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День працівників
радіо, телебачення
та зв’язку України
Шановні
новоайдарці!
Новоайдарська районна державна
адміністрація та районна рада сердечно
вітають вас зі святом – Днем працівників
радіо, телебачення та зв’язку України.
Без сучасних комунікацій уже неможливо собі уявити життя. Ваша щоденна праця забезпечує поінформованість
громадян Новоайдарщини. Ви доносите до глядачів та слухачів
найсвіжіші новини, адже радіо та телебачення є найдоступнішими та
найоперативнішими засобами масової
інформації. Дякуємо вам за вашу
справді нелегку та дуже відповідальну
працю!
Щирі вітання і зв’язківцям, які докладають зусиль, щоб програми радіо й
телебачення отримали усі мешканці,
щоб покращувався зв’язок та послуги Інтернету, яким охоплені села нашого району. Завдяки вашій праці
скорочуються відстані між людьми,
спілкуються родини, друзі, знайомі,
закохані.
Велика подяка вам за вашу працю, за
здобутки та технічні інновації. Нехай
реалізовуються усі ваші плани та задуми! Вам і вашим родинам бажаємо
наснаги, здоров’я, добробуту та
процвітання.
В. о. голови районної Голова районної
держадміністрації
ради
т. В. нОВИКОВА.
В. В. МАКОГОН.

День працівників
сільського господарства
Шановні
працівники
сільського
господарства!
Новоайдарська
районна
державна
адміністрація та районна рада від щирого
серця вітають вас із професійним святом –
Днем працівників сільського господарства.
Споконвічно напружена хліборобська
праця була і залишається визначальною складовою розвитку нашої держави, запорукою її процвітання. Аграрний сектор економіки є базовим у
нашому районі, в якому працюють
дбайливі господарі.
День працівників сільського господарства – це свято людей праці, для яких безмежна шана до рідної землі визначила не
тільки професію, але й людську долю.
Дозвольте від щирого серця подякувати
вам – хліборобам, механізаторам, тваринникам, організаторам агропромислового
виробництва району, за те, що ви зберегли і
примножили традиції українського села, за
самовіддану працю, щедрість душі, теплоту сердець, любов до свого рідного краю,
до своєї землі.
Бажаємо вам доброго здоров’я, щастя,
благополуччя, злагоди і радості у ваших родинах, благодатної ниви і щедрих
врожаїв в ім’я процвітання держави та
піднесення добробуту всього українського
народу!
В. о. голови районної Голова районної
держадміністрації
ради
т. В. нОВИКОВА.
В. В. МАКОГОН.

Міжнародний
день студентів

День Гідності
та Свободи

Дорогі студенти
Новоайдарщини!

Шановні
новоайдарці!

Від імені Новоайдарської районної
державної адміністрації та районної
ради прийміть щирі вітання з
Міжнародним днем студентів!
Ви – світла надія нашого краю,
важливий чинник його соціальноекономічного розвитку та духовного
збагачення. Нехай збудуться всі ваші
мрії та назавжди збережеться у ваших
серцях романтика студентських літ.
Приємно сьогодні констатувати зростання попиту на вищу освіту. Творчо
мислити, прагнути пізнавати незвідане,
висувати перед собою досяжну
мету і добиватися свого – таким має
бути кредо сучасного студента.
Бажаємо вам примножувати свою
енергію, успіхів у навчанні, нових
творчих досягнень, гармонійного
духовного та фізичного розвитку.
Нехай ваші молоді серця наповняться
святковим настроєм і радістю.
Щастя, злагоди й любові, дорогі
студенти Новоайдарщини!
В. о. голови районної Голова районної
держадміністрації
ради
т. В. нОВИКОВА.
В. В. МАКОГОН.

Новоайдарська районна державна
адміністрація та районна рада вітають
вас з Днем Гідності та Свободи.
У цей знаменний і величний день
ми з гордістю говоримо про те, що
українці – це народ, який заслуговує
поваги світової спільноти. Події, що
відбувались з нашим суспільством на
зламі 2013/14 років та відбуваються
сьогодні, мають доленосне значення для України та українців. Це надзвичайно важкий період та іспит для
України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє
прагнення до свободи.
Ми, українці, маємо розуміти те, що
лише в єдності дій можемо досягти
величної мети – побудови економічно й
духовно багатої, вільної й демократичної
України, якою пишатимуться наші
нащадки.
Від усього серця вітаємо всіх з Днем
Гідності та Свободи, зичимо міцного
здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сил та наснаги
в усіх справах.
Слава Україні!
В. о. голови районної Голова районної
держадміністрації
ради
т. В. нОВИКОВА.
В. В. МАКОГОН.

Привітання голови Луганської обласної
державної адміністрації – керівника обласної
військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая
до Дня працівників сільського господарства
Шановні аграрії Луганщини!
Щиро вітаю вас
із професійним святом!
Селянська праця завжди вважалась однією з найтяжчих, тож і
люди, пов’язані з нею, славляться
витривалістю, терпінням, відданістю
землі та умінням на ній працювати.
Протягом останніх років саме
ця галузь формує не лише продовольчу, а й економічну безпе-

ку нашої області. Завдяки вашій
сумлінній праці запроваджуються
новітні технології, зростають обсяги
продукції сільського господарства.
Цьогоріч вашими руками вирощено
та зібрано рекордний урожай озимої
пшениці – понад мільйон тонн! На
новий рівень виходить тваринництво,
де за рік майже вдвічі зросло виробництво м’яса. Приємно, що переважна
більшість великотоварних товариств
збережені, нарощують свій потенціал
фермерські та індивідуальні господарства. Розвиток сільського господарства не лише збагачує наш стіл продуктами харчування високої якості, а й
підтримує соціальну сферу села. Нам
слід докласти ще багато спільних зусиль для збільшення прибутковості
продукції через розвиток переробної
галузі й покращення логістики.
Дякую керівникам сільгосппідприємств та їхнім колективам за невпинну роботу і почуття громадянського
обов’язку. Ви заслуговуєте на найвищу
повагу з боку кожного жителя області.
Бажаю вам миру, достатку в кожній
родині, багатих врожаїв на хлібній і
життєвій нивах.

