. Начинал свою
трудовую деятельность, когда руководителем Новоайдарской райгосадминистрации был Н.Т. Михайловский, а
заведующей отделом образования Т.А.
Рясная. Хочу сказать им огромное спасибо за всю помощь, которую они оказали,
за прекрасное отношение к детям. Они
всегда поддерживали нас с Александром
Егоровичем в нашей работе.
Хочется выразить большую благодарность Н. А. Заходяченко и И. А. Бой-

практика, ассистировать мешали костыли, Владимир Федорович принимает решение
практиковать, и друзья в общежитии торжественно сломали
костыли об колено. Первое время ходить, опираясь на палочки, было трудно, нога болела и
мешала спать по ночам, а потом
боль прошла, внутреннее желание практиковать и действовать
подтянуло состояние организма.
На сегодняшний день Владимир
Фёдорович ходит, опираясь на
одну палочку. После окончания института получил распределение в сельскую больницу
Новоастраханского района в
с. Боровеньки, где был единственным врачом на больницу в
15 коек. Там молодой врач провел полгода, а затем попросил
о переводе, в связи с тем, что
основной профиль – офтальмология. В Луганске ему предложили 5 райцентров, остановился на Новоайдаре. Приняли
Владимира Фёдоровича хорошо, сразу дали дом, обеспечили
всем необходимым: топливом
в зиму, простой мебелью. Молодой коллектив, интересная
работа, семья – всё способствовало профессиональному росту.
Родились дети: дочь и сын. В
районной больнице Владимир
Фёдорович работал: анестезиологом, начмедом (в том числе
принимал роды), три года был
главным врачом, патологоанатомом, последние годы продолжает практику офтальмологом.
С 1958 года, когда молодой врач приехал в Новоайдар,
больница постепенно расширялась, были построены новые
корпуса, а котельная осталась
прежней. Таким образом, в зимний период жили в постоянном
холоде. Во время операции,
Владимир Фёдорович проводил

ко: всегда чувствовал поддержку
этих людей.
Когда заведующей отделом образования стала С. В. Ефремова, я получил
предложение стать директором ДЮСШ в
Северодонецке. Но однажды, побывав в
нашей школе, Светлана Васильевна сказала: «Спасибо Вам за все». После этих
слов я не смог бросить Смоляниновскую
школу и Новоайдарскую ДЮСШ и вновь
вернулся к тренировкам и поездкам
с новой силой.
В Новоайдаре я познакомился с педагогами с большой буквы Людмилой Александровной Суворовой, Николаем Михайловичем Андросовым,
Ольгой Яровой. Я благодарен им
за поддержку и науку.
В Штормово я работал с А. П. Гапоновым – моим другом и наставником,
в Алексеевке - с Н. М. Гапоновым, с
которым десятки раз встречались на
соревнованиях. Сейчас ему на смену
пришел очень способный учитель, тренер Р. Н. Поклонский. В Дмитриевке
я познакомился с Л. Запасным – ярым
футбольным фанатом, с которым я
тоже дружен и рад этому, ровно как и

анестезию в составе команды
врачей, разморозился радиатор
и лопнул чугун, осколок железа прошел по ноге медсестры,
разрезав штаны, и поцарапал
кожу. Первое, чем занялся, когда стал главврачом в 1981 году,
- перевел котельную на жидкое
топливо, установили новые котлы, монтаж оборудования делали без документации, поджимали сроки. За месяц котельную
ввели в эксплуатацию, и первый
раз за долгие годы зимой
в больнице было тепло.
Один из вопросов, который
меня волновал при написании
статьи:
- Что помогло вам выжить в
детские годы?
- Я с завистью смотрел на
взрослых людей. Мне очень
хотелось жить. – ответил
Владимир Фёдорович.
- А есть ли какие-то секреты
активного долголетия?
- Умеренность во всём. Не
пил, не курил, не злоупотреблял, работал вволю. Мне было
интересно жить и работать. И
сейчас продолжаю экспериментировать с пчелами, искать
новые возможности. Так была
разработана новая линейка
пчелопродукции, открыт модуль на рынке. Это аптека
нового поколения. – ответил
Владимир Фёдорович.
От себя заметил, что Владимир Фёдорович относится
к себе без жалости, чувствует
себя полноценным человеком,
по его словам, для него было
важно скомпенсировать физическую слабость, что выразилось
в профессиональном росте.
Хочу пожелать читателям
крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и активного
долголетия.
А. НЕГРЕЕВ.

знакомству с Алексеем Печегиным.
Искренне благодарен соседям из Гречишкино и Новоахтырки, которые всегда принимали участие в футбольных
турнирах в с. Смоляниново.
Хочется поблагодарить учителя Новоайдарской школы-гимназии В. А. Баева
за понимание, доброту и справедливое
судейство на соревнованиях.
Я не буду перечислять все победы и
достижения за эти 18 лет – просто не
хватит места в газете, но, пожалуй, не
могу не рассказать об одной из самых
ярких поездок. Это был Международный турнир по волейболу «Наталка Полтавка» среди девушек 1999-2000 г. р. в
г. Полтаве в 2013 году. В нем принимали участие команды из Москвы, Перми,
Белгорода, Киева, Харькова, Полтавы,
Белой Церкви, Риги, Минска, Днепропетровска, а также сборная команда Смоляниново (5 участниц) и Новоайдара (3
участницы). Не в обиду моим новоайдарцам, что взял в команду только троих
девчонок, но именно тогда у меня была
«золотая» дружная команда. На этом
турнире мы заняли третье место, выиграв в группе Москвы, Риги, Киева, Белгорода. И участницы из больших городов
очень удивлялись победе команды, большая часть которой состояла
из девчонок небольшого села
Смоляниново, о котором они
и не слышали никогда.

