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В районі населеного пункту Золоте-4 
29 жовтня о 12:00 розпочато процес 

розведення сил і засобів 
з обох сторін від лінії розмежування

23,4 тис суб’єктів 
малого та середнього підприємництва 

діє в області

 

День української 
писемності та мови

День 
ракетних військ 

та артилерії

Шановні 
військовослужбовці!

Від імені Новоайдарської районної 
державної адміністрації та районної ради 
прийміть щирі вітання з професійним     
святом - Днем ракетних військ та артилерії!

Ракетні  війська і артилерія відіграють 
провідну роль як одна з основних складо-
вих частин Збройних Сил України. Своїм 

професіоналізмом, відданістю військовій 
справі та присязі ракетники й артилери-
сти примножують славетні національно-
історичні традиції та зміцнюють 
обороноздатність України.

У цей чудовий святковий день вітаємо 
військовослужбовців, ветеранів, працівни-
ків ракетних військ і артилерії, їх родини зі 
святом!

Бажаємо всім міцного здоров’я, злагоди, 
оптимізму, наснаги та нових звершень для 
процвітання нашої Батьківщини!
В. о. голови районної   Голова районної
держадміністрації        ради
т. В. нОВИКОВА.        В. В. МАКОГОн.

 

День 
інженерних військ 

Шановні військові!

Новоайдарська рай-
онна державна адміністрація та район-
на рада від щирого серця вітають вас із 
професійним святом – Днем інженерних 
військ!

Це свято є символом вшанування 
славних традицій героїзму і мужності, 
самовідданості у ратній праці багатьох 
поколінь воїнів-саперів.

Підтримуючи належну бойову 
готовність інженерних з’єднань, частин 
і установ, військові інженери на занят-
тях, навчаннях, при виконанні завдань у 
рамках миротворчих місій вдосконалю-
ють свою майстерність, зміцнюють тим 

самим обороноздатність і підіймають 

авторитет наших Збройних Сил.
Щорічно воїни-сапери демон-

струють високий рівень технічної 
майстерності, виконуючи державні 
завдання, пов’язані із знешкоджен-
ням та знищенням вибухонебезпеч-
них предметів, ліквідацією наслідків 
стихійних лих та аварій із проведенням                                                         
евакорятувальних робіт.

Ми твердо переконані у тому, 
що особовий склад інженерних 
військ і надалі якісно виконуватиме                              
поставлені завдання.

Бажаємо вам і вашим родинам міцного 
здоров’я, щастя, сімейного благополуч-
чя, подальших творчих успіхів і нових 
звершень у почесній справі служіння 
українському народові!
В. о. голови районної    Голова районної
держадміністрації         ради
т. В. нОВИКОВА.         В. В. МАКОГОн.

 

День працівника 
соціальної сфери

Шановні 
працівники 

соціальної сфери!
Новоайдарська районна державна 

адміністрація та районна рада  сердечно 
вітають вас зі святом – Днем працівників 
соціальної сфери!
Ви обрали для себе нелегку, але благо-

родну та дуже важливу професію - до-
помагати і надавати допомогу тим, хто 
цього потребує. Допомога людям, які 
опинилися у важкій життєвій ситуації, 
завжди вважалась гідною поваги. 

Ваша праця скромна і не завжди 
помітна, але завжди сповнена душевно-
го тепла і зігріта співчуттям та любов’ю 
до ближнього. Переконані, що вам виста-
чить сили, витримки та професіоналізму 
для подолання всіх труднощів у справі 
покращення соціального захисту тих, 
хто його потребує.
Сердечно бажаємо успіхів і нат-

хнення, міцного здоров’я, щастя,                                      
добра і злагоди!
Впевнені, повага і заслужена пошана 

сповнять вас силою і наснагою на нові 
здобутки!
В. о. голови районної    Голова районної
держадміністрації         ради
т. В. нОВИКОВА.         В. В. МАКОГОн.

 

День залізничника

Шановні працівники 
залізничного 
транспорту!

Новоайдарська районна державна 
адміністрація та районна рада від щирого 
серця вітають вас із професійним святом – 
Днем залізничника!
Сьогодні ми вшановуємо вашу нелег-

ку, наполегливу працю. За вашої участі 
здійснюються не лише пасажирські                     

перевезення, а й будуються комфортабельні 
автомагістралі, зводяться мости, перево-
зяться вантажі господарського призначення, 
здійснюються потужні соціальні проекти. 
Бажаємо вам, шановні працівники 

залізничного транспорту, міцного здоров’я, 
щастя, добра і благополуччя. Нехай 
на життєвих та професійних перехре-
стях в усьому і завжди вас супроводжує                        
зелене світло!

В. о. голови районної   Голова районної
держадміністрації        ради
т. В. нОВИКОВА.        В. В. МАКОГОн.

 

Володимир Зеленський цікавився 
умовами побуту на лінії розмежуван-
ня, соціальними потребами цивільних 
і військових. Однією з тем обговорення 
було можливе розведення військ. 

Також він зустрівся з групою 
озброєних осіб, які оселилися у приват-
ному будинку на околиці Золотого. 

«Деякі розмови виявилися 
емоційними. Проте готовий і далі гово-
рити та шукати порозуміння. Але сами-
ми лише розмовами війни не закінчити. 

Мені важливо було почути українців, які 
чекають миру. Це для мене головне. Ми 
маємо шукати шляхи та працювати для 
завершення війни. І не будь-якою ціною 
– наголошую на цьому», – сказав Глава 
держави.

«Капітуляції не буде в жодному 
разі. Це я кажу як Президент і Верхов-
ний Головнокомандувач. Впевнений, 
у нас все вийде, і Україна знову буде                    
єдиною», – додав він.

president.gov.ua

 
Президент України Володимир Зеленський відвідав Золоте на Луганщині. 
Глава держави зустрівся з місцевими мешканцями та військовослужбовцями 

на передовій.

УКАЗ
 ПРЕЗИДЕнтА УКРАЇнИ 

№ 767/2019

Про призначення С. Гайдая 
головою Луганської обласної 
державної адміністрації

Призначити ГАЙДАЯ Сергія Володи-
мировича головою Луганської обласної 
державної адміністрації.

Президент України 
В. ЗЕЛЕнСЬКИЙ

25 жовтня 2019 року
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Согласно плану приватизации стра-
тегических предприятий по утвер-
жденному Правительством законо-
проекту № 1054-1 свидетельствуют о 
продаже всего – Укрзализныця, Укрпоч- 
та, Энергоатом, предприятия Укробо-
ронпрома, газотранспортная система, 
научные институты – как говорится                                                              
«налетай, не скупись».

Граждане Украины выбирали себе 
эффективных менеджеров, а получили, 
выходит, людей, которые только и спо-
собны на то, чтобы все быстро продать. 
Президент или не видит у себя в коман-
де эффективных менеджеров, которые 
смогут наладить работу и дать результат, 

или же он не в полной мере оценива-
ет последствия массовой приватизации     
стратегических предприятий. 

Ведь, если это произойдет, у страны 
не будет перспектив. дальше уже ни-
чего. Все скупят за копейки трансна-
циональные корпорации, против ко-
торых даже у украинских олигархов                                           
нет никаких шансов.

Юлия Тимошенко и «Батькивщина» 
пытаются предотвратить эту бездумную 
распродажу госсобственности. Мы на-
стаиваем, что причина нерентабельности 
некоторых госпредприятий в корруп-
ции, непрофессионализме назначаемых 
руководителей и безответственности          

профильных министерств.
Надеюсь, команда Зеленского 

все-таки изменит подходы, и мы уви-
дим на местах профессиональных                                                
менеджеров своего дела.

Каждый из нас может сегодня бо-
роться за свою страну, за свою зем-
лю, за рабочие места, за достойную          
жизнь! Я приглашаю всех в нашу ко-
манду – звоните на бесплатный но-
мер 0-800-210-445, заходите на мою 
страницу - facebook.com/romanovskiy.
aleksandr! Не оставайтесь равнодуш-
ными, не шутите со своим выбором, 
ведь вашу политическую неразборчи-
вость используют против вас!

АЛЕКСАНДР РОМАНОВСКИЙ,
руководитель Луганской ОПО 

ВО «Батьківщина».

 

Одним з рушіїв для організа-
ції заходу стало те, що Міністер-
ство соціальної політики України 
починає розробку Плану дій зі 
створення розвиненої системи сі-
мейних форм виховання дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування. У процесі 
роботи будуть враховані пропо-
зиції всіх охочих – оскільки свої 
ідеї в Мінсоц можна подати через                                          
інтернет та пошту.

Про це на своїй офіційній сто-
рінці в мережі Фейсбук повідо-
мила Міністр соціальної політики 
Юлія Соколовська: «Продовжує-
мо політику відкритості та прозо-
рості! Мінсоцполітики запрошує 
усіх охочих долучитися до розвит-
ку системи сімейних форм вихо-
вання дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування! 
Ідеї щодо поширення практики 
патронату та наставництва також 
вітаються!

Ваша думка важлива! Кожного 
з вас! Саме тому, щоб спростити і 
пришвидшити можливість зворот-
нього зв’язку, ми створили спеці-
альну «гугл-форму», куди можна 
надсилати свої ідеї та зауваження: 
http://bit.ly/2oBSOQu

Ми гарантуємо, що без уваги 
не залишиться жодна ідея. Контр-
олем за опрацюванням інфор-
мації займатиметься мій радник            
Леонід Лебедєв.

Яка інформація нам потрібна 
найбільше: пропозиції змін до за-
конодавства і не тільки, вирішення 
яких дасть можливість зменшити 

кількість дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклуван-
ня, пропозиції щодо покращення 
процесу усиновлення, встанов-
лення опіки, функціонування при-
йомних сімей чи дитячих будинків 
сімейного типу, будь-які інші ідеї 
на цю тему, які здатні змінити          
нинішню ситуацію на краще.