Шановні аграрії!
Дорогі
трудівники й ветерани
сільського господарства!
Від усього серця вітаю вас з
професійним святом! Це свято
справжніх трудівників та дбайливих
господарів, які щодня розумом, серцем, невтомними руками зберігають
протягом століть українську ниву.
Сільське господарство – основа основ. Фактично це база всього життя.
Який би науково-технічний прогрес
не крокував планетою, без сільського
господарства людині не прожити.
Висловлюю шану й подяку всім, хто
з року в рік забезпечує стабільне зростання агропромислового комплексу
району – хліборобам, механізаторам,
агрономам, тваринникам, майстрам
овочівництва та садівництва – всім,
чиє життя невід’ємно пов’язане з
сільськогосподарським виробництвом.
Дякую вам за любов до землі, мудрість
і витримку.
Бажаю всім, хто присвятив своє
життя рідній землі, працювати так
само наполегливо і самовіддано, не
опускаючи рук, і щиро радіти плодам
своєї праці. Зичу вам і вашим родинам щастя, міцного здоров’я, бла-

гополуччя, достатку, невичерпної
енергії й наснаги на нові звершення.
Хай благословенні будуть ті руки, які
обробляють благодатний ґрунт, допомагають насінню проростати, рятують природу від спраги зрошенням, збирають рясні врожаї! Нехай не
знають вони втоми, хай щедрою буде
життєва нива, а труди ваші й надалі
збагачують Україну та прославляють
Новоайдарський район!
Народний депутат України
Олександр ЛУКАШЕВ.

13 листопада
в Новоайдарському районному Будинку культури
відбулися урочисті заходи з нагоди святкування
Дня працівників сільського господарства.
Докладніше читайте в наступному номері.
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Накануне Дня работников сельского хозяйства мы
«Айдар-Овощ» Алексеем Леонидовичем Павловым.
- Вы нам уже рассказывали, как меняете технологию обработки полей.
Что появилось нового за последнее
время?
- Надо сказать, что этот земледельческий процесс отлаживаем постоянно.
Ведь в чем заключается почвозащитная
система? Мы уже ряд лет не держим
чистых паров (не разводим сорняки).
Повторюсь, что ушли от традиционной
пахоты, так как при вспашке плуг переворачивает земельный пласт, нарушает
структуру почвы, иссушает землю. Отказались и от плоскорезной обработки,
что тоже не лучше.
На смену плугу и плоскорезу
пришел культиватор для вертикальной обработки почвы. При его проходе диски нарезают узкие щели, минимально нарушают
структуру. Одновременно диски измельчают пожнивные
остатки, прикрывают почву как бы «плащом». А это –
сохранение влаги, что так важно в нашей засушливой зоне.
Уборка в нынешнем сезоне затянулась. Дождей, вроде,
нет, но воздух влажный, посевы подсыхают медленно. В прошлом году все сроки были короче. Наши механизаторы Алексей Адонин, Евгений Воронкин, Евгений Тиханов, Владимир Метелкин, Виктор Логвинов
нацелены на то, чтобы скорее убрать урожай.
Урожай озимой пшеницы нынче выше: собрано по 43
центнера с гектара против 37 центнеров в прошлом сезоне.
Нас упрекают: «Что вы хвалитесь, а цены на хлеб стали выше
чуть не вдвое!». Да, парадокс! Мы столкнулись с таким явлением: чем выше урожай, тем ниже закупочные цены. Заготовители снизили нам прежние цены сразу на 30 процентов.

пообщались с руководителем фермерского хозяйства

Для начала несколько
показателей, с которыми
пришли наши хлеборобы к
своему профессиональному
празднику.
Ранние зерновые культуры
в текущем году дали среднюю
урожайность по 38,4 центнера с гектара (в прошлом
году было по 33,3 центнера). Валовый сбор составил
почти 78 тыс. тонн зерна.
Наиболее высокую урожайность по озимой пшенице
получил ПрАТ СВФ «Агротон» (Н. И. Бурым). Здесь собрали по 49,4 ц/га с площади 6350 гектаров. ТОВ «Агрофирма
«Под солнцем» (И. В. Каращук) – по 45, 7 центнеров – 457 га,
СПК «Батьківщина» (Д. В. Ильков) – по 47, 8 ц – 800 га, СПП
«Фантазия» (З. Г. Дидоха) - по 60 центнеров с площади 126 га.
На сегодня поздние зерновые культуры убраны
на площади 2900 гектаров, это 78%. Средняя урожайность – 48,8 центнеров. А кукуруза – с 1900 га.
Намолочено 10 тыс. тонн, урожайность – по 52,6 центнера.
Заканчивается уборка подсолнечника на площади 16 тыс. га, средняя урожайность – по 25,7 центнеров,
что тоже выше показателей прошлого года.
Уборка затянулась, потому что повышенная влаж-

ность
воздуха
затрудняет
обмолот
посевов.
Но все равно финиш близок.
Показатели
последних
лет свидетельствуют о том,
что наши земледельцы выходят на новый уровень – по
50 центнеров с гектара. Тогда как в 80-е годы урожай
в 30 центнеров был чуть
ли не рекордом.
Улучшилась семеноводческая политика. Семена
используем только элитные и
не ниже второй репродукции.
Вошло в систему применение удобрений при посеве, при весенней подкормке.
Уход за посевами, отлажена защита растений от болезней,
вредителей, сорняков.
Сейчас все наши помыслы уже нацелены на будущий урожай. Сев озимых культур в основном завершен
на площади 16 тыс. 235 гектаров. И сразу тревога: из-за
теплой погоды посевы развиваются быстрее, и уже появился густой зеленый покров. Беспокоит, чтобы растения
заранее не использовали накапливаемые на зиму ресурсы.