«ВІСНИК

И мне хочется назвать имена участниц этой «звездной»
команды: Екатерина Рожкова,
Эля Мосяж, Виктория Кирста
(Новоайдар), Екатерина Букша, Юлия
Запоганенко, Гунел Мамедова, Татьяна
Зинченко и капитан команды Екатерина
Кунченко (Смоляниново).
Зачем пишу все это? Поверьте, я не
превозношу себя, нет, просто попались
такие ученики, такие родители, повезло
с руководителями.
Одно время начальником отдела образования была Т. В. Новикова. После
обращения к ней с просьбой о поездке
на соревнования в Киев получил ответ:
«Поезжайте хоть на край света. Поможем!». Ну как после таких слов не
привезти 1 место? Спасибо Вам за все,
Татьяна Владимировна!
Много поездил по соревнованиям и при начальнике отдела образования Н. В. Метропан, за что ей большое
спасибо.
И как же без футбола? В 2002 году я
познакомился с прекрасным человеком,
спортсменом А. Г. Шаповаловым. Хочу
выразить особую благодарность ему
за советы, помощь. Немало я набрался
опыта от него, познакомился со многими тренерами. Незабываемым остается
турнир, который организовал Александр
Григорьевич в 2010 году у нас в Смоляниново, пригласив команды «Заря»
(Луганск), «Сталь» (Алчевск), «Химик»
(Северодонецк), «Заря» (Рубежное) и
две команды Новоайдарской ДЮСШ.
Не могу не поблагодарить тех, кто
возил нас в бесконечные поездки: это
Юрий Рожков, Влад Мосяж, Евге-

В. Чернявский с командой на соревнованиях
ний Солдатенко, Вячеслав Клочков,
Александр Харченко, а ткаже Андрей
Щиров, Валерий Альчаков, многие
водители школьных автобусов.
Хочу
поблагодарить
родителей,
которые доверяли мне своих детей,
отпускали в дальние поездки.
К сожалению, в 2014 году в связи с
боевыми действиями в Луганской и Донецкой областях «распалась» наша «золотая» команда. И только в 2017 г. мы с
А. Е. Каркачевым собрали хороший состав. Особенно хочется выделить Марию
Харченко. На игры с ней поехал, когда ей
было всего 7,5 лет. В 8 лет Маша играла
уже в Харькове вместе с 9-летней Марией Ивановой (именно эти девочки являются лидерами команды ДЮСШ). Искренне благодарю А. Н. Харченко и всю

Ще одна переможниця святкового розіграшу
подарунків від «ВН» отримала свій приз.
Для матусі, М. Ф. Шищенко, його в редакції забрала донька Ольга. Саме вона оформила річну
передплату на «районку» для мами. Мабуть, має
Ольга Євгенівна легку руку. Адже вона поділилася історією, що у 2012 році вже ставала переможницею розіграшу однієї з луганських газет. Тоді
в подарунок вона отримала велику м’яку іграшку – слоника. І ось цього разу передплата принесла
удачу мамі.
«Ми з мамою дякуємо вам за подарунок. Це дуже
приємний сюрприз», - сказала Ольга Євгенівна.
Ми також щиро дякуємо за багаторічну підтримку
та бажаємо міцного здоров’я та всіляких гараздів.
Також встигли отримати свої подарунки К. І. Гаврюшенко, Є. В. Журба, В. С. Борисов та С. М. Ігнатенко.
На час випуску газети в редакції залишилося ще чотири неотриманих приза. Чекаємо на переможців.

В умовах складних політичних та соціально-економічних процесів, проведення
Операції Об’єднаних сил на території Луганської області та карантинних заходів,
пов’язаних з епідемією COVID-19, Новоайдарським відділом Сєвєродонецької
місцевої прокуратури упродовж 12 місяців 2020 року у межах наданих повноважень вживались організаційні та практичні заходи щодо підвищення ефективності
прокурорсько-слідчої діяльності.
З метою оперативного реагування на
стан злочинності та узгодження спільних
дій правоохоронних органів району за
ініціативою відділу прокуратури у 2020
році проведено 2 координаційні наради та
16 спільних оперативних нарад.
Впродовж 12 місяців 2020 року прокурорами відділу направлено до суду 99 обвинувальних актів, з них 8 обвинувальних
актів з угодами між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості. Крім
того, спрямовано до суду для розгляду по
суті 5 клопотань про звільнення особи
від кримінальної відповідальності.
Протягом 2020 року щодо підозрюваних внесено 20 клопотань про застосування запобіжного заходу, з них тримання під

НОВОАЙДАРЩИНИ»

его семью за доверие, понимание, помощь. И мне хотелось бы назвать имена
обновленной «золотой» команды: Мария
Харченко, Мария Иванова, Ксения Лигус, Дарья Кривякина, София Удовенко,
Кристина Фисанова, Настя Лянная.
Хочу сказать спасибо всем ученикам
из Новоайдара, которые побывали со
мной на многих соревнованиях: Евгения Заднепровская, Юлия Селезнева,
Юлия Иванова, Оксана Фролова, Анна и
Марина Лисеенковы, Татьяна Гордеева,
Карина и Алина Шиловы, Алина Цыба,
Эльвира Мосяж, Екатерина Рожкова,
Виктория Кирста, Алина Харченко, Мария Харченко, Мария Иванова, Дарья
Кривякина, Соня Удовенко, Кристина
Фисанова, Ирина Щирова, Анастасия
Павлова, Екатерина Яицкая и др.