Чекаємо на ваші пропозиції 
до 1 листопада. Якщо бажаєте, 
їх можна надіслати також у папе-
ровій формі за адресою: 01601,         
м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10.

Наша мета – аби кожна ди-
тина жила та зростала у родині 
чи іншій сімейній формі вихо-
вання. Її досягнення – лише зав-
дяки нашим з вами спільним                                         
зусиллям і небайдужості!

«Кожна дитина зростає та вихо-
вується у сім’ї або в умовах, макси-
мально наближених до сімейних, у 
благополучному, доброзичливому 
та безпечному середовищі, де дба-
ють про потреби та інтереси дітей» 
– один із чотирьох головних пріо-
ритетів Міністерства соціальної                                                             
політики на наступні роки.

Ми повинні змінити філософію 
роботи відомства і перейти від 
роботи із наслідками і вирішен-
ням проблем на їх попередження 
та недопущення. Ми повинні змі-
нити систему інтернатних закла-
дів і стимулювати сімейні форми 
виховання – щоб кожна дитина 
відчувала батьківську та материн-
ську любов і турботу. Ми повинні 
змінити систему на краще. Ми – 
українська влада: уряд, парламент, 

Президент. А також – кожен із нас.
Вперше за багато років влада 

пішла на контакт і наважилася 
на відверту і предметну розмо-
ву із людьми, які мають до 10 
прийомних дітей! В нас непро-
ста ситуація у цій сфері, але її                                     
вирішення – через діалог!».

Тож, саме діалог та щире від-
верте спілкування стали основою 
зустрічі, на яку прийшли ті, хто 
вже має досвід виховання дітей, 
позбавлених батьківського пі-
клування, чи дітей-сиріт. Також 
свою допомогу та консультації 
під час роботи фокус-групи на-
давали директор РЦСССДМ На-
талія Магдич, спеціалісти Юлія 
Ковтуненко та Євгенія Ліщенко, 
психолог мобільної бригади пси-

хологічної допомоги Інна Гре-
чишкіна та директор районної                                       
бібліотеки Ірина Косова.

Батьки, що зібралися на зу-
стріч, мають різний досвід вихо-
вання такої категорії дітей: хтось 
вже більше 10 років, хто – трохи 
більше року. Тож кожному було 
про що розповісти: як відбува-
лось «притирання» характерів, 
як просувалось навчання в школі, 
соціалізація, звикання до нової 
родини, ритму  життя, як боро-
лися із хворобами, синдромом 
підвищеної уваги… Тем – безліч. 
Звичайно, не можна не торкнутися 
проблем, з якими щоденно стика-
ються родини: субсидії, пільги, 
одяг, лікування, санаторії, дитя-
чий психолог. Все це потребує 
вирішення та уваги. Не завжди 
все вдається вирішувати само-
стійно, без допомоги соціальних 
служб, юристів. Тож всі проблеми, 
які були озвучені, Н. Ю. Магдич 
взяла «на олівець», щоб макси-
мально швидко надати відповіді                                                        
на питання, що цікавлять.

Та серед безлічі порушених 
тем, озвучених проблем було 
дещо важливіше. Це любов. Лю-
бов батьків до своїх дітей. Її 
можна було почути у кожному 
слові, у кожному реченні. Це так 
зворушливо. Відволікаючись від 
злободенного опалення будинків, 
чи проблем з паспортом, матусі 
із захватом розповідали: «а мій 
синочок буде тренером», «а мої 
донечки отримали гарні оцінки», 
«а мої люблять читати»… Ніби, 
нічого дивного чи видатного. Та 
в цьому і є батьківське щастя. І не 
тільки. Завдяки увазі, теплу, тур-
боті та любові таких людей, певні 
категорії дітей отримують шанс 
на щасливе родинне життя та                                                
світле майбутнє.

Батьки неодмінно нададуть 
свої пропозиції до Мінсоцполі-
тики, і, будемо сподіватися, си-

туація буде змінюватися на кра-
ще, і ще більше дітей знайдуть                                         
свої люблячі родини.

А зараз просто хочеться ви-
словити слова вдячності цим 
людям. Всі ми знаємо, що за ви-
хованням дітей і їхніми досяг-
неннями стоїть повсякденна, 
кропітка і відповідальна робота. 
Успіхів вам! Хай діти радують!                                            
Миру вашим родинам!

М. ТИХОНОВА.

P. S. У першу неділю листо-
пада в Україні відзначають 
День працівника соціальної 
сфери, встановлений Указом 
Президента України № 374/99                               
від 13 квітня 1999 року.

Це професійне свято є свід-
ченням високої оцінки держа-
вою ролі працівників, які щодня 
забезпечують реалізацію дер-
жавної політики з питань соці-
ального захисту, зайнятості, ор-
ганізації оплати і безпеки праці,               
трудових відносин.

Соціальному працівнику до-
водиться стикатися з різними 
сферами життя людини і су-
спільства: фізичним і психічним 
здоров’ям, особистими і групови-
ми конфліктами, плануванням 
сім’ї, з проблемами працевлаш-
тування, професійної і соціаль-
ної адаптації різних категорій 
населення, профілактикою асо-
ціальної поведінки, здійсненням      
правосуддя і багатьма іншими.

В умовах властивої Україні 
соціальної динамічності стає 
гострою проблема правового 
захисту кожного громадяни-
на, обґрунтування правової до-
цільності його побутової пове-
дінки, професійної, політичної                 
та інших видів діяльності.

Соціальна робота — це 
мистецтво налагоджува-
ти зв’язки між людьми. День 
працівника соціальної сфе-
ри — професійне свято, яке по 
праву належить тим, хто ви-
являє милосердя, створює добро                                                                                    
не тільки по службо-
вому обов’язку, але і по                                                                                 
велінню совісті і заклику душі.

Сьогодні в соціальній сфері 
України працює приблизно 150 
тисяч осіб. Вони дарують людям 
надію на краще, своєчасно пода-
ють руку допомоги тим, хто цьо-
го потребує. Для багатьох з них 
слова Івана Франка: «Життя 
людини до тих пір має цінність, 
поки людина може допомагати 
іншим» — стали сенсом життя. 

Щиро вітаємо всіх пред-
ставників цієї шляхетної про-
фесії, бажаємо успіхів, наснаги                      
та радості від улюбленої роботи!

 
Нещодавно медіа-центр районної бібліотеки став місцем зустрічі фокус-групи з розвитку си-

стеми сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.                       
Зібрала на зустріч всіх директор РЦСССДМ Наталія Магдич. 
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Зовсім скоро в Україні скасують паперові трудові книжки. 
Постановою Кабміну № 637 затверджено Порядок підтвер-
дження наявного трудового стажу для призначення пенсій за 
відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

Як визначать стаж без трудової книжки. Пунктом 1 цьо-
го Порядку передбачено, що за відсутності трудової книжки 
або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюєть-
ся на підставі інших документів, виданих за місцем роботи,  
служби, навчання, а також архівними установами.

Для підтвердження спеціального трудового стажу прийма-
ються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій 
або їх правонаступників.

У разі відсутності правонаступника підтвердження періодів 
роботи, зараховуваних в трудовий стаж для призначення пен-
сії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для 
окремих категорій працівників, здійснюється у порядку, визна-
ченому Пенсійним фондом за погодженням Мінпраці та Мін-
фіну. Механізм підтвердження таких періодів роботи визначе-

но Порядком підтвердження періодів роботи, зараховуваних в 
трудовий стаж для призначення пенсії на пільгових умовах або 
за вислугу років.

Крім того, колегія суддів вказала, що, приймаючи доку-
менти, орган, що призначає пенсію, перевіряє: правиль-
ність оформлення заяви, відповідність викладених у ній 
відомостей про особу згідно з паспортом та документами 
про стаж; зміст і належне оформлення наданих документів; 
копії відповідних документів, фіксує й засвідчує виявлені                                                     
розходження (невідповідності).

Орган, що призначає пенсію, при наявності сумнівів 
має право вимагати від підприємств, установ і організа-
цій, фізичних осіб дооформлення в трьохмісячний термін 
з дня подання заяви прийнятих і подання додаткових доку-
ментів, передбачених законодавством, а також перевіряти                                                       
обґрунтованість їх видачі.

UkrMedia

 

У Держстаті розповіли, як відбуватиметься перепис 
населення і на що підуть виділені із бюджету гроші пе-
репису 2020 року. Українців будуть запитувати про на-
явність у будинку кухні, інтернету, водопостачання та                                                                                
каналізації, якого року збудоване житло.

Також будуть запитання щодо національності та мови; осві-
ти; сім’ї та квартирного питання. Ще вчені наполягли, щоб в 
переписний лист додали питання до всіх жінок старших за      
15 років про те, скільки дітей вони народили.

Нагадаємо, у Кабінеті Міністрів України анонсували 
проведення до кінця 2019 року часткового перепису насе-
лення. Прем'єр Олексій Гончарук визнає, що повністю пе-
репис за такий короткий період провести не вдасться, але 

уряд працює над частковою реалізацією ідеї. Перепис про-
веде Інститут демографії та соціальних досліджень НАН 
України. Він відбудеться в двох районах - Оболонському в                                                                  
Києві та Бородянському на Київщині.

Основний перепис триватиме близько трьох тижнів, 
а саме від 3 до 23 грудня 2020 року. На опрацювання ін-
формації фахівцям знадобиться ще щонайменше пів року. 
До слова, востаннє перепис у державі був 18 років тому.                                                          
Тоді нарахували 48 млн 457 тисяч українців.