Про роботу та перспективи розвитку агропромислового комплексу області на брифінгу для ЗМІ
розповіла заступник директора
Департаменту
агропромислового розвитку облдержадміністрації
Любов Безкоровайна.
Вона зазначила, що індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в усіх категоріях господарств
у січні-вересні 2019 року склав
106,1 %. Середньомісячна зарплата
у сільському господарстві – 8703
гривні.
На сьогодні за державними програмами сільгосптоваровиробники
області отримали допомогу у сумі
майже 45,7 млн гривень.
Любов Безкоровайна акцентувала, що на Луганщині завершується

Объясняют это высокой стоимостью
топлива, транспортных услуг. Может,
надо государству пойти на дотации в
сельскохозяйственную отрасль. Иначе
такие «ножницы» во благо не пойдут.
Земельная реформа. Сколько ни
продлевали мораторий на продажу
земли, а сейчас все больше появляется
сторонников того, что земля должна
стать товаром – надежным, ценным,
но только в руках украинцев.
Ведь земля для нас – это и солнце,
и воздух, и счастье, и свобода. Поэтому и хотим, чтобы под земельную
реформу был подведен надежный
фундамент. Чтобы фермер, желающий работать на земле, имел возможность распоряжаться ею, мог взять кредит в банке под нужный процент, чтобы приобрести технику и другие ресурсы.
Чтобы получать всемерную помощь государства.
Давайте поверим, что земельная реформа будет заложена на прочной основе. Это как дом строить: заложить
фундамент, а потом начать ремонт, как стены выложить
и крышу сделать. Какие обои и какую люстру повесить.
Вот такие мысли приходят на ум, когда размышляю о земле.
- Спасибо за содержательную беседу. Поздравляем
Вас и Ваш коллектив с профессиональным праздником! Мы благодарим Вас за Ваши труд и упорство. Желаем, чтобы все, что Вы делаете, приносило желанный результат. Пусть не болят натруженные руки,
и здоровье никогда не подводит!
Беседовал Б. ИЛЬЧЕНКО,
внештатный корреспондент.

збирання пізніх сільгоспкультур.
Зернових та зернобобових зібрано
на площі 399,3 тис. га. Загальний
вал зерна в початково-оприбуткованій вазі склав 1451,6 тис. тонн,
урожайність – 36,3 ц/га. Соняшнику необхідно зібрати з площі 362,9
тис. га, на цей час зібрано 353,2
тис. га, намолочено 799,6 тис. тонн,
урожайність склала 22,6 ц/га.
Також тривають роботи з сівби озимини. Усього посіяно 263,9
тис. га. З них озимої пшениці –
253,5 тис. га, озимого ячменю – 8
тис. га, озимого жита – 2,5 тис. га,
озимого ріпаку – 10,9 тис. га.
Під посів озимих культур використано 42,2 тис. тонн мінеральних добрив, що більше показника минулого року на 3 тис.

В. СУВОРОВ, начальник управления
агропромышленного развития РГА.

тонн. Розпочато закупівлю добрив
на весняно-польові роботи.
Любов Безкоровайна повідомила, що з початку року закуплено 348 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 311,6
млн гривень. Це 60 тракторів, 21
зернозбиральний комбайн та 267
одиниць іншої техніки.
Вона нагадала, що цьогоріч зібрано рекордний урожай озимої
пшениці – 1 млн 26,2 тис. тонн при
врожайності 37,8 ц/га. Таких показників на Луганщині не було майже
30 років. У 1990 році при врожайності 35,9 ц/га вал склав 1 млн 107,5
тис. тонн, але це разом з територіями, які наразі тимчасово окуповані.
loga.gov.ua

От всей души поздравляем
уважаемого Алексея Леонидовича ПАВЛОВА
и трудовой коллектив КФХ «Айдар-Овощ»
с Днем работников сельского хозяйства!
На бетоне пшеницу не вырастить, с фонарного столба яблок не собрать… Какой бы научнотехнический прогресс не шагал по планете, без
сельского хозяйства даже самому современному
человеку никак не прожить.
Сельскохозяйственная наука совсем непроста,
чтобы труд на родных просторах приносил плоды, нужны и знания и любовь к земле… Спасибо вам за ваш благородный тяжкий труд,
за постоянную помощь и поддержку!
Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной земле,
работать так же упорно и самозабвенно, не опуская
рук, и искренне радоваться плодам своего труда. Пусть
ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими результатами, пусть засухи и ливни минуют ваши угодья,
а урожай превышает ваши самые смелые замыслы!
С уважением – участники
художественной самодеятельности
Айдар-Николаевского клуба.
Шановні працівники
сільського господарства!
Новоайдарська районна профспілкова організація
працівників агропромислового комплексу щиросердно
вітає вас з професійним святом – Днем працівників
сільського господарства!
Бажаю вам і вашим сім’ям міцного здоров'я,
хай ваші родини живуть у мирі, сімейному затишку, щасті, благополуччі! Плідної праці на благо
нашого району та держави!
Т. ШАПОВАЛОВА, голова районної
профспілкової організації працівників АПК.
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Україна рухається шляхом реформ. На відміну від судової реформи, про реформу пробації говорять значно менше. Але ж саме працівники пробації наразі
забезпечують повернення людини, яка вчинила правопорушення, до суспільства.
Відповідно до Закону України «Про пробацію» пенітенціарною пробацією є
підготовка осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення або обмеження волі
на певний строк, до звільнення з метою їх трудового і побутового влаштування
після звільнення за обраним ними місцем проживання.
Спільний наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної
політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства
внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб’єктів соціального
патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» передбачає, що уповноважений орган з питань пробації за зверненням установи виконання покарань вживає
заходів щодо залучення спостережних комісій до процесу підготовки засуджених
до звільнення, зокрема участі у проведенні інформаційно-роз'яснювальної роботи.