О. Є. Шищенко

вартою - 6, домашній арешт – 7, особисте
зобов’язання - 7.
Прокурори відділу взяли участь у 160
розглядах кримінальних проваджень судами першої інстанції, з яких у розгляді судом
клопотань про направлення проваджень
для закриття – 12, з ухваленням вироку
на підставі угоди про визнання винуватості – 8, у судовому розгляді проваджень з
ухваленням вироку - 62, у розгляді судом
питань, пов’язаних з виконанням вироків
– 59, із застосуванням примусових заходів
виховного характеру - 1.
Процесуальними керівниками слідчим
СВ Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області внесено 671 письмову вказівку у кримінальних провадженнях, скасовано 37 незаконних постанов слідчих
про закриття кримінальних проваджень.
Прокурорами відділу виявлено 8 фактів
укритого злочину, відомості про які раніше не обліковані органами поліції. За результатами перевірок відповідні відомості
внесено до Єдиного реєстру досудових
розслідувань.
Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури протягом 2020
року перевірено 154 оперативно-розшукові
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Мне посчастливилось работать под началом А. В. Селихова, человека, который
много сделал для развития спорта и образования района. Всегда находил поддержку и понимание в коллективе отдела
образования, оказывал посильную помощь председатель районной профсоюзной
организации работников образования
С. С. Зражаев. Не могу не сказать доброго слова о директоре ДЮСШ А. А. Бондаре, который душой болеет за любимое
дело и выводит спортивную составляющую района на новый уровень. Искренняя благодарность коллективу редакции
за то, что всегда рассказывала о наших
победах, о наших путях к ним.
Поддержку я чувствовал и в июле
прошлого года, когда в пожаре пострадало мое имущество, и я остался практически ни с чем, как и многие мои односельчане. Райсовет, администрация,
профсоюз, педагоги района – все пришли на помощь, не бросив один на один
с бедой.
Руководитель громады И. В. Шопин
возглавляет областную федерацию футбола, приумножает, развивает спорт
в Новоайдаре и Луганской области…
Казалось, можно работать и работать,
но без нашего согласия меня и всех жителей Смоляниново присоединили к Северодонецку. Я не хочу знать, что принесет мне отсоединение от Новоайдара,
но я знаю точно: придет весна, я сяду в
автобус, доеду до Новоайдара, сойду на
Подгоровке и пойду пешком. Дойдя до
реки, я скажу: «Здравствуй, мой Айдар».
В. ЧЕРНЯВСКИЙ,
учитель физкультуры
УВК Смоляниновская ООШ-ДНЗ.

Є. В. Журба і В. С. Борисов

справи. Внесено 4 документи прокурора,
за результатами розгляду яких 3 співробітника поліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Протягом 2020
року скасовано 2 незаконні постанови про
заведення оперативно-розшукової справи,
надано 116 письмових вказівок.
Окрім цього, вживались заходи
щодо відшкодування збитків, завданих
кримінальними правопорушеннями.
Так, у кримінальних провадженнях,
закінчених протягом 2020 року, встановлено збитків на суму 163 тис. грн., з яких
відшкодовано під час досудового розслідування - 57 тис. грн., охоплено цивільними
позовами потерпілих – 106 тис. грн.
Упродовж 12 місяців 2020 року прокуратурою активно вживались заходи представницького характеру, направлені на захист
інтересів держави.
Так, судом відкрито провадження у
8 справах за позовами прокурора на захист інтересів держави на суму 15 млн.
361 тис. грн. З яких задоволено 6 позовів на майже 5 млн. грн., решта перебуває
в провадженні суду.
При здійсненні нагляду за додержанням прав і свобод дітей першочергова