Кабмін оцінив проведення Всеукраїнського перепису         
населення 2020 року у майже 3,5 млрд гривень.

 
tsn.ua

 

Парламент ухвалив закон про верифікацію та моніторинг 
держвиплат з метою уточнення їх адресності та оптимізації 
бюджетних видатків.

Що таке верифікація? Комплекс заходів зі збору та пере-
вірки достовірності інформації для призначення, нарахування 
та здійснення держвиплат. А також виявлення невідповідності 
даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, 
базах даних.

В ухваленому законі прописано три етапи перевірок: пер-
ший – коли людина лише подає документи; другий – в проце-
сі отримання грошей (тобто досліджуватимуть правильність 
їх отримання); третій – після отримання коштів. Йдеться про 
монетизацію субсидій. Тобто перевірка правильності викори-

стання виданих грошей. Загальновідомі випадки, коли люди 
витрачали монетизовану субсидію не на оплату комунальних 
послуг, а на щось інше. Таким чином, борги за комуналку лише 
накопичувалися.

Закон про верифікацію – це перевірка правильності от-
римання субсидії. Якщо власник кількох квартир, які розта-
шовані в різних містах, здає їх в оренду й, водночас, отримує 
субсидію на всі ці помешкання, тоді йому варто боятись. Коли 
бази буде зведено в один блок, і стане відома правда, то таких 
порушників закону попросять повернути гроші. Лише для та-
кої категорії людей цей закон є небезпечним. Якщо українець 
не порушував чинне законодавство – йому немає чого боятись.

24tv.ua

 
 

Постанова Кабінету Міністрів України від                                                                                                                       
03 квітня 2019 р. № 320 «Про внесення змін до дея-
ких постанов Кабінету Міністрів України» набрала чин-
ності 19 жовтня. Зміни стосуються, передусім, май-
бутніх водіїв та автошкіл. Передбачені постановою 
заходи забезпечують зменшення адміністративного тис-
ку у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, спро-
щують процедуру акредитації закладів, удосконалюють                                                                                                   
процедуру отримання та обміну посвідчення водія.

Основні нововведення, які стосуються процедури під-
готовки водіїв: допускається індивідуальний порядок під-
готовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв; 
практичний іспит складається в територіальному центрі 
МВС, в якому успішно складено теоретичний іспит; термін 
дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10-ти до 
2-х років; можливість застосування фото- та відеофіксації 
під час складання іспитів; свідоцтво про закінчення закла-
ду з підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації 
водіїв в паперовому вигляді випускникам автошкіл не ви-
дається, натомість воно в електронному вигляді вноситься 
закладом до Єдиного державного реєстру МВС.

Крім цього, в процедурі взаємодії територіальних орга-
нів з надання сервісних послуг МВС із закладами з підго-
товки водіїв запроваджено електронний обмін інформацією. 
Викладачі та інструктори з водіння будуть зобов’язані вно-
сити у спеціальний електронний журнал інформацію про 
час проведення теоретичних та практичних занять, а також 

транспортний засіб, на якому здійснюватиметься практич-
не заняття. Нововведення покликане покращити органі-
зацію навчального процесу та запровадити моніторинг                               
за навчанням кожного слухача.

Нормативними змінами також передбачено, що всі 
випускники, які закінчили навчання з підготовки воді-
їв у закладах професійно-технічної освіти, допускаються                                      
до складання іспитів без додаткового навчання в автошколі.

Процедура отримання посвідчення водія також зазнає 
змін, основні з яких наступні: отримати або обміняти по-
свідчення водія неможливо без відмітки про місце реєстра-
ції в документі, що посвідчує особу; в особливих відмітках 
посвідчення водія передбачено внесення інформації про       
групу крові та резус-фактор власника посвідчення.

Також змінилася процедура акредитації авто-
шкіл. Відбулася передача функції акредитації закла-
дів від Головного сервісного центру МВС до регіо-
нальних сервісних центрів МВС, що дало можливість 
скоротити час проходження цієї процедури, оскільки доку-
менти розглядатимуться за місцем розташування таких за-
кладів, до того ж, це дозволить суб’єктам господарювання                                                                                                   
заощадити кошти на транспортних витратах.

Постановою також передбачено, що сертифікати про 
державну акредитацію, видані після 5 липня 2016 року за-
кладам, акредитованим Головним сервісним центром МВС, 
вважаються безстроковими.

hsc.gov.ua

 
 

Правительство представило изменения в Конститу-
цию Украины и приоритеты по реформированию местного                 
самоуправления.

Новое административно-территориальное устройство 
предусматривает введение трехуровневой системы адми-
нистративно-территориального устройства: община                    
(базовый), округ (субрегиональный), регион.

Община станет главным звеном местного самоуправления. 
Она будет выбирать совет общины и председателя общины 
сроком на четыре года; совет общины формирует исполнитель-
ный комитет, которым руководит председатель совета.

Округа будут сформированы на основе ликвидации райо-
нов, где округ – чисто административная единица. Рассматри-
вается модель, по которой будет осуществляться управление 
на окружном уровне. Территории округов состоят из общин, 
однако одна община не может быть поделена между несколь-
кими округами.

Что касается региона, то на областном уровне остаются об-
ластные советы, избираемые на четыре года, которые формиру-
ют собственные исполнительные комитеты. К их компетенции 
будут отнесены взаимоотношения между общинами в облас-
ти, реализация проектов регионального значения, управление     
общим имуществом территориальных громад региона.

Предложено также ликвидировать все местные админи-
страции. На уровне округов создадут префектуры, которые 
будут возглавлять префекты. Префект будет представлять 
исполнительную власть на соответствующей территории, наз-
начать и увольнять его будет Президент по представлению Каб-
мина. Также префект не сможет быть назначен в одной админи-
стративно-территориальной единицы более, чем на один срок.

Префект получит право останавливать действие актов ор-
ганов местного самоуправления, которые не соответствуют 
Конституции или законам Украины, с одновременным обраще-
нием в суд. Те решения ОМС, которые угрожают безопасности 
или территориальной целостности Украины – отменяются           
префектом.

www.objectiv.tv

 
 

У Кабінеті Міністрів України прогнозують, що через рік 
запрацює ринок землі – відповідний законопроєкт уже заре-
єстрований у парламенті. Проте залишається безліч питань, 
які потребують розв’язання – від інвентаризації паїв та визна-
чення власників до безкоштовної передачі ділянок у власність         
громадян.

Дізнаємося, як і скільки землі ще можуть безкоштовно       
отримати українці.

Шість земельних ділянок для кожного громадянина. Пра-
во на безкоштовне отримання землі затверджено на законодав-
чому рівні. Так, згідно з ст. 121 Земельного кодексу України 
кожен українець може отримати безкоштовно ділянку земель 
державної або комунальної власності в наступних розмірах:
- до 2 га – для ведення особистого селянського господарства;
- до 0,12 га – для ведення садівництва;
- від 0,25 до 0,10 га – для зведення будинку і його обслуго-

вування (присадибна ділянка). Так, в законі передбачено –         
0,25 га – у селах, 0,15 га – у селищах та 0,10 га – у містах;
- до 0,10 га – для індивідуального будівництва;
- до 0,01 га – для будівництва індивідуальних гаражів;
- для ведення фермерського господарства – розмір паю 

визначається як середній по району або як середній для                          
сільгосппідприємств.

Отримати земельну ділянку певного призначення можна 
лише один раз, і якщо оформити, приміром, не 0,10 га, а 0,05 
га, то другу частину вже отримати неможливо.

agronews.ua
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Прокурором Новоайдарського відділу Сєвєродоне-
цької місцевої прокуратури здійснювалось процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуванням за фактом 
несплати аліментів за утримання дитини чоловіком, 
який уже був засуджений за ч. 1 ст. 164 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що місце-
вий житель одного з сіл Новоайдарського району про-
тягом тривалого часу не сплачував аліменти на утри-
мання дитини, іншої матеріальної допомоги дитині не 
надавав та не вживав належних заходів для пошуку ро-
боти, виконавчу службу не повідомляв про свої доходи, 
на виклики виконавчої служби не з’являвся, в результа-
ті чого утворилась заборгованість зі сплати аліментів. 
Не дивлячись на наявну судимість за злісне ухилення 
від сплати аліментів (ч. 1 ст. 164 КК України), чоло-
вік на шлях виправлення не став та продовжив злісно    
ухилятись від сплати коштів на утримання дитини.

На підставі зібраних у кримінальному проваджен-
ні доказів правопорушника повідомлено про підозру 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 164 КК України, після виконання необ-
хідних слідчих дій обвинувальний акт відносно нього 
спрямовано до суду для розгляду по суті.

В судовому засіданні провина чоловіка у злісному 
ухиленні від сплати аліментів на утримання дитини, 
вчинене особою, раніше судимою за злочин, передба-
чений цією статтею, знайшла своє об’єктивне підтвер-
дження, та останньому призначене покарання у вигляді 
2 років і 6 місяців обмеження волі.

Довідка:  ч. 2 ст. 164 КК України передбачене пока-
рання у вигляді виправних робіт на строк до двох років 
або обмеження волі на строк до трьох років.

Д. ПОМАЗАН, прокурор Новоайдарського відділу 
Сєвєродонецької місцевої прокуратури.

Новоайдарським відділом Сєвєродонецької міс-
цевої прокуратури здійснювалось процесуаль-
не керівництво досудовим розслідуванням у кри-
мінальному провадженні, за фактом посіву та 
вирощування місцевим мешканцем Новоайдарського 
району рослин снотворного маку та конопель, за озна-
ками кримінального правопорушення, передбаченого                                                                                  
ч. 1 ст. 310 КК України.

Досудовим розсуванням встановлено, що чоловік 
посіяв навесні 2019 року на території свого дачно-
го домоволодіння, у теплиці, насіння конопель, піс-
ля їх сходу став вирощувати вказані рослини. Крім 
того, довкола свого городу помітив насадження ди-
корослих рослин маку та продовжив їх вирощувати                                             
для особистого вживання.