Саме тому, в ході проведеної робочої
зустрічі працівників Новоайдарського
районного сектору філії державної установи «Центр пробації» в Луганській області
та голови й членів спостережної комісії
при Новоайдарській районній державній
адміністрації було обговорено питання за
темою пенітенціарної пробації.
Як зауважила начальник Новоайдарського районного сектору філії ДУ «Центру
пробації» в Луганській області, майор
внутрішньої служби Ольга Леонідівна
Антонова, питання на засіданні були
порушені актуальні. Вони стосувались й деяких нюансів в законодавстві,
й працевлаштування звільнених з
місць позбавлення волі, й їхньої
реєстрації та місця проживання.
- Пробація — це система заходів
кримінально-правового реагування, які
альтернативні покаранню у вигляді позбавлення або обмеження волі. У світі
вона існує вже більше 200 років, але для
України це відносно нова система, адже
Закон «Про пробацію» був ухвалений в
2015 р., - розповідає Ольга Леонідівна. Слід наголосити, що, по-перше, пробація
— це не покарання, яке застосовується
замість позбавлення волі, а система.
Вона передбачає в т. ч. і покарання, альтернативне позбавленню волі, але головна її суть у тому, що вона включає ще й
інші елементи, про які ми будемо говорити далі. По-друге, головною метою
пробації є безпека суспільства. Пробація
не означає можливість правопорушнику
уникнути покарання. Це просто більш
перспективна і логічна схема виконання цього покарання, поєднана з допомогою, підтримкою, мотивацією до змін
без вилучення людини із суспільства.
Важливо, що в результаті пробації до
суспільства повертається повноцінна
людина, яка не порушує законодавство,
працює, сплачує податки, створює сім’ю.
Крім того, ця система більш економна
порівняно з витратами на забезпечення
тюремного ув’язнення.
Тобто з усіх сторін — як з економічної,
так і з соціальної система пробації більш
прогресивна. Але за умови, що вона
працює на повну силу та використовує
всі останні досягнення. А ми докладаємо
до цього максимум наших зусиль.
Фактично працівнику пробації доводиться занурюватися у всі аспекти життя
людини. Тож ми поцікавилися в Ольги

Леонідівни, скільки працівників задіяно
у цій системі в нашому районі та чи
вистачає у них сил на це? Виявилося, що
наразі всю цю непросту роботу виконують всього 2 працівники. Це начальник та
інспектор «Центру пробації». І, звичайно,
вони намагаються, щоб сил у них вистачило на всі необхідні справи.
Одна з них – попередити вчинення
повторних правопорушень. «Звичайно,
зміни можуть відбуватися лише тоді, коли
людина дійсно буде їх прагнути, - говорять працівниці пробації. - Так, людина
може влаштуватися на роботу, виконуючи
обов'язок, покладений на неї судом, і т.
д., але якщо вона не буде мати бажання,
нічого не зміниться. Нас це не влаштовує,
бо наше завдання — справжні зміни. Практика свідчить, що ці зміни відбуваються
не з перших днів перебування в пробації,
адже зазвичай після закінчення розгляду
справи в суді і призначення покарання без
позбавлення волі у людини створюється
враження, що все гаразд. І навіть якщо на
етапі судового розгляду вона висловлювала готовність виправлятися, брати участь
у програмі, то після вироку психологічно
розслабляється.
Та тут знову починається робота з
мотивацією до змін, і дуже важливо,
щоб особа відчула у працівнику пробації
не працівника правоохоронного органу,
мета якого якось її обмежити, покарати, а
особу, яка, з одного боку, контролює, що
відбувається, а з іншого — виступає порадником, до якого варто прислухатися
і з яким слід бути більш відвертим, ніж
зі слідчим. Насправді це дуже складна
річ, і зміни відбуваються саме на тому
етапі, коли людина починає вірити, що
працівник пробації хоче допомогти.
Багато доводиться працювати над собою. Стресостійкість, індивідуальний
підхід до кожного, професійна витримка
– це те, без чого неможливо уявити нашу
роботу. Так, часом буває важко, часом –
й небезпечно, але ми отримуємо втіху
від того, що робимо корисну справу. Тим
більше, нам допомагають адміністрація,
РЦСССДМ, Центр зайнятості, сільські
ради та ін. Успіх – у взаємодії».
Це лише невеличкий епізод із щоденної
копіткої праці «Центру пробації», але він
дає нам зрозуміти, наскільки важливою та
необхідною для суспільства є ця робота.
М. ТИХОНОВА.

Компонентом «Місцеве врядування
та реформа децентралізації влади» Програми ООН в нашому місті розпочалося
впровадження проекту «Віддалені робочі
місця Центру надання адміністративних
послуг». Так на вулиці Спортивна, будинок 3, облаштовується вхід до державних
реєстраторів, які поки на час ремонту
переїхали до адмінбудівлі ВЦА. Поки
встановлено енергозберігаючі віконця.
Попереду утеплення даху, стін та встановлення дверей. Люди відтепер зможуть
чекати свою чергу в теплому приміщенні.
Друга частина проєкту «Віддалені ро-

бочі місця Центру надання адміністративних послуг» впроваджується у приміщенні ВЦА. Наразі робляться сходинки
до другого входу ВЦА (пл. Миру, 9), де
зараз надаються адмінпослуги та в подальшому будуть розширюватися. Також
по проекту буде проведено внутрішнє
переобладнання цієї частини будівлі, за
стандартами Центру надання адміністративних послуг та вимог ПРООН.
Проєкт реалізується за фінансовою допомогою Програми ООН з Відновлення
та розбудови миру.
schastye-rada.gov.ua

В селі Привілля Троїцького району
ПСП «Агрофірма «Привілля» відкрила
завод із переробки молока і виготовлення
йогуртів, м’яких сирів, ряжанки, кефіру.
Він розрахований переробляти 15 т молока за зміну. Виробничі потужності обслуговує штат із 6 осіб. Коли підприємство
почне працювати на повну потужність,
то штат збільшать до 10.