увага приділяється законності та обґрунтованості рішень стосовно неповнолітніх,
які потрапили у конфлікт із законом.
Упродовж 2020 року до Новоайдарського районного суду Луганської області спрямовано 2 обвинувальні акти щодо
2 неповнолітніх.
На захист прав і свобод дітей приймались заходи представницького характеру.
За 2020 рік заявлено 4 позови на загальну суму 21 млн. 484 тис. грн. Задоволено
5 позовів, з урахуванням позову, поданого у 2019 році, на суму 20 млн. 270 тис.
грн., попереджено незаконне вибуття
1 млн. 299 тис. грн. бюджетних коштів.
Також, важливим напрямом діяльності
органів прокуратури є розгляд звернень
громадян та проведення їх особистого
прийому. За 12 місяців 2020 року Новоайдарським відділом місцевої прокуратури
вирішено 40 звернень, задоволено – 2, направлено до інших відомств для вирішення
– 27, прийнято на особистому прийомі громадян – 4. Порушень закону під час вирішення та розгляду звернень не допущено.
О. ГАЙДИДЕЙ, заступник керівника
Сєвєродонецької місцевої прокуратури.
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Большинство украинцев считают себя
скорее счастливыми, чем несчастными:
так, очень счастливыми себя считают 29
% населения, скорее счастливыми - 50
%, не очень счастливыми - 17 % и только 2 % - абсолютно несчастны. Об этом
свидетельствуют результаты опроса,
проведенного Социологической группой
«Рейтинг» 14-16 января 2021 года.
64 % опрошенных считают, что
счастье зависит в первую очередь от
внутреннего состояния человека (в апреле 2020 - 70 %). «Это снижение, вероятно, можно объяснить тем, что внешние
обстоятельства (ситуация с пандемией)
остаются неблагоприятными, и мы
не можем на них никак повлиять», говорится в сообщении.
В то же время 27 % респондентов
убеждены, что счастливый человек или
нет - это зависит от внешних обстоятельств. Женщины больше склонны считать, что счастье - это в первую очередь
результат внутреннего состояния человека. Вообще чем счастливее человек,
тем больше он соглашается с такой же
мыслью. Почти половина несчастных
респондентов убеждены, что счастье
зависит от внешних обстоятельств.
Как отмечают социологи, уровень
счастья обратно коррелируется с психоэмоциональными состояниями: чем
выше уровень счастья у опрошенных,
тем ниже уровень негативных эмоцио-

Державна служба статистики показала параметри «середньостатистичного»
громадянина України в 2020 році: середній зріст – 169 см, вага – 75 кг. Показники опубліковано на сайті відомства. Середній зріст українок – 164 см, вага – 71
кг (збільшилася на 1 кг з минулого року),
українців – 175 см і 80 кг відповідно.
Серед жінок нормальну вагу мають
44 %, надлишкову – 35 %. Ожирінням
страждають більше 18 % українок, а
крайня його ступінь – у 1 %. Знижена
вага – у 1,8 % жінок в країні.
Серед чоловіків нормальна вага – май-

Показывать язык, возможно, и невежливо, но время от времени это стоит делать.
Главное – показывать его врачу или хотя бы
зеркалу, а затем внимательно изучать увиденное. И если заметите эти признаки, не
откладывайте визит в поликлинику: этот
орган может многое рассказать о нашем
здоровье!
Ярко-красный язык. Если ваш язык выглядит так, будто вы натерли его клубничным соком – ярко-красный и глянцево-блестящий – это может свидетельствовать о
недостатке витамина В12 и железа. Эти
оба вещества необходимые для разложения
небольших выступлений на языке, напоминающие сосочки. И если ваш язык становится гладким, то это значит, что организму
не хватает важных витаминов.
Коричневый или черный язык. Это выглядит довольно неприятно, но, к счастью,
говорит о проблеме, которую легко устранить: злоупотребление кофе или чаем,
курением или плохую гигиену полости
рта. Начните чистить язык специальным
скребком (или хотя бы чайной ложкой),
пейте меньше кофе и чая и бросьте курить –
и все наладится.
Белый налет, напоминающий сыр.
Если ваш язык выглядит так, будто вы только что ели сыр, это может говорить о том,
что развивается дрожжевая инфекция –
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нальных состояний они переживают.
В данном случае ощущение счастья
является «предохранителем» в формировании негативных эмоциональных
состояний. К тому же счастье характеризуется положительными эмоциями,
активностью, удовлетворенностью жизнью, что формирует иммунитет к негативным состояниям. Также меньше подвергаются негативным переживаниям
те, кто возлагают обеспечение своего
счастья на самих себя, а не на внешние
обстоятельства. Такие респонденты, вероятно, имеют более высокий уровень
саморегуляции эмоций и эмоциональную
стабильность и уверенность в собственных ресурсах и возможностях, с помощью которых можно быть счастливыми,
отмечается в сообщении.
Выборочная совокупность опроса
1600 респондентов в возрасте от 18 лет
и старше.
kontrakty.ua

же у 41 %, але більше все ж з надмірною
вагою – понад 45 % українців. Ожирінням страждають більше 13 % чоловіків,
а крайня його ступінь помічена у 0,4 %.
Знижена вага – всього у 0,3 % чоловіків
(у два рази менше, ніж рік тому).
ua-news.liga.net
молочница. Чаще всего это происходит на
фоне приема антибиотиков: наш язык – естественная среда обитания дрожжей и бактерий, но если мы нарушаем их равновесие,
убивая бактерии с помощью антибиотиков,
дрожжи могут активно размножаться. Молочница может сопровождаться изменениями вкусовых ощущений и даже болью;
чаще всего подвержены этому заболеванию
люди, живущие с диабетом, аутоиммунными заболеваниями, а также маленькие дети.
Морщины и трещины на языке. Чаще
всего это безобидные изменения, вызванные возрастом: так, наш язык тоже стареет и на нем тоже могут образовываться
морщины. Но стоит быть внимательными:
иногда внутри этих трещин может появиться грибковая инфекция. Если вы почувствуете жжение, боль или неприятный запах,
обратитесь к врачу.
Маленькие белые пятна. Если эти пятна не исчезают в течение недели или двух,
стоит как можно скорее обратиться к врачу:
они могут предупреждать о чрезмерном
росте клеток.
Жжение. Если жжение не проходит,
а язык при этом выглядит здоровым и невредимым, скорее всего, оно вызвано
гормональными изменениями, связанными с менопаузой. Еще одна причина – аллергия на зубную пасту, содержащую
лаурилсульфат натрия.
golos.ua