За фактом посіву та вирощування рослин снотвор-
ного маку та конопель правопорушнику оголошена 
підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 310 
КК України. Після виконання необхідних слідчих дій 
обвинувальний акт за обвинуваченням чоловіка за                   
ч. 1 ст. 310 КК України спрямовано до суду.

В судовому засіданні прокурором у повному об-
сязі доведена провина обвинуваченого та остан-
ньому призначене покарання у вигляді одного                                                 
року обмеження волі.

 
Довідка: ч. 1 ст. 310 КК України передбачене пока-

рання у вигляді штрафу від ста до п’ятисот неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на 
строк до шести місяців, або обмеження волі на строк 
до трьох років.

О. КІБА, прокурор 
Новоайдарського відділу 

місцевої прокуратури.

 
 
 
 

 

 
 

 

Ми мусимо подякувати героям,
І пам’ятати їх усе життя,

Бо кожен з них – наш воїн-визволитель,
Подарував нам це – сьогоднішнє буття.

Г. Жигалко.

Ми не раз чули знамениту фразу: «У житті завжди є 
місце подвигу». Важко не погодитись із цим твердженням. 
Однак у житті країни настають часи, коли подвиг окремої 
людини, та й усього народу, стає щоденним. Так, це буває, 
коли йде війна! 

Для України стали таким тяжким випробуванням 
роки Другої світової війни. Чому ми досі пам’ятаємо 
війну? Так, вже давно відновлені зруйновані міста і села, 
оплакані загиблі, відходять в небуття ветерани і свідки 
тієї найжорстокішої війни 20 ст. Але ще не зникли сліди 
війни в наших серцях, в нашій пам’яті. Багато подвигів 
було здійснено в роки  Другої світової війни. І хоча 
Україна ніколи не вела загарбницьких війн, її народ був 
вимушений піднятися на битву з ворогом. Взяли зброю в 
руки і наші земляки – олексіївці. І кожен день на війні –                                                                                     
це подвиг.

Молодь нашого села, об’єднавшись в читаць-
кий клуб «Іскра Пам’яті», вже 10 років відкриває                                 
«Сторінки солдатського подвигу».

І в дні 75-тиріччя визволення України від фашистів 
гурт «Село на славній Україні» в рамках діяльності «Іскри 
Пам’яті»   разом із керівником Романом Миколайовичем 
Поклонським провели урочисте засідання «Ні, пам'ять 
наша незгасима». У вступному слові Р.М. Поклонський 
повідомив, що внаслідок пошукової роботи члени гур-
ту підготували матеріал про наших земляків, які воюва-
ли за Україну в роки Другої світової війни. А так як гурт 
літературно-історичний, матеріали про подвиги земляків 
поєднаються з поезією поетів різних національностей про 
події Другої світової війни (слід звернути увагу, що вірші 
діти підбирали самостійно).

Ведучий, отаман гурту Сергій Тищенко, звертаючись 
до присутніх, повідомив, що гурт підхопив естафету за-
гону спеціального призначення №1 (випускники 2018 
року) і продовжив роботу з відкриття «Сторінок солдатсь-
кого подвигу». Наша мета – зберегти «Іскру Пам’яті» 
в серцях наших земляків, які в грізному 1941 році                          
піднялися на бій з фашизмом».

Ведучий продовжує: «Історики сучасності відмічають, 
що 20 століття для України було найтрагічнішим за всю 
її історію. І найжорстокішою, і найкривавішою ста-
ла Друга світова війна. 22 червня 1941 р. фашистська             
Німеччина ступила на українські землі».

Як це було? Мовою вірша «22 червня» розповів Олек-
сандр Циба. То була жорстока битва за життя і майбутнє 
України. Сергій Тищенко читає вірш Б. Окуджави             
«Ах, война, что ты сделала, подлая?».

Ведучий продовжує: «Щоб зупинити горе і сльо-
зи України, на боротьбу з ворогом піднялися 635 наших 
односельців, 279 повернулися переможцями в село, а 
377 похоронок принесли звістку: «Загинув». Воїни йшли 
на битву з вірою в перемогу. Олександр Циба передає це 
віршем «Верим в победу».

Віра в перемогу допомагала визволителям, і 18 грудня 
1942 року було звільнене перше українське село Півнівка 
Міловського району нашої області. Переможцем кроку-
вав наш земляк Савелій Андрійович Бурим, визволяючи      
Луганщину від ворога.

В жорстоких боях за Харків воювали рядовий Кош-
ман Федір Афанасійович, рядовий Стрижобик Серафим 
Дмитрович, молодший сержант Приймак Іван Омеляно-
вич, рядовий Гапонов Герасим Дмитрович, старший сер-
жант Боровенко Федір Тимофійович, старший сержант 
Циба Володимир Якович, рядова медична сестра Гонча-
рова Ганна Василівна. Вічну славу героям-визволителям 
передає Олександр Шадюк у вірші «Слава».

Місто Донецьк визволяв Стрижобик Дмитро 
Олексійович, величне місто Дніпропетровськ (Дніпро) 
визволяли в жорстокій битві з ворогом Бариленко Микола 
Семенович, старший сержант Яременко Стефан Антоно-
вич. Форсування річки Дніпро – шлях до Києва. Наші зем-
ляки сержант Покришка Іван Васильович і рядовий Стри-

жобик Микола Іванович безстрашно форсували Дніпро. 
Як вічна пам'ять про визволителів звучить вірш «Пам'ять» 
у виконанні Ганни Перепелиці.

Київ – горда столиця України. Визволяючи це місто, 
загинуло близько 100 тисяч солдатів! Наші земляки мо-
лодший сержант Синченко Тихін Матвійович, сержант 
Бариленко Микола Семенович, рядовий Гапонов Гера-
сим Дмитрович, рядовий Козлов Григорій Ілліч, стар-
ший сержант Покришка Іван Васильович, рядовий Бурим 
Савелій Андрійович, рядовий Ріпка Григорій Сазонович                
визволяли Київ від фашистів.

Із сльозами глибокої вдячності зустрічали Житомир-
щина і Вінничина  визволителів. Ці сльози бачили наші 
односельчани-визволителі: сержант Бариленко Микола 
Семенович, сержант Синченко Тихін Матвійович, рядо-
вий Козлов Григорій Ілліч, лейтенант Синченко Тихін Пи-
липович, рядовий Михайлюк Андрій Романович, рядовий 
Білобровський Василь Іванович. В пам'ять про земляків 
звучить поезія Р. Гамзатова «Журавлі» у виконанні 
Сніжани Лолин.

Тяжкою була воєнна визвольна хода по українській 
землі. І жовтень 1944 року приніс звільнення українського 
народу від ворога. Високо піднявши прапор Перемо-
ги, визволителі дійшли до Берліну! 1945 рік. Пере-
мога! В пам'ять про ці події Галина Перепелиця читає                        
вірш «День Перемоги».

Переможцями повертались наші односельчани до 
рідної оселі, до сімей, адже усі роки воєнного лихоліття 
їх тут чекали. Цій темі С. Тищенко присвячує вірш                               
К. Симонова «Жди меня – и я вернусь».

Ведучий знайомить присутніх із наслідками Другої 
світової війни в Україні: «На руїни перетворено 714 міст 
і селищ, понад 28 тисяч сіл, зруйновано 16 тисяч про-
мислових підприємств, 27910 колгоспів, 872 радгоспи, 
1300 МТС, 882 шахти. У горнилі війни загинуло близько 
10 мільйонів жителів України, 2 млн 400 тис. примусово 
вивезені до Німеччини.

Війна – це жах, війна – це кровопролиття, війна – це 
біль, страждання, сльози. І ми сьогодні разом з Ігорем    
Ляшенком скажемо: «Ні війні!».

Жорстока війна обпалила серця наших українців, зали-
шивши пекучі рани, але не розстріляла пам'ять. Імена за-
гиблих назавжди закарбувались в серцях нащадків жертв 
воєнного лихоліття, тобто в наших серцях, биття яких 
затихає в хвилину мовчання. Дмитро Тикуцьки прони-
кливо читає вірш «Хвилина мовчання». Ведучий зачитує 
імена односельців, які загинули за Україну. 

Далі слово надається голові ветеранської організації 
села, члену виконкому сільської ради Наталії Іллівні 
Гетьманцевій, яка щиро подякувала за запрошення на 
засідання, якому надали назву словами нашого поета-зем-
ляка М. А. Коваля «Ні, пам'ять наша незгасима». Нащадки 
воїнів-визволителів ніколи не стомлюються повторюва-
ти прізвища тих, хто врятував світ від фашизму. Їх імена 
завжди житимуть в наших серцях і пам’яті, в яких назавж-
ди поселилась «Іскра Пам’яті».  Від іскри пам’яті в наших 
серцях ми запалимо свічу Пам’яті. Шануючи пам'ять про 
наших земляків, ми вшановуємо пам'ять усіх жертв Другої 
світової війни. Увага! Хвилина мовчання…

Свічу Пам’яті запалює праправнук учасника 
Другої світової війни Старченка Івана Григорійовича 
Тищенко Сергій. Вічна пам'ять усім, хто вистояв                                                          
в роки воєнного лихоліття.

Сергій Тищенко поділився враженнями про засідання 
гурту: «Готуючись до засідання, вивчаючи бойові шляхи 
Першого, Другого, Третього та Четвертого Українських 
фронтів, я зрозумів, що то є подвиг. До болю стискається 
серце від розуміння, скільки моїх земляків, ризикую-
чи життям, захищали наше майбутнє. Запалюючи свічу 
пам’яті, я хотів би, щоб тепло і світло свічі розлило-
ся по всій Україні, щоб краплинки дощу омили кожну 
могилу захисника Вітчизни. Наше завдання – зберегти 
Пам'ять, на різних заходах промовляти прізвища наших 
земляків, які захищали рідну землю і народ український, 
і захищають сьогодні. Будьмо гідними нащадками                                  
героїчного народу України».