Наразі завод працює на 30 % запланованої потужності, переробляючи 5 т молока
за зміну. Працює підприємство виключно
на сировині власного виробництва ПСП
«Агрофірма «Привілля». Від закупівлі молока у населення відмовились, бо сировина
не відповідає вимогам вищого ґатунку.

Збереження української газотранспортної системи в державній власності та проведення парламентських
слухань на тему відкриття ринку землі - 2 великі перемоги Юлії Тимошенко
та партії «Батьківщина».
«Це великі перемоги українського народу, бо в своїх діях «Батьківщина» завжди опікується саме інтересами людей. За
соціологічними дослідженнями абсолютна більшість українців проти продажу
землі іноземцям та олігархам, проти того,
щоб стратегічні об’єкти країни перейшли
в приватні руки або ж транснаціональним корпораціям. Як бачимо, політична
воля та професійний підхід при прийнятті доленосних рішень набагато важливіші за чисельність депутатів у фракції»,
- наголосив керівник Луганської облас-

ної партійної організації «Батьківщина»
Олександр Романовський.
Нагадуємо, що Верховна Рада підтримала поправки «Батьківщини» та ухвалила Закон № 2239-1. Це дозволяє зберегти українську газотранспортну систему
в державній власності й захистити її від
спроб крадіжки. Ухвалення законопроєкту в редакції уряду відкривало шляхи передачі стратегічних енергетичних
об’єктів України в управління іноземним
корпораціям. Також Парламент за ініціативою «Батьківщини» ухвалив постанову
про проведення 4 грудня 2019-го року парламентських слухань на тему «Земельна
реформа: вітчизняна модель обігу земель
сільськогосподарського призначення».

agropolit.com

Прес-служба Луганської ОПО
ВО «Батьківщина».
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Недавно в Новоайдарском районном краеведческом музее открылась персональная
выставка мастерицы Северодонецкого клуба любителей вышивки «Вдохновение»
Марии Юрьевны Кожуховой.
Не будет преувеличением, если скажем, что выставка произвела настоящий
фурор среди новоайдарских ценителей прекрасного. Да это и не удивительно: столько невероятно красивых талантливых работ представлено – не сосчитать.
Сотрудницы музея Алла Анатольев- с детства не представляет себя без руна Сорокина и Наталья Николаевна Ан- коделия. Когда была маленькой, уже
тонова искренне поблагодарили клуб пробовала создавать свои первые игруш«Вдохновение» за многолетнее плодо- ки из глины. С каждым разом в ее котворное сотрудничество и предоставили пилку увлечений и умений добавлялось
слово руководителю Екатерине Павлов- новое ремесло. «В мире столько всего
не Толстопятенко, рассказавшей о клубе интересного. И так хочется попробои героине дня - Марии Кожуховой.
вать все сделать своими руками!», Конечно, одним из самых запоми- говорит Мария.
нающихся моментов выставки стало
Мастерица подробно, с огромной люобщение с мастером. То, что у Марии бовью рассказала практически о каждой
Юрьевны золотые ручки, отметили все работе, представленной на выставке. Наприсутствующие. Как в одном человеке пример, замечательные игрушки Шрек и
может поместиться столько многогран- Фиона появились в доме по просьбе доных талантов? Мастерица выполняет чери, увлекшейся одноименным мультиработы в технике джутовая филигрань, ком. У каждой вязаной крючком игрушки
создает неимоверные игрушки – и вя- своя история. И, как замечает мастерица,
заные крючком, и куклы-марионетки, свой характер, который (только не удиви делает чудесные украшения.
ляйтесь) они сами «диктуют» кудеснице.
Как признается Мария Юрьевна, она «Бывает, запланируешь одно, а кукла уже
по ходу может изменить и
выражение лица, и одежку.
Они, будто живые, сами
решают, какими им быть»,
- признается Мария. На
создание таких куколок
у нее уходит не меньше
двух дней.
Много работ мастерицы выполнены практически ювелирной джутовой филигранью, которая
позволяет создавать изящные ажурные изделия как
для себя, так и для дома.
Как нам рассказали, это
искусство возникло еще в
древности, когда в качестве материала использовали драгоценные металлические нити. Сегодня их
прекрасно заменяет джутовый шпагат, с которым
работать намного проще.
На первый взгляд кажется,
что филигрань очень трудно освоить. Но на самом
деле, приободряет Мария
Кожухова, с этой техникой может справиться любой человек. Потребуется
только немного усидчиво-

В Кримському продовжується робота по відновленню
житла, яке було пошкоджено в результаті бойових дій. Допомога Міжнародного Комітету Червоного Хреста неабияка
величезна та важлива – на цей раз встановлені склопакети у 29 домоволодіннях, що складає 108 вікон, та виконано заміну дахів у 10 приватних будинках. На найближчий
час заплановано також заміну даху в двоповерховому
багатоквартирному будинку.
Ю. КОНСТАНТІНОВ,
керівник військово-цивільної адміністрації села Кримське.

Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури
здійснювалось процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у
кримінальному провадженні, за фактом незаконного придбання, носіння та
зберігання бойових припасів, за ознаками кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розсуванням встановлено, що місцевий житель Новоайдарського району навесні 2018 року
на території покинутого блокпосту

знайшов корпус гранати РГД-5 та
детонатор УЗРГМ-2, забрав вказані
предмети та приніс за місцем свого мешкання, де зберігав протягом
року у одній з кімнат домоволодіння. В ході санкціонованого обшуку домоволодіння правопорушника,
вказані предмети знайдені та вилучені.
За фактом незаконного придбання,
носіння та зберігання бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, чоловіку оголошена підозра у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1