На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Этому
предшествовало землетрясение магнитудой в 2,7. Во время извержения потоки лавы выстреливали на 100 метров, а
пепел поднялся на 5 км. Этна является
самым высоким и самым активным вулканом Европы. По разным данным, высота вулкана колеблется от 3326 до 3350
метров — она меняется с каждым извержением. Вулкан имеет от 200 до 400 вулканических кратеров — примерно раз
в три месяца один из них извергается.
Из-за выброса лавы с вулкана Этна
в 2017 году получили ранения 10 человек. В марте 2018 года сообщалось, что

вулкан Этна сползает в сторону Средиземного моря со скоростью около
14 миллиметров в год.
hromadske.ua

В конце декабря 2020 года археологи
закончили очередные раскопки на территории Помпеи. В этот раз «находка» просто поражает! Археологи раскопали термополий – так назывался древнеримский
трактир, в меню которого были только
горячие блюда и вино с пряностями.
Были обнаружены глиняные горшки, в которых хранили или готовили
еду, а также кости коз, кур, поросят,
рыб и раковины улиток.
В городе были десятки таких «забегаловок», что свидетельствует о распространенной практике продавать еду
на вынос в Римской империи.
На стенах сооружения виднеются различные надписи и рисунки. Например,
на прилавках закусочной сохранилась
фреска с ликом нимфы, изображением
собаки на поводке и гладиаторов во
время боя. Также на кухонной стойке
изображены различные животные. Кроме того, в найденных горшках, которые
римляне использовали для приготовления блюд, ученые обнаружили кости и
фрагменты мяса свиней, петуха, рыбы,
коз и улиток. Археологам также удалось без повреждений достать на месте

раскопок 9 амфор, патеру из бронзы, черпак, 2 фляги и керамическую
тарелку для масла.
Также на территории закусочной
были обнаружены человеческие останки. Специалистам удалось установить,
что во время извержения вулкана в закусочной находились как минимум два
человека. Один из них – мужчина 50
лет. Когда лава разрушила трактир, он
лежал на кровати. Кости другого человека были обнаружены возле прилавка. В момент своей кончины он держал
руку на крышке кухонного горшка.
Предположительно, этот человек был
одним из поваров закусочной.
rusjev.net

Чтобы сыр хранился дольше, нанеси на
срез немного сливочного масла. С его помощью сыр, завернутый в упаковку, никогда не покроется плесенью в холодильнике.
Толстый пластик очень удобно
разрезать консервным ножом.
С помощью длинной макаронины легко
зажигать свечи.
Пара капель водки и чайная ложка сахара продлят жизнь цветов в вазе
на ощутимый срок.
Смешайте уксус и кондиционер для
ткани, разбрызгай из распылителя эту
смесь на одежду. Мятые вещи не придется гладить — они выравняются и
станут мягкими.
Болит горло? Ешьте зефир! Желатин
успокаивает воспаленное горло и снимает
боль.
Болевой шок от ожога снимается с
помощью горчицы. Присыпьте поврежденное место, и оно не будет так сильно
вас беспокоить.
Протрите зеркало кремом для бритья,
затем — мягкой тряпочкой. Наконец
оно перестанет запотевать.
Перед разогревом пищи в микроволновке накройте ее смоченным влажным
бумажным полотенцем. Благодаря этому
пища не подсохнет.
След помады на одежде поможет
удалить мякиш белого хлеба.
Чтобы яичница была пышной, можно добавить две ложки холодной воды
на один стакан яиц и хорошенько взбить.
Застарелую ржавчину на белье можно вывести с помощью соли, растворенной в лимонном соке. Для этого нужно
смочить пятно лимонным соком, посыпать
тонким слоем соли и оставить на сутки,

после чего прополоскать.
Очень нежный вкус получается у винегрета, если добавить в него столовую
ложку молока и чайную ложечку сахара.
Два стакана, поставленные один в
другой и слипшиеся друг с другом, легко разделить, погрузив их в теплую воду,
причем верхний стакан следует наполнить
холодной водой.
Лопнувшие яйца можно сварить,
если осторожно проколоть их тупой
конец тонкой иглой.
Как правильно солить
1. Мясо солят обычно за пол часа до его
готовности, тогда оно будет мягким.
2. Печень нужно солить в самом конце
жарки, на которое, кстати, требуется не
более 7 минут времени, а иначе печень
получится жесткой.
3. Рыбу нужно солить за 15 минут до
того, как положить на сковородку. Пусть
пропитается солью вся, а не только ее
кожа.
4. Картошку для пюре солят в конце варки, а для того, чтобы она осталась
целой и не разварилась, наоборот, в начале.
comfort-myhouse.ru;
jenskiymir.com; Fishki.net
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Тарифи на розміщення реклами
у газеті «Вісник Новоайдарщини»:
- 1 кв. см – 8,00 грн;
- 1 слово – 8,00 грн;
- привітання/співчуття (без фото) – 90,00 грн;
- привітання/співчуття (з фото) – 120,00 грн;
- оголошення про втрату документа – 75,00 грн.