Прес-центр читацького клубу «Іскра Пам'яті».
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Хай добром літа колосяться!
Новоайдарщина славиться своїми тала-

новитими мешканцями. Один з них – меш-
канець села Денежникове Василь Тітов.

Хто це? – спитаєте ви. Проста людина, 
яка, як і всі, закінчила школу, відслужила в 
армії, працювала…

Нещодавно він відзначив свій 70-річ-
ний ювілей з Дня народження.  За ці 70 ро-
ків ні одна людина від нього не почула об-
разливого слова, він ніколи не сіяв паніку, 
навпаки, завжди згуртовував навколо себе.

Він закоханий в футбол. Коли у 1970-
1980 роки гриміла луганська команда 
«Зоря», в місті була денежниківська «діа-
спора» вболівальників: близько 30 шанувальників футболу, які на ста-
діоні «Авангард» були «озброєні» лозунгами, свистівками, дудками для 
підтримки гравців. Їх знали і поважали вболівальники всієї Луганської 
області. Керівником цієї фанатської групи був Василь Тітов.

25 років тому, коли не стало одного із кращих футболістів села Де-
нежникове Івана Широкого, він організовував обласний турнір імені 
Широкого, з братом Василем Широким, його головним спонсором.

Зараз має думку організувати сільську футбольну команду, якщо 
обласна федерація футболу та районна рада допоможуть збудувати 
біля школи в селі Денежникове футбольний майданчик зі штучним 
покриттям. Зараз денежниківських дітей (9-11 чоловік) батьки тричі 
на тиждень возять дітей до смт Новоайдар на тренування з футболу                                 
(а яка дорога – всі знають).

Василь Тітов живе для людей. Мешканці села Денежникове, друзі 
щиро вітають свого земляка з ювілеєм:

Тебе сегодня 70 настало – 
Годы зрелости и мудрости твоей.

В твой юбилей хотим тебе сказать,
Чтоб ничего тебя не угнетало,

Не заставляло задний вход включать.
Ты должен знать: друзья всегда помогут,
Душа пусть счастьем светится всегда!

Добро всегда чтоб было у твоего порога!
Желаем крепкого здоровья, мира, радости, душевного тепла              

и долголетия! Никогда не унывай!

 День села – це особливе 
свято людей, чиєю працею 
воно створювалось, завдя-
ки кому розвивається.

Кожен населений пункт 
України має свою історію, 
традиції та надбання, ви-
датних та працьовитих лю-
дей. Гарною нагодою згада-
ти минувшину, вшанувати 
поважних людей, розпові-
сти про здобутки громади є                             
відзначення Дня села.

Сільська рада, викон-
ком, готуючись до свята, 
доклали немало зусиль аби 
святкування Дня села про-
йшло на найвищому рівні, 
щоб цей захід був цікавим 
та незабутнім для всіх 
мешканців Олексіївської 
сільської ради.

Всі були приємно вражені чи-
стотою, охайністю і порядком на 
території біля сільського Будинку 
культури, де було проведено уро-
чистості. Погода, природа, гарні 
усміхнені люди – все це налаш-
товувало всіх присутніх на гар-
ний відпочинок та приємні вра-
ження. На святі панувала весела                
та доброзичлива атмосфера.

Під фанфари та урочисту му-
зику на сцену вийшла Олексіїв-
ський сільський голова Тетяна 
Іванівна Стрижобик. Вона щиро 
привітала односельців зі святом. 
Слова вдячності за самовіддану 
працю, за любов до землі, за му-
дрість та відповідальність всім, 
хто своє життя присвятив 
становленню і розбудові 
рідного села, звучали те-
пло, з повагою до кожного 
жителя села. Від депутатів 
сільської ради та від себе 
особисто голова побажала 
всім миру, міцного здо-
ров'я, родинного щастя, 
благополуччя і здійснення 
найзаповітніших мрій. А 
рідному селу — процвітан-
ня та стабільного розвитку.

Також привітав зі святом 
земляків Андрій Подройко. 
Він побажав Олексіївці та 
її мешканцям завжди те-
пла в домівках, успіхів та 
щасливих днів. Також Ан-
дрій Васильович презен-
тував свою книгу «Земля 
воинов и созидателей», 
подарувавши примірник 
сільській раді, де кожен 
бажаючий зможе познайо-
митися ближче з творчістю 
письменника та дізнатись більше                                   
з історії рідного краю.

Село Олексіївка –  красиве і 
квітуче. Справжньою його окра-
сою, як і всюди,  є люди. Ми 
бачимо їх щодня, вони живуть 
поруч, вони скромні і працьо-
виті. Вони не звикли до слави, 
але їхня щоденна праця, життя 
– то джерело людської мудрості                                    
і самовідданості. 

Щире захоплення викликають 
подружні пари, яким, незважаю-
чи на всі виклики долі, вдається 
крокувати поруч по життю міцно 
тримаючись за руки, з повагою 
та любов’ю одне до одного. Так,  
одружитися – це гарна справа, 
але не всім дано щастя прожити в 
парі все життя. Благословенні не-
бом ті подружжя, які дочекались 
свого золотого весілля. В Олексі-
ївці цьогоріч дві подружні пари 

святкують 50-тиріччя спільного 
життя. Це Олексій Михайлович 
та Анастасія Іванівна Гапонови, 
Микола Григорович та Валентина 
Григорівна  Коваль. На їхню честь 
– гучні оплески, вигуки «гірко!». 
Сьогодні вони ніби скинули тя-
гар років і помолоділи на всі 50 
років. Такі ж юні, прекрасні, як 
і в день свого весілля. Та і це не 
головне. Найголовніше – світ в 
очах і закоханий погляд, коли 
дивляться одне на одного. По-
годьтесь, такими парами просто                                                       
неможливо не милуватися!

Олексіївка славиться не тіль-
ки працьовитими людьми, але 
й добрими спортсменами. Тож, 
заслужену увагу отримали на 

святкуванні сільські спортсме-
ни, які протягом року захища-
ють честь села на різноманітних 
спортивних змаганнях: Микола 
Аліференко, Сергій Сергієнко, 
Євген Поклонський, Олександр 
Поклонський, Микола Поклон-
ський, Роман Поклонський, Іван 
Гніздило, Анастасія Гапонова, 
Артем Гибалюк, Віталій Байдуга, 
Сергій Волошин, Альона Підгор-
на, Катерина Підгорна, Тетяна 
Козлякова, Андрій Стрижобик, 
Євген Нєловко, Сергій Кутовий, 
Лариса  Овчаренко.

Окремі слова подяки за вне-
сок у проведення свята були 
адресовані Олексіївському сіль-
по на чолі з В. М. Лебідь та 
сільського Будинку культури                                                 
на чолі з М. М. Гапоновим.

На гарно декорованій сцені 
мешканців села чекав святковий 
концерт – на свято до олексіїв-

ців завітали гості – самодіяльні 
артисти Марсівського Народного 
дому з Новоайдару. Вони викона-
ли багато чудових номерів. Гляда-
чів старшого покоління до глиби-
ни душі вразив виступ народного 
вокального ансамблю «Марсіа-
ночка» (кер. В. Болдінов). Вико-
навиці познайомили мешканців 
Олексіївки з багатим пісенним 
репертуаром свого ансамблю, 
заспівавши багато чудових пі-
сень. Ритми  пісень підтягнули 
до сцени  всіх шанувальників на-
родних пісень, слухачі, підбадьо-
рившись улюбленими мелодіями,                
залюбки пританцьовували.

Для дітей була організована 
різноманітна ігрова програма 

аніматорами із Сєвєро-
донецька. Як діти, так і 
їх батьки були в захваті  
мильних бульбашок, яки-
ми заповнилась площа, і 
які викликали неймовірні 
емоції. Робота дитячих 
аніматорів, цікаві рухливі 
ігри, аквагрим забезпе-
чили святковий настрій 
та чарівну атмосферу для 
найменших відвідувачів 
святкування!

А далі на всіх чекала 
святкова безпрограшна 
лотерея, смачні шашлики 
та куліш. Тож, День села 
в Олексіївці відзначили 
гучно, по-родинному, з 
добром і любов'ю.  Свя-
то відбулося, і всі при-
сутні отримали великий            
позитивний заряд.

Захід вдався на сла-
ву, і  людям не хотілося 

розходитись по домівках, адже 
позитивні емоції і радість пере-
повнювали кожного, хто завітав 
цієї днини на центральну пло-
щу.  І це вже добра осіння тра-
диція олексіївців, якій, впевне-
ні, жити довго та передаватися                                        
із покоління в покоління.

Тож, нехай живе ваше рідне 
село, народжуються і підроста-
ють діти, спокійно і захищено 
почуваються люди похилого віку.  
Нехай щастя, любов та достаток 
живуть на кожній його вулиці, 
у кожному домі, у кожній роди-
ні. Хай доля ласкава буде у вас,  
дарує щасливі літа, здоров’я 
міцного, чистого неба   і просто 
людського тепла.  Щоб ваше село 
розросталось і квітло, завжди 
щоб дзвеніла тут пісня крилата, 
гули новосілля, весілля, родини, і 
радості й щастя було у вас багато!

 М. ТИХОНОВА.

Нещодавно село Олексіївка відсвяткувало своє свято – День села –, на яке зібралися люди різної 
долі, різних життєвих уподобань, різних професій, але об’єднані одним спільним почуттям –                
любов’ю  до малої батьківщини.