сти, фантазия и желание потрудиться.
Что же такое джутовая филигрань? Весь
смысл техники заключается в свивании и
скручивании толстых нитей, которые впоследствии формируют ажурный узор. За
основу взята ювелирная техника - скань.
Только джут намного податливее, и его
необходимо скреплять клеем, чтобы картинка не распалась. Многие новички для
создания шедевров используют готовые
узоры и трафареты, а вот опытные мастера, как гостья из Северодонецка Мария,
сами придумывают схемы завитков.
«Данная техника, - говорит М. Кожухова, - доступна всем мастерицам,
так как не требуется ни специального
образования, ни особых инструментов.
В данной технике можно изготовить светильники, панно, шкатулки,
украшения и многое другое.
Основным
материалом
служит
шпагат из джута.
Джут или джутовый шпагат - это натуральный материал из льна. Он имеет
сероватую окраску разных оттенков
и толщины. Джутовый шпагат скручен из двух или нескольких нитей,
слегка лохматится.
В основном используется в бытовых
целях. Структура джутового шпагата такова, что позволяет выкладывать узор из
элементов и линий любой конфигурации.
Для каждого изделия подбирается джутовый шпагат необходимой толщины.
Чем тоньше джут, тем изделие тоньше и
изящнее».
Что удивительно, обо всех этих сложных конфигурациях мастерица рассказывает с такой легкостью, как будто
создать нечто подобное – проще просто-

го. Но на самом деле, невозможно даже
представить, какой кропотливый труд
здесь таится…
Все этапы работы рукодельница выполняет сама. Ажурные корзинки, вазочки,
кареты – все это выглядит необыкновенно и очень красиво. Вдохновляют ее любимая семья, положительный настрой.
И муж, и дети ее поддерживают. Кстати,
супруг часто «жертвует» ради очередного шедевра какими-то деталями для авто,
ненужными, по мнению супруги, запчастями из гаража. Все ради искусства.
Красота действительно порой требует
жертв. Совсем небольших.
Особое внимание присутствующих
привлекли симпатичные куклы-марионетки. Веселая лошадка, которая умеет смеяться, стильный парень
Федя и «стреляющая» глазками цыганочка. Все заметили, что эта троица
очень харизматичная, а их создательница поделилась планами: она мечтает возродить театр для детей, в котором
главными героями будут такие вот позитивные и оригинальные куклы. Что ж,
начало положено. Желаем успехов!
И, конечно, невозможно было не залюбоваться украшениями из бисера и бусинок из полимерной глины (ее мастерица
тоже делает своими руками). Получились
они, словно настоящие драгоценности,
изящными и элегантными.
Так что не отказывайте себе в удовольствии – обязательно загляните на выставку, откройте для себя
новые грани мира искусства!
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М. ТИХОНОВА.
Фото А. ЧАСНЫКОВ.

на базі
Новоайдарського
районного
територіального
медичного об’єднання,
разом з обласними
спеціалістами,
в приміщенні
відділення
переливання крові,
ст. 263 КК України. Після виконання
буде проведений день
необхідних слідчих дій обвинувальний акт за його обвинуваченням за ч. 1 забору донорської крові.
ст. 263 КК України спрямовано
до суду.
Дорогі донори, запрошуємо вас прийти та взяти
В судовому засіданні, вина обвинуваченого доведена в повному обсязі, та участь в акції! Сподіваємось на вашу чуйність, миостанньому призначене покарання у лосердя та готовність до самопожертви заради надії
вигляді трьох років позбавлення волі. та здоров’я десятків людей. Хай донорство дає вам
Д. ПОМАЗАН, прокурор відчуття гордості та радості за врятовані життя!
Новоайдарського відділу
Адміністрація Новоайдарського РТМО.
місцевої прокуратури.
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Напередодні осінніх канікул
вихованці
нашої
школи
радісно зустріли своїх друзів,
волонтерів з Канади Ганну
Яциняк та Василя Вороновського, які, незважаючи на дуже
далеку відстань, беруть активну участь у житті школи та допомагають їй. Своїм давнім
друзям-волонтерам вихованці
школи подарували малюнки,
поробки, виготовлені своїми
руками, вітали гостей щирими
словами, піснями й танцями.
Наша «чарівниця» Ганна Яциняк - людина з великим серцем.
Те, що вона робить, прийнято називати «волонтерством».
Але сама вона себе не назвала
б волонтером чи ще якимось
таким словом. Вона просто у
2014 році разом з однодумцями
стала допомагати країні, рідній
для її предків, бо відчула, що
люди тут цієї допомоги потребують. Ганна працює маркетологом в одному з канадських
банків у Торонто. Уперше до
України Ганна, завзята футбольна уболівальниця, прилетіла на
Євро - 2012. Уболівала, само
собою, за збірну України. Саме
в той період у неї з’явилися
справжні друзі в Україні. І саме
з того часу свої відпустки вона
проводить в Україні. В 2014
році Ганна разом з іншими канадськими українцями через
Інтернет стежила за подіями в
Україні, брала участь у акціях
на підтримку Майдану, безпосередньо в Канаді. А потім
акції стали іншими. Ганна
виїжджала на передову, а також
у населені пункти, які стражда-

Что значит быть студентом? Многие считают, что
это только пары, сессии и
круглосуточное чтение книг,
но есть и еще кое-что!
То, что мы получаем высшее
образование, дабы в дальнейшем овладеть желаемой профессией - это лишь одна сторона
медали! Ведь помимо учебных
будней есть ещё и студенческая
жизнь, которая при желании может стать яркой и незабываемой.
Забыв о предстоящей сессии, зачетах и даже у некоторых
пусть и немногочисленных,
но «хвостах», студенты умеют веселиться на «полную катушку», участвовать во всех
конкурсах. Сообразительные,
умные, быстрые, обладающие
чувством юмора – этот перечень
их качеств можно продолжать
до бесконечности.
А сегодня наш рассказ о талантливой целеустремленной
девушке, отличнице, красавице и просто хорошем человеке
Татьяне Гречишкиной. 4 года
назад Таня с прекрасными оценками окончила Бахмутовскую
ООШ и сделала уверенный
шаг навстречу своей мечте
— стала студенткой экономического факультета Украинского государственного университета железнодорожного
транспорта в г. Харькове.
С первых же дней учебы Таня
зарекомендовала себя с лучшей
стороны. Она с головой окунулась в учебу, и результат не заставил себя долго ждать: в зачетке красовались только лучшие
баллы. Татьяна привыкла всего добиваться своим упорным
трудом, своим умом. Поэтому
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З дитинства нас привчають робити добро людям, допомагати у важку хвилину, бути чуттєвими
до чужого горя. Завжди знайдуться люди, готові поспівчувати, допомогти, дати пораду. Сьогодні ти
комусь допоміг, а завтра допожуть тобі. У цьому світі мітингів, політичних переворотів, протестів,
агресії та війни дуже важливо залишатися людиною і вміти виручити в скрутну хвилину ближнього.
Часом зробити добру справу зовсім нескладно, але багато людей просто роблять вигляд, що нічого не
помічають, хоча чудово знають, що могли б допомогти, адже навіть найменьший добрий вчинок приніс
би більше любові і радості, ніж всі багатства світу.