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839
- Цыплята-бройлеры
- Цыплята кур
мясо-яичных пород
- Инкубация куриных яиц
095-24-72-094. Александр.

Ремонт, перетяжка
мягкой мебели.
Изготовление МАТРАСОВ
любого размера
095-410-86-01.
Ремонт, перетяжка,
изготовление
мягкой мебели.
050-039-92-95.

работа
Требуется
ПРОДАВЕЦ.
Хозтовары. 099-94-39-117.
ТОВ «АЙДАР МИЛАМ»
на постоянную работу требуется
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ.
066-958-91-86.
СРОЧНО требуется БУХГАЛТЕР со знанием 1С.
095-49-50-353, Андрей.
Розшукуються нижчезазначені громадяни, що самовільно
залишили місце служби:
1. Кузьменко О. О.;
2. Григор С. С.;
3. Шивцов О. М.;
4. Стеценко В. В.;
5. Донцов Д. С.;
б. Нікітіч О. В.;
7. Лінник Д. А.;
8. Новак І. М.;
9. Гулько І. Я.;
10. Ширяева Д. В.;
11. Пасічник А. О.;
12. Вдовенко І. О.;
13. Каширін М. П.;

считать
недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК
на ім’я КАЧАНА Дмитра Ігоровича, 03.11.1989 р. н., вважати
недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на
ім’я КРИНИЧНОГО В’ячеслава Володимировича вважати
недійсним.
14. Алексеенко О. В.;
15. Михайлов Д. М.;
16. Ковальчук Ю. В.;
17. Перепелиця Б. В.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4:
По горизонтали: 1. Слалом. 6. Мамонт. 8. Остановка. 9. Отпечаток. 10. Биограф. 16. Озверин. 19. Хохотушка. 20. Крупа. 21. Театр. 22. Курильщик. 24. Экскурс. 25. Коляска. 30. Звёздочка. 31.
Скоропись. 36. Огонь. 39. Вишня. 42. Универсам. 43. Касса.
44. Штурм. 45. Фотофиниш. 46. Шасси. 47. Сцена. 49. Вашингтон. 54. Рубильник. 55. Нонсенс. 61. Самокат. 64. Аксессуар.
65. Ветвь. 66. Враль. 67. Правдолюб. 69. Флешмоб. 70. Таксист.
75. Олимпиада. 76. Велосипед. 77. Натура. 78. Амфора.
По вертикали: 1. Сугроб. 2. Мономах. 3. Степь. 4. Онучи. 5. Свита. 6. Маркиза. 7. Тритон. 11. Игрок. 12. Гопак. 13. Фокус. 14. Софит. 15. Пульт. 16. Окрик. 17. Емеля. 18. Исток. 22. Кризис. 23. Косарь. 24. Эскимо. 26. Авария. 27. Нёбо. 28. Ядро. 29. Очки. 32.
Контора. 33. Равиоли. 34. Пирсинг. 35. Спасибо. 37. Глаза. 38.
Насос. 40. Истец. 41. Нерон. 46. Шаблон. 48. Артист. 49. Ворона.
50. Шуба. 51. Ноль. 52. Танк. 53. Нектар. 56. Ореол. 57. Сквош.
58. Скарб. 59. Червь. 60. Остов. 61. Салют. 62. Опрос. 63. Атлас.
67. Подошва. 68. Баланда. 69. Фонтан. 71. Тюрьма. 72. Вилла.
73. Спесь. 74. Лампа.

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что стоимость
подписки на полгода составляет
200 гривень, на 1 месяц - 40 гривень.

Сделайте подарок своим близким!

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

Увага!
Працює телефон
«гаряча лінія»!
Протягом січня-березня 2021
року Старобільський відділ
електронних сервісів управління електронних сервісів
Головного управління ДПС у
Луганській області проводить
сеанс телефонного зв’язку
«гаряча лінія» за участю начальника Старобільського відділу електронних сервісів Войтенко Наталії Григоріївни за
телефоном (06461) 2-33-67.
Тема: «Новації у сфері РРО/
ПРРО».

НОВОАЙДАРЩИНИ»
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продам
Однокомнатную КВАРТИРУ, 099-278-14-75.
Двухкомнатную КВАРТИРУ, 095-502-39-18.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з відходу соняшника. 2850 грн/т. Для
будь-яких типів опалення. Вигідніше на 25 % по тепловіддачі
та набагато зручніше, ніж дрова. Не потребує великих фізичних
зусиль при використанні. Доставка від 3 тонн безкоштовна.
066-30-544-64, 067-10-328-10.
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; деревянные
ПОДСТАВКИ (можно под ульи), 1 шт. – 20 грн; оконное СТЕКЛО 50*80 см, 1 шт. – 30 грн; ручной НАСОС алюминиевый для
посадки пчел и опрыскивания деревьев и т. д. – 50 грн; УЛЕЙ,
РАМКИ, разный пчеловодческий ИНВЕНТАРЬ для начинающих пчеловодов; ШЛАКОВАТУ для утепления, РУБЕРОИД 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.
БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ЦЫПЛЯТ, НЕСУШЕК и МЯСНЫЕ
ПОРОДЫ, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, МУЛАРДОВ, СТАРТОВЫЕ
КОРМА, АПТЕЧКИ. 099-71-35-870. Олег.
ПТИЦ высококачественных пород: БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ, ЦЫПЛЯТ мясо-яичных пород, ГУСЕЙ. СТАРТОВЫЕ
КОРМА. Доставка. 066-37-48-202.
БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. Качество птицы гарантируем.
095-193-73-54.
СЕНО в тюках (круглые и квадратные). 066-830-74-48.