Народний вокальний ансамбль «Марсіаночка» 
(фото з архіву редакції)

Олексіївська малеча радіє святу

В туманной дымке все                
покрылось поле,

И ранним утром вся трава в 
росе.

Наверно, осень к нам придет 
уж скоро,

Об этом у деревни говорили 
все.

Наступит осень, и дождями 
частыми

Покроет иней всю листву          
в садах.

Ах, как же скоро к нам придет 
ненастье

И белым снегом ляжет                 
на полях... 

***
Последний лист с деревьев 

опадает,
И листья желтые кружатся   

над землей.
И только осень в дверь к нам 

постучалась -
Туманы серые уж ходят            

чередой. 
Ах, осень-осень, дары              

природы...
Летают в небе стаи журавлей.
Как не хотят они лететь            

далеко,
Прощаясь на зиму с Родиной 

своей.

Сказка
Если проснешься ты ровно в 

двенадцать,
Только будильник, смотри, не 

включай,
Съешь шоколадку. Не надо 

смеяться!
Фею из сказки в прихожей  

встречай.

Дама с букетом тебе                             
улыбнется,
Шляпку подарит, перчатки,      

вуаль.
Поволноваться, конечно,          

придется,
И полетишь ты в прекрасную 

даль.

А побываешь ты в сказочных 
странах,
Где торжествует одна красота,
Где нет предательства, зла              

и обмана.
Если б сбылась вот такая                       

мечта!

Только не надо, прошу,                  
сомневаться.
Кофе не пей, а зелененький                 

чай,
Если проснешься ты ровно в 

двенадцать.
Только будильник, смотри,          

не включай…

Добрый день, уважаемая ре-
дакция!

Мой дедушка, Василий Ва-
сильевич Ткаченко, ему 82 года, 
живет в Колядовке Вашего рай-
она. Уже лет 30 пишет стихи, 
продолжает и сейчас.

Прошу, если выпадет такая 
возможность, напечатайте в 
Вашей газете его стихотворе-
ния, порадуйте дедулю.

С уважением - Оксана       
Имаметдинова.

Уважаемая редакция!
Хочу выразить вам огром-

ную благодарность за то, что 
мои стихотворения появились 
на страницах газеты «Вісник 
Новоайдарщини». Для меня 
это большая награда и сча-
стье. Большое вам спасибо!

С уважением - Виктория 
Суворова.
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Период с 31 октября по 20 
ноября 2019 года пройдёт под 
активным влиянием ретроград-
ного Меркурия на всех жителей 
планеты. Это крайне нежела-
тельное время для шопинга, 
инвестиций, дальних команди-
ровок и длительных путеше-
ствий. А вот тщательный само-
анализ и попытки осмысления 
складывающихся жизненных 
обстоятельств, осуществлённые 
в эти дни, принесут неплохие 
результаты. Более подробную 
информацию о допустимых и 
нерекомендованных действиях 
вы можете найти в статье.

Понедельник, 11 ноября 2019 
года — это неблагоприятный 
момент для участия в шумных 
и многолюдных мероприятиях, 
ведения переговоров и социаль-
ной активности в целом. Выпо-
лнение хозяйственных обязан-
ностей и пребывание в уютной 
домашней обстановке станет 
оптимальным решением, кото-
рое поспособствует сохране-
нию энергетических ресурсов и 
сведёт вероятность возникнове-
ния конфликтов к минимуму.

Овен
Не заключай-

те свои мечты в 
рамки! В ноя-
бре вы осозна-
ете, что недоо-
цениваете свои 
возможности и 

способности. Поймете, что мо-
жете достигнуть большего, чем 
то, на что претендуете сейчас. 
Расправьте крылья и доверь-
тесь попутному ветру. Вы не                                                 
столкнетесь с препятствиями.

Телец
Настало время набирать вы-

соту! Ноябрь - один из самых 
важных месяцев 2019 года. Пе-
ред вами откроются отличные 
возможности реализовать свой 
потенциал, попробовать нечто 

новое, заявить о 
себе во всеуслы-
шание. Не поз-
воляйте страху 
перемен сковать 
вас. Победите 
его - начнете                                           

жить так, как всегда мечтали!

Близнецы
В с п о м н и -

те-ка, давно ли 
вы отдыхали? 
Когда душа про-
сит тишины и 
с п о ко й с т в и я , 
нужно ей это 

дать. Делать паузы в бешеном 
графике полезно, хотя бы иног-
да. Ноябрь - то самое время, 
когда сами планеты подталки-
вают вас к тому, чтобы немно-
го сбавить скорость, отказаться 
от обременительного общения 
и больше думать и заботиться 
о себе. Не переживайте, вы без 
труда наверстаете упущенное.

Рак
Не опу-

скайте планку 
с о б с т в е н н ы х 
о ж и д а н и й ! 
Аст рологиче -
ская ситуация 

в ноябре сложится благопри-
ятная. Вы в отличной форме, 
знаете, чего хотите, и уве-                   
ренно идете к цели. Все, что 
запланировали, удастся осу-
ществить на 100 %. Ложкой 
дегтя в бочке меда могут стать 
любители критиковать. Но их 
замечания - не что иное, как                                                                                                                    

замаскированная зависть.

Лев
Д е л и т е с ь 

в н у т р е н н и м 
светом с дру-
гими! В ноябре 
у вас есть все 
шансы прос-
нуться знаме-

нитыми! О вас будут говорить, 
вами станут восхищаться, и, 
возможно, вам начнут завидо-
вать. Оказавшись на пьедеста-
ле, постарайтесь не «зазвез-
диться», не отдаляйтесь от тех,                                                    
кто помогал вам подняться.

Дева
А н а л и з и -

руйте все, что с 
вами происхо-
дит! Извлеките 
урок из непро-
стой ситуации, 
в которой ока-

жетесь в ноябре. Вероятно, она 
научит вас лучше разбираться в 
людях, больше доверять себе и 
меньше - другим. В следующем 
месяце вы рискуете наступить 
на те же грабли, но если во-
время остановитесь, вспомнив 
ноябрьский урок, то избежите 
больших неприятностей.

Весы
Шагайте в 

будущее налег-
ке - оставьте 
п е р е ж и в а н и я 
в прошлом! 
Вы почув-

ствуете в себе силы завер-
шить «долгострой» или при-
нять сложное решение, над 
которым давно ломали голову. 
Незаконченное дело отнима-
ло много энергии - поставив 
в нем точку, вы ощутите, как                                                         
энергия возвращается к вам.

Скорпион
Делайте то, 

что приносит 
удовольствие! 
Каждое утро 
с п р а ш и в а й -
те себя: «А 
что я хочу се-

годня?» - и в течение дня по-
старайтесь осуществить свое 
желание. Это важно. От того, 
насколько вы умеете слышать 
внутреннее «я» и идти ему 
навстречу, в ноябре зависит 
многое. Наладьте контакт с со-
бой, и успех во всех остальных                                                  
сферах вам гарантирован.

Стрелец
Сделав шаг 

вперед, не ог-
л я д ы в а й т е с ь 
назад! Приняв 
решение что-
то поменять, 
не отказывай-

тесь от него. Последствия                                                                 
вас не разочаруют! А вот 
если пойдете на поводу у 
тех, кто примется вас осуж-
дать и давать советы, очень                                                                
скоро обнаружите, что уго-
дили всем, кроме себя. 
Вы же не хотите оказаться                                                   
у разбитого корыта?

Козерог
Найдите спо-

соб побаловать 
себя! Планеты в 
ноябре настраи-
вают на игривый 
лад. Поста-
райтесь проще 

смотреть на жизнь, не переоце-
нивайте значимость происходя-
щих с вами событий. Каждый 
день встречайте с улыбкой. 
Улыбайтесь и тогда, когда вам 
бросают вызов. Примите его! 
То, что покажется неразре-
шимым, на самом деле таковым 
не является.

Водолей
Чаще выхо-

дите в свет, ез-
дите в гости! 
Ноябрь создан 
для общения с 
друзьями, род-
ственниками, 

единомышленниками, коллега-
ми. По возможности навестите 
тех, с кем не виделись очень дав-
но (например, родных, живущих 
в другом городе), - время, про-
веденное вместе, поможет вам 
«перезагрузиться» и по-новому                                                             
посмотреть на многие вещи.

Рыбы
С д е л а й т е 

теплые воспо-
минания источ-
ником сил! В 
ноябре вы буде-
те испытывать 
н о с т а л ь г и ю 

по дорогим сердцу местам и 
людям. Захочется побывать 
там, где вы когда-то жили, 
или там, где прошло ваше дет-
ство. Реализуйте это жела-
ние: у вас будут для этого все                                      
возможности! Вас ждет очень                                                   
эмоциональное и теплое              
путешествие в прошлое.

Гороскоп на ноябрь 2019 года предсказывает массу приятных перемен и сюрпризов целеустремлён-
ным, активным и терпеливым представителям астрологического круга. А вот чрезмерно тревожные 
и безынициативные натуры могут столкнуться с рядом неприятностей и проблем. Что же ещё нам 
принесёт последний месяц осени? Предсказания и советы звёзд помогут избежать ошибок в важных 
делах и подскажут пути разрешения неоднозначных ситуаций.

Використавши сприятливі по-
годні умови вересня-жовтня, лі-
сівники Новоайдарського лісни-
цтва успішно завершили осінню              
лісокультурну кампанію.

Лісничий Новоайдарського ліс-
ництва Юрій Олексійович Черка-
сов розповідає: «Однією з переваг 

осінньої посадки лісу вважається 
відсутність високих температур, 
що дає змогу знизити інтенсив-
ність випаровування вологи. Це 
значно сприяє кращій прижив-
люваності рослин. За статисти-
кою, висаджені восени культури                                      
приживаються практично на 100 %.