ли від бойових дій. Вона привозила матеріальну допомогу,
зібрану в Канаді громадськими організаціями на різних
благодійних аукціонах. В цей
період Ганна познайомилася з нашою школою, з тих пір
ми найщиріші друзі. Її велике,
щире серце допомогло не одній
дитині. Велика подяка нашим
давнім друзям - Василю Вороновському і Ганні Яциняк

за вашу турботу та допомогу.
Є в нас ще одна щаслива
історія: дівчата з 7 класу провели осінні канікули у Польщі.
Завдяки Збігнєву Лівинськи, волонтеру з міста Стараховице,
вихованки нашої школи Мотузкова Анастісія та Єкатериніна
Марія мали можливість упродовж двох тижнів відвідати
різні міста цієї країни. Дівчата
побували у Кракові, Рабки,

відвідали історичні пам’ятки,
мали змогу пройти лікування
у санаторії. Польща прийняла
наших дітей гарною погодою,
тож вони побачили золоту осінь
у парках цих чарівних міст.
Вже під час канікул до школи
приїхали ще одні найдавніші
друзі з Австрії - Гуманітарна
організація
«Глобал-2000».
Більше 20 років ця організація
співпрацює з Новоайдарською

Как вы уже могли догадаться, речь пойдёт о самых красочных и незабываемых годах нашей с вами
жизни — о студенчестве. Тем более, что нас ожидает отличный и любимый многими праздник —
Международный день студентов.
ни для кого не стало сюрпри- юзной организации студентов профессии проводника.
зом то, что диплом бакалавра УкрГУЖТ. Думаете, это все?
Свободного времени, правда,
нашей героини — с отличием. Вовсе нет! Нам есть еще что у Танюши практически нет. СейЗа время учебы дечас она учится в
вушка уже успела
магистратуре, припоучаствовать
в
чем, на бюджете:
пяти студенческих
она успешно сдала
научных конференвсе экзамены, ЗНО
циях, является авпо
английскому
тором двух научных
языку. Насчет учеработ, участницей
бы девушка планки
второго тура Всеуне снижает — толькраинской студенчеко отличные оценской олимпиады по
ки. Конечно, для
дисциплине «Управэтого приходится и
ленческий
учет».
ночами не спать, и
Отличные знания и
с книгами не раснаходчивость продеставаться. Но наша
монстрировала, пристудентка не видит
няв дважды участие
в этом никакой пров научных квестах
блемы. Кроме того,
«Пошуки скарбів наона еще и подрабауки». Наверное, потывает оператором
этому одной из лучна Новой почте.
ших студенток вуза
Дело в том, что
Татьяне ГречишкиТатьяна с 20 лет реной была доверена
шила быть финанчесть обратиться с
сово независимой.
речью к первокурДостойно похвалы,
сникам.
Девушка
не так ли? Уверенемного волнована, мама гордится
лась, но ее слова,
своей замечательсказанные от сердца,
ной дочерью.
пришлись по душе
Не зря ведь говсем
студентам
ворят, что таланти преподавателям.
ливый человек таКроме научных и учебных добавить. Будучи студенткой, лантлив во всем. У Тани время
достижений, Татьяна занима- она уже прошла курсы повыше- и для хобби находится: девушка
ет пост главы экономического ния квалификации и получила с удовольствием плетет крафакультета первичной профсо- свидетельство о приобретении сивые и необычные цветы из

15 листопада

2019 р.

5

школою-інтернатом.
Менеджер організації Юлія Друмель
привезла та передала подарунки для вихованців. Це теплий
верхній одяг, зимове взуття,
спортивні костюми та багато
інших речей. У відповідь діти
написали австрійським друзям
листи зі словами подяки та намалювали веселі малюнки. Ми
дуже вдячні нашим друзям за
їхню благодійність, щирість,
підтримку, активну позицію та
участь в житті школи-інтернату.
Колектив вихованців, педагогів та працівників
КЗ
«Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат» щиро дякує всім
нашим друзям за постійну
благодійну допомогу, яку вони
надають вчасно та від щирого
серця.
Дякуємо вам, любі друзі,
що ви вмієте розділити любов
з тими, кому вона необхідна,
що підставляєте нам своє сильне та добре плече у багатьох
життєвих ситуаціях. Завжди
приємно відчувати тепло багатьох сердець, які уболівають
за дитячі долі та допомагають у здійсненні багатьох
їхніх мрій та бажань!
Коли ти вважаєш, що у тебе
немає підтримки навіть від
близьких, озирнися навколо, і
побачиш хоча б одну пару рук,
яка простягнеться до тебе та
змусить повірити в людську доброту, бо поки живе милосердя,
доти є і віра в майбутнє!
О. ВОРОНКІНА,
заступник директора,
О. КРАНЦЕВИЧ, вчитель.