куплю
КРС, 099-005-75-77, 098-008-78-21.

аренда
Сдам в аренду ДОМ в Алексеевке, 099-278-14-75.

Новоайдарский отдел
полиции информирует
жителей района о работе
разрешительной системы
за 12 месяцев 2020 года
За 12 месяцев 2020 года преступлений, а также краж, утрат и
самоубийств из оружия, которое
состоит на учете в разрешительной системе – не зарегистрировано.
Согласно указанию ГУНП, в целях профилактики на территории области и района проводились и будут проводиться профилактические операции: «Оружие», «Взрывчатка», «Пиротехника»,
отработка населенных пунктов, направленные на проверку сохранности оружия по месту жительства, его хранения и использования, выявление владельцев оружия, которые имеют его на
законном основании и злоупотребляют алкогольными напитками, употребляют наркотики. Часто владельцы оружия, которые
злоупотребляют спиртными напитками, устраивают дома скандалы.
За 12 месяцев на территории Новоайдарского района за различные
правонарушения, связанные с оружием, составлено 56 административных протоколов к различным видам штрафов, 4 из них направлены
в суд. 29 единиц охотничьего оружия сдано в отдел полиции, из них
2 единицы оружия, которые хранились незаконно, без документов.
Приведу один пример: житель села Штормово Морошков С.
имел охотничье ружье на законном основании и, находясь в нетрезвом состоянии, производил выстрелы в населенном пункте. Судом Новоайдарского района подвергнут административному штрафу
с конфискацией охотничьего ружья в доход государства.
Уважаемые владельцы оружия всех видов, кто имеет травматическое, газовое, охотничье гладкоствольное, охотничье
нарезное, храните и используйте оружие в соответствии
с предъявляемыми требованиями. Не нарушайте ЗАКОН!
Не повторяйте ошибок других!
С. ТИХАНОВ, старший инспектор
по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной
системы сектора превенции, майор полиции.

Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной
БОНДАРЬ Николая Никифоровича.
Смерть родного человека – это большое горе и тяжелое испытание. Светлые воспоминания о человеке, который
честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя
плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти.
С искренним сочувствием,
семья Ткаченко, семья Сапьяновых.
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29 января. Убывающая Луна
в знаке Лев. Луна в Льве благоприятствует всем энергичным
и действенным начинаниям: от
организации спортивных или
культурно-массовых мероприятий до корпоративной вечеринки, направленной на сплочение
коллектива для плодотворного
сотрудничества. Многих людей
тянет к общению и развлечениям. 17-й лунный день. День
ощущения радости от бытия,
обретения внутренней свободы.
30 января. Убывающая Луна
в знаке Дева. 18-й лунный день.
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Довольно
неблагоприятный
день, сопряженный с возникновением неожиданных проблем,
для решения которых потребуется проявить максимальную
благоразумность и сдержанность.
31 января. Убывающая Луна
в знаке Дева. 19-й лунный день.
Критический день. В идеале —
оставаться дома и не посещать
людных мест. Лучше всего посвятить время нравственному
очищению: покаянию, избавлению от иллюзий, лжи, проявления гордыни и эго. Самый
неблагоприятный день для заключения брака или других
партнерских соглашений.
1 февраля. Убывающая Луна
в знаке Дева. Время благоприятно для любой кропотливой
работы, требующей вдумчивого
и серьезного подхода. Абсолютно все направления финансовой
деятельности, при серьезном
подходе, как никогда принесут
соответствующее материальное
вознаграждение. Плодотворно
продвигаются учеба, повышение квалификации и любое самосовершенствование.
2 февраля. Убывающая Луна
в знаке Весы. 21-й лунный день.
День творческой и физической
активности. Полезна коллективная работа, всевозможные поез-

дки или путешествия. Полезны
водные процедуры, воздушные
ванны и любые физические
упражнения.
3 февраля. Убывающая Луна
в знаке Весы. Подходящее время для отдыха после напряженной работы. Неплохой и довольно плодотворный период для
делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании
и отсутствии каких-либо разногласий. Негативным моментом является обостряющаяся
сложность в принятии решений.
Можно долгое время колебаться
между всеми «за» и «против»,
выискивать как достоинства,
так и недостатки, обдумывать,
но так и не прийти к окончательному суждению. Поэтому
принятие ответственных решений лучше всего перенести на
другое, более благоприятное
для этого время.
4 февраля. Луна находится
в фазе Третья четверть в знаке
Скорпион. Настало время принятия самых ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая
способность к концентрации на
сути проблемы и высокий уровень самокритичности как нельзя лучше позволяют отделить
истинно важное от наносного и
малозначимого.