Протягом осінньої кампа-
нії відбувається осіння посадка 
лісу, готується ґрунт під посад-
ку лісу навесні наступного року, 
проводиться інвентаризація лі-
сових культур та розсадників, 
під час якої визначається їх стан,                                                   
якісні та кількісні показники. 

Тож, з якими результатами ми 
завершили нашу лісокультурну 
кампанію цієї осені? Підготов-
лено ґрунт на площі 6 га під по-
садку 2020 року  та окремо 2 га -                          
під ялинкові площі.

Висаджено 2 га ялинко-
вих плантацій, доповнено 5 га                                 
лісових культур минулих років.

Для того, щоб все це пройшло 
успішно, було вирощено 150 тисяч 
саджанців стандартної сосни. Цьо-
го вдосталь для засадження своїх 
площ, а також для того, щоб допо-
могти сусіднім лісництвам успішно 
завершити посадкову кампанію. 

Для посіву розсадників вико-
ристовуємо власний посівний ма-
теріал. Адже високоякісне насін-
ня є одним із головних факторів 
у створенні високопродуктивних 
біологічно стійких лісів майбутньо-
го. Насіння ретельно відбирають,    
сортують, перевіряють на якість. 

Особливо хотілось би відзначити  
роботу енергійних, завзятих праців-
ників Валентини Миколаївни Ваку-
ленко (лісокультурний працівник) 

та Олексія Миколайовича                                              
Сініцина (тракторист). 

Важливою складовою 
комплексу лісокультурних 
робіт є підготовка ґрунту. Це 
не лише важливий фактор 
для успішного приживлення 
сіянців, а й дуже трудоміст-
ка робота. Щоб підготува-
ти площі належним чином, 
потрібно повністю вивезти 
заготовлену деревину, при-
брати порубкові рештки, 
понизити пні, а вже потім 
провести обробіток ґрунту. 
Новоайдарські лісівники вже                                           
про це потурбувались.

Велику увагу приділяють 
у Новоайдарському лісгоспі 
доглядам. Адже кожен, хто 
цікавився питанням лісовід-
новлення, знає, що без до-
глядів лісу не виростити. Можливо, 
крім осики чи вільхи. У більшості 
ж випадків посадка без наступних 
прополок та обкошування пере-
твориться у марно витрачені сіян-
ці, працю і, врешті-решт, кошти. 
То ж протягом вегетаційного пе-
ріоду провели необхідні ручні та 
механізовані догляди. Також на-
гадаю, що Новоайдарське лісни-
цтво продовжує реалізацію деко-
ративного посадкового матеріалу 
для озеленення приватних садиб 
та територій, що прилягають до 

підприємств та організацій. Також 
вперше цього року пропонуємо 
саджанці липи (і для озеленен-
ня, й на замітку бджолярам). По-
спішайте зробити свої подвір’я                                                                   
гарнішими та зеленішими!».

Створення лісу – це безпе-
рервна кропітка праця лісівни-
ків. Тож у будь-яку пору року для 
них завжди знаходиться робота. 
Робота на користь і людям, і при-
роді. Тож, нехай вона приносить 
задоволення, а ліси стають все                                                        
зеленішими та красивішими.

М. ТИХОНОВА.

Що не кажіть, а найбільше осінніх клопотів у хліборобів і лісівників. 
Бо і ті, й ті живуть турботами про майбутній результат. Хлібороби 
– про урожай, лісівники – про нові ліси. Осінь – особлива пора для 
працівників лісового господарства: напружена й працелюбна. Адже ліс, 
як мала дитина, завжди потребує до себе уваги і догляду. Щоб залиши-
ти після себе високопродуктивні ліси для майбутніх поколінь, лісівники 
виконують комплекс лісогосподарських робіт. 

І в усіх поколіннях жителів нашого району ви не знайдете                           
людини, яка б не любила ліс, не турбувалася про його майбутнє.
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куплю

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

услуги

ГИРЮ 16 кг. 066-067-35-17. 
Алексей.

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

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

КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
Установка. Ремонт. 066-718-79-40.

продам
Жилой ФЛИГЕЛЬ. 099-45-45-244.
КВАРТИРУ. Пгт. Новоайдар,        

кв. Молодёжный. 050-968-36-69.
ТРАКТОР МТЗ-80. 099-05-31-338.
ТРАКТОР ЮМЗ-6 КЛ 1995 года, 

СЕЯЛКУ СОН-4,2. Недорого.     
095-493-85-06.

КУКУРУЗУ с доставкой. Торг 
уместен. 066-83-28-056.

ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ 
по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.       
095-57-136-33.

СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,       
066-31-32-595.

Изготовление, 
перетяжка, 

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

УголЬ
Высокое качество.

Доставка
066-928-50-36 
067-729-87-31

бУРИм 
СкВАЖИНЫ

диаметр 63-125 
095-052-85-55

Редакция приглашает на работу
на взаимовыгодных условиях 
сотрудников для организации 

рекламы и подписки в сёлах района 
и городе Счастье.

Телефон для справок: 099-36-88-604.

считать 
недействительным

ПОСВІДЧЕННЯ УЧАС-
НИКА БОЙОВИХ ДІЙ се-
рії УБД № 076505 на ім’я                                          
МАРЦЕНЮКА Миколи Михай-
ловича, видане військовою части-
ною А 0796 26.02.2016 р., вважати 
недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК 
на ім’я ЧЕРКАШИНА Сергія         
Вікторовича, 25.03.1973 р. н.,   
вважати недійсним.

куплю 
коРоВ,  
бЫкоВ, 
Телок, 

лоШАДей.
095-512-38-39,
098-389-73-47

До уваги абітурієнтів. Юридична освіта!
Новоайдарський відділ поліції запрошує на навчання до закладів ви-

щої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 
кадрів для МВС, Національної поліції України та вищого військового на-
вчального закладу Національної гвардії України у 2020 році.

На навчання приймаються громадяни України, яким станом на 31 грудня 
року вступу виповниться 17 років, та які здобули повну загальну середню 
або професійно-технічну освіту.

Термін навчання – 3 або 4 роки (в залежності від спеціальності). Ви-
пускники отримують диплом державного зразка освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр», гарантоване працевлаштування та грошове забезпечення 
від 10000 гривень.

Для оформлення особової справи кандидата на навчання необхідно 
особисто звернутися до сектору кадрового забезпечення Новоайдар-
ського відділу поліції за адресою: смт. Новоайдар, вул. Банківська, 19.         
Моб. тел. 050-94-290-46, 099-05-15-976.

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 
в Щастинський РЕМ потрібні

елекТРомоНТеР з екСплУАТАції РозпоДілЬНИх 
меРеЖ,

коНТРолеРИ еНеРгоНАгляДУ

РОБОТА в смт. Новоайдар та м. Щастя ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ  
(II, III групи), які не мають протипоказань для виконання робіт, пов’язаних 
з тривалою ходьбою і перебуванням на відкритих майданчиках при 
підвищених і знижених температурах, без досвіду роботи, середня освіта. 
Можливий неповний робочий день.

Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10, тел. 9-45-35.

План діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2020 рік по Дмитрівській сільській раді 

Новоайдарського району Луганської області
№
з/п

Вид та 
назва 

проекту 
регулятор-
ного акту

Ціль 
прийняття 
регулятор-
ного акту

Строки 
підготовки 

проекту 
регулятор-
них актів

Найменуван-
ня органу та 
підрозділу, 

відпові-
дального 

за розробку 
проекту ре-
гуляторного 

акту
1 2 3 4 5
1 «Про вста-

новлення  
місцевих 
податків і 
зборів на 
території 

Дми-
трівської 
сільської 
ради на 

2021 рік»

Реалізація 
державної 
політики 

в податко-
вій сфері, 

спрямованої 
на поповнен-
ня доходної 

частини 
бюджету 

Дмитрівської 
сільської 

ради

ІІ квартал 
2020 року

Виконав-
чий комітет 

Дмитрівської 
сільської ради

Выражаем искренние соболезнования участнице коллектива Духи-
ной Наталье Владимировне и её семье по случаю невосполнимой 
утраты - смерти дорогого человека - мамы ПОТАПОВОЙ Ольги 
Трофимовны.

Ансамбль «Калина» села Гречишкино.

Висловлюємо щирі співчуття Сап’янову Володимиру Федоро-
вичу та Сап’яновій Галині Миколаївні з приводу смерті їхньої            
матері та свекрухи.

Бондар Л. О., Гладкій В. Д., 
Гладка Т. Д., Лісняк В. М., Ляшенко В. Ф.

Коллектив ПрАТ СВФ «Агротон» выражает глубокое соболезно-
вание работнику Кирсанову Ивану Ивановичу в связи с преждевре-
менной смертью отца КИРСАНОВА Ивана Ивановича.

Районная организация ветеранов и первичная ветеранская ор-
ганизация села Райгородка выражают соболезнование родным 
и близким в связи со смертью ветерана Второй мировой войны                      
ПАНОВА Ивана Ивановича.

С 1 октября началась подписка на 2020 год!
Газета будет выходить с программой передач!

Успейте подписаться по цене 2019 года!

Льготы остались
Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что стоимость 

годовой подписки составляет 300 гривень. К тому же, в будущем году 
сохраняются прежние льготы: при условии годовой подписки в тече-
ние года можно бесплатно напечатать в газете одно поздравление со 
снимком или объявление, а это в сумме составляет около 100 гривень.

Если у вас нет времени подойти в редакцию, позвоните                           
по телефону 0991812925, и мы оформим подписку у вас на дому.

Редакция.

P. S.  Нужный номер газеты можем доставить к вам домой.    
Цена 5 грн. Телефон тот же: 0991812925.

30 октября 2019 года - 
годовщина светлой памяти и 

горькой утраты дорогой 
и любимой доченьки, 

мамочки, бабушки
РЕПКИ 

Ирины Константиновны
(27.07.1970 - 30.10.2018).