В феврале 2021 года ожидается четыре магнитные
бури – некоторые из них будут
достаточно сильными.
7 февраля начнется магнитный всплеск средней интенсивности, который продлится до
10 февраля. Пик бури придется
на 9 февраля.
15 февраля ожидается сильная магнитная буря, пик которой придется на дневное время.
И хотя продлится она недолго, многие люди могут почувствовать слабость и ухудшение
самочувствия.
Геомагнитное колебание 22
февраля, по прогнозу специалистов, является всплеском средней силы. Ожидается, что оно
будет непродолжительным.
27 февраля ожидается слабая магнитная буря. Для многих она пройдет незаметно,
однако метеочувствительным
людям и тем, кто страдает от
хронических заболеваний, стоит
иметь необходимые лекарства
и препараты под рукой.
obozrevatel.com

День веселья на работе американцы установили на последнюю пятницу января. Работа может быть тяжелой, но это не
значит, что вы не должны веселиться. В конце концов, достижение счастья требует здорового баланса. Юмор – это отличный
вариант повысить креативность, усилить способность мыслить в нужном направлении, быстро реагировать на ситуации.
К тому же, людей с чувством юмора менее остальных критикуют.
рел очень мощную зависи- чающих разную зарплату за сыпаешься с мыслью о том, что
мость, из-за которой вряд ли одинаковую работу, несправед- надо идти на работу.
смогу вернуться к нормальной ливой свою зарплату почему-то
******
работе.
всегда считает тот, кто получает
Вот что мне не нравится в
Есть у кого-то хороший спе- меньше.
моей работе, так это то, что на
циалист по лечению зависимоснее надо ходить!
******
Каждый начальник любит
ти от послеобеденного сна?
******
пунктуальных
подчиненных
Ни одна работа не отнимает
******
Сегодня узнал, что пять ми- утром и почему-то ненавидит столько времени, сколько отчет
нут смеха над начальником вечером.
о проделанной работе.
заменяют премию.
******
******
Уволили
двух
людоХуже пятницы 13-го может
******
едов с работы. Они идут и быть только рабочая суббота, и
К шефу подходит работник:
- Извините, я вот уже полгода ругаются:
не важно какого числа.
— Слушай, мы с тобой ране получаю премию...
******
Извинения
приняты. ботали в этой компании пол- А я так считаю: сделал
года, все было нормально. дело - гуляй смело!
На работу надо ходить с удо- Можете идти.
Мы съедали по менеджеру в
- Но ведь ты ничего не
вольствием, а возвращаться с
******
На работе самое сложное неделю, и никто ничего не за- сделал, лентяй!
зарплатой.
- это последние 8 часов, ког- мечал. Ну вот зачем? Зачем ты
- Так я ведь и гуляю
******
с опаской.
Работу пропускать нельзя! да кофе ты уже выпил, ново- съел уборщицу?!
Коллеги могут заметить, что без сти обсудил и сидишь ждешь,
******
******
когда домой.
Любимая фраза начальства:
Удаленная работа - штука
вас лучше!
«Незаменимых
людей
нет!»
опасная!
Можно проспать конец
******
******
— В Древнем Риме неко- Но как только подходит твоя рабочего дня!
— Я пришел на собеседоваторым рабам позволялось иметь очередь идти в отпуск, всё:
ние!
******
ты - единственный!
— Бедный Иван Кузьмич!
— Отлично, у вас есть опыт? своих рабов.
— Теперь это называется
Совсем старик оглох. Боюсь,
— Да, это моё двадцатое
******
Первые тревожные симп- уволят его…
менеджер среднего звена.
собеседование.
томы
усталости начинают про— А я слыхал, что его
******
******
Из двух работников, полу- являться уже тогда, когда про- переводят в отдел жалоб.
Из-за дистанционки приоб-

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району
Засновник і видавник: ТОВ «Вісник Новоайдарщини».
Газета видається з 20 грудня 1931 р.
Свідоцтво про реєстрацію: ХК № 1378-499, видане
Східним міжрегіональним управлінням
Міністерства юстиції (м. Харків) 15.10.2020 р.

Головний редактор
та відповідальний
за випуск:
І. Краснощокова.
Верстка:
О. Часников.
Реквізити для оплати:
(ТОВ «Вісник Новоайдарщини»)
Код ЄДРПОУ 02476675
п/р
№ UA133047950000026001053726328
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 304795

2 лютого, вівторок
Всесвітній
день
водноболотних угідь
День бабака
9 лютого, вівторок
Міжнародний день стоматолога

11 лютого, четвер
День хворого
Міжнародний день жінок і
дівчаток у науці
12 лютого, п’ятниця
Китайський Новий рік
13 лютого, субота
Всесвітній День радіо
14 лютого, неділя
День всіх закоханих

15 лютого, понеділок
День
пам’яті
воїнівінтернаціоналістів
Стрітення Господнє
17 лютого, середа
День кота в Європі
День спонтанного прояву
доброти
20 лютого, субота
День Героїв Небесної Сотні
День соціальної справедливості
21 лютого, неділя
Міжнародний день рідної
мови
28 лютого, неділя
День працівників патрульнопостової служби України
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