Не слышно голоса родного, не 
видно добрых, милых карих глаз. 
Зачем судьба была жестока? Так 
рано ты ушла от нас! Великой 
скорби не измерить, слезами 
горю не помочь, тебя нет с нами, 
но навеки в сердцах ты наших не 
умрешь. Никто не смог тебя спа-
сти, ушла из жизни слишком рано. 
Но светлый образ твой родной           
мы будем помнить постоянно….

Папа, дети, внук.

ПОМНИМ.. .

продается сено луговое (тюкованное) 
пгт. Новоайдар. Тел. 099-350-40-48
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О. Часников.
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1 листопада, п’ятниця
День народження Європейського 
союзу (Дата заснування ЄС)

2 листопада, субота
День чоловіків

3 листопада, неділя
День інженерних військ України
День працівника соціальної сфери 
України
День ракетних військ і артилерії 
України

4 листопада, понеділок
День залізничника України

9 листопада, субота
Всеукраїнський день працівників 
культури та аматорів народного 
мистецтва

День книги рекордів Гіннеса
День української писемності та 
мови

10 листопада, неділя
Всесвітній день молоді
Всесвітній день науки
Міжнародний день бухгалтерії

13 листопада, середа
Міжнародний день сліпих
День боротьби проти діабету
Міжнародний день логопеда

14 листопада, четвер
Всесвітній день якості

16 листопада, субота
Всесвітній День ґудзиків
День працівників радіо,                         
телебачення та зв’язку України
Міжнародний день терпимості 
(толерантності)

17 листопада, неділя
Всесвітній день пам’яті жертв    
дорожніх аварій
День працівників сільського 
господарства України
Міжнародний день студентів

20 листопада, середа
Всесвітній день дитини

21 листопада, четвер
День Гідності та Свободи
День Десантно-штурмових військ 
Збройних сил України
Всесвітній день вітань
Всесвітній день рибальства
Всесвітній день телебачення
Міжнародний день відмови від 
паління

22 листопада, п’ятниця
День без покупок

23 листопада, субота
День пам’яті жертв голодомору

24 листопада, неділя
День завоювання друзів

27 листопада, середа
День заснування Національної 
Академії Наук України

28 листопада, четвер
День подяки

29 листопада, п’ятниця
Всесвітній день інформації

30 листопада, субота
День домашніх тварин

4 ЛИСТОПАДА. «КАЗАНСЬКИЙ ДЕНЬ», 
КАЗАНСЬКОЇ БОЖОЇ МАТЕРІ. Якщо цьо-
го дня небо заплаче, то слідом за дощем прийде 
зима. Якщо сніг ліг на сиру землю - навесні рано        
з’являться підсніжники.

5 ЛИСТОПАДА. ЯКОВА. Якщо піде град 
або снігова крупа, то на Мотрону (22 листопада)        
настане справжня зима.

8 ЛИСТОПАДА. ДМИТРА. На Дмитра тепло 
- весна буде рання, м’яка. 8 листопада холод і сніг 
- весна пізня і холодна, якщо відлига - зима і весна 
теплі. Якщо відлига, то на теплу зиму і ранню вес-
ну, цей день зі снігом - весна пізня; холод і сніг - на 
пізню и холодну весну. Якщо на Дмитра дощ, то 
на Введення (4 грудня) снігу буде по коліна. Випав 
сніг - увесь листопад буде холодним і морозяним. 
Замерзла земля, дме холодний вітер - снігу не буде 
до Нового року. Якщо на Дмитра день без снігу, то 
ще не буде зими. Якщо в цей день дощ, то 4 грудня 

снігу буде по коліна. Якщо кури ходять дотемна - 
наступного дня буде негода.

10 ЛИСТОПАДА. ПАРАСКИ. Якщо день со-
нячний, то чекай теплої зими; хмарно - всередині 
грудня будуть сильні морози.

11 ЛИСТОПАДА. НАСТІ. Синичка пищить - 
зиму закликає.

14 ЛИСТОПАДА. КУЗЬМИ І ДЕМ’ЯНА. 
Випаде сніг - на весняну повінь. Якщо розвезе          
дорогу - не жди морозів до початку грудня.

19 ЛИСТОПАДА. Якщо в цей день багато сні-
гу, то зима буде сніжна. Йде сніг - чекай сніжну й 
добру для озимини зиму.

20 ЛИСТОПАДА. Якщо відлига - чекай моро-
зів. З Феодора-Студита стає холодно й сердито.

21 ЛИСТОПАДА. МИХАЙЛА. Якщо Михай-
ло дощем служить - добру й суху весну ворожить. 
Іній - на великі сніги, а туман - на відлигу. Якщо 
відлига - не жди санного шляху до Миколи (19 
грудня). Як на Михайла вітер з полудня, то буде 
тепло і до півгрудня. День на Михайла похмурий і 

на деревах іній - до хорошого врожаю. Від Михай-
ла зима морози кує. Як Михайло закує, то Микола 
не розкує. Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима 
сніжна й красна.

22 ЛИСТОПАДА. МОТРОНИ. Якщо на 
Мотронин день гусь вийде на лід, то буде пла-
вати по воді. Якщо в листопаді Мотря на білім 
коні приїде, то гостру зиму нам привезе. Після 
Мотрони зима встає на ноги, налітають морози.                              
Іній на деревах - на морози, туман - на відлигу.

25 ЛИСТОПАДА. Якщо в цей день випаде сніг 
чи дощ, то буде відлига до Введення (4 грудня).

27 ЛИСТОПАДА. Пилипа. Іній на Пилипа - 
буде овес, як липа. Дощить - зародить пшениця. 
Якщо хмарно або сніжно - травень буде негожий. 
Іній - на врожай вівса, а дощ - на дорід пшениці.

28 ЛИСТОПАДА. Яка ніч у Пилипівку, такий 
день у Петрівку. Перший тривкий сніг випадає 
на ніч; денний сніг довго не затримається. Качки 
або гуси все частіше почали перелітати з місця             
на місце - на холодну зиму.

Тяжелой в плане магнитных колебаний для ме-
теозависымых людей станет середина ноября 2019 
года. Всего в ноябре ожидается три магнитных 
бури: 11 ноября - магнитная буря средней силы 
с незначительными последствиями. Астрологи 
прогнозируют повышение атмосферного давле-
ния, а также обострение мигреней и головных 
болей у людей, чувствительных к атмосферным                    
колебаниям.

15 ноября - интенсивность этой магнитной бури 

также будет средней. Ее последствия ощутят на 
себе гипертоники и люди, страдающие от хрони-
ческих головных болей. Эта магнитная буря также 
повлияет на эмоциональное состояние людей, во-
зможны сильные перепады настроения, ощущения 
подавленности и чрезмерной усталости.

18 ноября - самая сильная магнитная буря в но-
ябре 2019 года. Ее интенсивность в целом будет не 
сильно превышать предыдущие две, однако, из-за 
того, что предыдущие бури шли одна за другой, 

плохое самочувствие будет иметь накопительный 
эффект.

Лунные фазы:
Новолуние - 26 ноября в 18 часов 05 минут.
Полнолуние - 12 ноября в 15 часов 34 минуты.
Растущая Луна - 1-11, 27-30 ноября.
Убывающая Луна - с 13 по 25 ноября.
Самые благоприятные лунные дни: 3, 4, 11, 14, 

24 ноября.

Ivona.bigmir.net

 

Сердечно вітаємо шановну 
Аллу Анатоліївну 

АНТИПОВУ з золотим 
ювілеєм - 50-річчям 
від Дня народження!

З почуттям глибокої 
поваги ми відзначаємо, 
що вся Ваша трудова 
біографія, організаторський 

талант і здібності нерозрив-
но пов’язані з рідним краєм, 

його людьми і сповна віддані 
їм. Ми високо цінуємо Вашу 

працелюбність і компетентність, 
життєву мудрість і діловитість, які створили Вам                                
заслужений авторитет і повагу серед колег.

Висловлюємо Вам, Алла, за Вашу невтомну пра-
цю сердечну вдячність і глибоку шану. Від усієї душі 
бажаємо Вам невичерпної енергії і оптимізму, міцного 
здоров’я, душевного тепла і сімейного затишку,                                                            
справжнього людського щастя, достатку і благополуччя.

Працівники клубних, бібліотечних 
та музейних установ району.

Шановну Аллу Анатоліївну АНТИПОВУ 
щиро вітаємо з ювілеєм! 

Щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя 
всміхалось при кожній годині. Нехай обминають Вас 
болі й тривоги, хай стелиться довга життєва дорога, хай 
легко працюється, гарно живеться, все вміється, мно-
житься і удається! Здоров’я міцного, щастя без краю,                            
усього найкращого ми Вам бажаєм!

З повагою – колектив 
Новоайдарської дитячої школи мистецтв.

Уважаемую 
Ольгу Петровну 
ГАПОНОВУ 

сердечно 
поздравляем 

с Днём 
рождения!

Пускай, как вешняя вода, 
Ещё сто лет бегут года, 

А Вы живите, молодейте, 
Душой и сердцем 

не старейте!

Живите, как Вам хо-
чется! Не теряйте ин-

терес к жизни, общайтесь искренне с друзьями!                             
И всех Вам благ!

Коллектив клуба «Посиденьки», 
учителя-ветераны.

Поздравляю с Днём рождения 
уважаемого Владимира Витальевича 

КОРНЕЕВА!

Здоровья Вам, внутренней силы, бодро-
сти, оптимизма, духовного и финансового бо-
гатства, а также дальнейших успехов в Вашем                                
бильярдном увлечении!

Лена К.