бисера и читает. «Читаю все,
что интересно, - говорит Татьяна, - от Джейн Остин и Харуки
Мураками до Хакамады и экономической литературы. Всем
рекомендую «Атлант расставил плечи». Эта книга точно не
оставит вас равнодушными».
В любом возрасте хочется
помечтать. А в юности тем более. О чем же мечтает героиня
нашего рассказа? «Моя мечта – путешествия. Очень хочу
побывать в Великобритании.
Думаю насчет поступления в
аспирантуру, но еще не решила: подходит ли мне перспектива карьерного роста в сфере образования. Конечно, моя
специальность мне нравится,
поэтому планирую реализовать
себя в этой сфере»…
Впереди — так много событий учебного года. Удачи
тебе, Танюша, на каждом этапе твоей жизни. Пусть все
сбывается, и твои желания
исполняются. Твои принципы,
твое трудолюбие заслуживают восхищения и уважения!
С праздником тебя!
Всех студентов поздравляем с Днём студента, с праздником юных мечтаний, новых
знаний, интересных увлечений и весёлого студенчества.
Желаем, чтобы каждый день
был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных историй
и личных побед. Пусть годы
студенчества будут запоминающимися и счастливыми, пусть
верные знания и неутомимый
энтузиазм приведут к любимой и
престижной профессии.
М. ТИХОНОВА.
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Звертаємо увагу на зміну порядку надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг.
Починаючи з жовтня 2019
року відповідно до Закону
України від 09.11.17 № 2189VIII «Про житлово-комунальні послуги» пільга надається
у грошовій формі.
Розраховані органами соціального захисту населення суми
пільг перераховуватимуться АТ
«Ощадбанк» для подальшого
проведення ним розрахунків
з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика
(безготівкова форма).
Пільговикам, які подали заяву до органу соціального за-

хисту населення на отримання
пільги готівкою, виплата буде
здійснюватися у готівковій формі у зазначений у заяві спосіб
(банк або пошта).
У зв'язку з цим платіж за послугу нараховується у повному
обсязі, без врахування знижки,
яка надається пільговику.
У разі отримання готівки
пільговик має сплатити спожиті
послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за
них перерахує надавачу послуг
АТ «Ощадбанк» (за наявності
даних про номер мобільного
телефону пільговик отримає
інформаційне повідомлення від

банку про проведені платежі).
Враховуючи, що відповідний механізм запроваджується
в Україні вперше, через неточності в даних з технічних
причин можуть бути випадки
ненарахування окремим особам суми пільги за жовтень
2019 року. У такому разі рекомендуємо звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання.
Сума пільги у такому випадку
за жовтень буде донарахована
в наступному місяці.

та додаткової відпусток.
Також на відшкодування
Фонду соцстрахування витрат
на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах,
допомоги на оздоровлення.
Коли отримають гроші – до
кінця листопада.
Довідка: Ця категорія населення має пільги – медичні, житлово-комунальні, транспортні,
освітні, податкові та соціальні.
Серед них: безкоштовна купівля ліків за рецептами лікарів;

першочергове обслуговування
в лікувально-профілактичних
закладах та аптеках; виплата
допомоги по тимчасовій недієздатності в розмірі 100 % середньої зарплати незалежно від
страхового стажу; позачергове
обов’язкове забезпечення дітей
місцями в дошкільних закладах
незалежно від відомчої підзвітності; позачергове влаштування до закладів соціального
захисту.

Кабмин рекомендует руководителям предприятий, учреждений и
организаций (кроме органов Пенсионного фонда Украины, Украинского государственного предприятия почтовой связи («Укрпочта»),
Государственного
казначейства
и банковских учреждений) для
работников, которым установле-

ну перебування втратили підстави
для подальшого перебування та
ухиляються від виїзду з України.
В результаті проведеної роботи
Новоайдарським РВ УДМС вдалося
досягти певних ефективних результатів, а саме з початку 2019 року на
території обслуговування було виявлено 20 адмінправопорушень міграційного законодавства України
До адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 203 КУпАП (Порушення іноземцями та ОБГ правил
перебування в Україні і транзитного
проїзду через територію України)
було притягнуто 11 осіб; за статтею
205 КУпАП (Невжиття заходів до
забезпечення своєчасної реєстрації
іноземців та ОБГ) до адміністративної відповідальності притягнуто
9 осіб громадян України.
Виявлено 5 нелегальних мігранта, прийнято 5 рішень про примусове повернення іноземців до країни
походження.
Президент Володимир ЗеНакладено штрафів на загальну
ленський
підписав законосуму 21760 грн.
До виявлення іноземців та ОБГ, проект про внесення змін до
які порушують встановлені законом бюджету-2019, де постражправила перебування в Україні, за- далим внаслідок Чорнобильлучені також органи місцевого само- ської аварії додатково виділили
врядування та громадськість, які по- 354,5 млн грн.
Про
це
повідомляє
винні допомагати ДМС та силовим
прес-служба
Міністерства
соцструктурам.
політики.
Звертаємо увагу мешканців райГроші підуть на: виплату
ону на надану інформацію щодо
компенсації
за пільгове забездотримання вимог міграційного
печення
продуктами
харчуванзаконодавства України та у разі наня,
доплату
за
роботу
в зоні
явності відомостей щодо іноземців
та ОБГ, які порушують правила пе- відчуження, виплату щорічної
ребування в Україні, надавати інформацію до Новоайдарського РВ
УДМС України в Луганській області,
а також до Новоайдарського відділу
поліції.
В Україні фермери та агропідЗа надання іноземцям та особам
приємства
орендують 16,9 млн
без громадянства житла вам загрога паїв. У середньому власнижує штраф від 5100 до 8500 грн.
ки земельних ділянок отримують по 1613,4 грн/га, за даними
Держгеокадастру. Найбільше
платять у Черкаській — 3524,7
грн, Полтавській — 2970,1 грн
та Харківській — 2494,7 грн —
областях. Найменше — у Запона пятидневная рабочая неделя, різькій — 878 грн, Херсонській
перенести в 2019 году рабочие — 926,9 грн, Закарпатській —
дни:
930,6 грн.
- с понедельника 30 декабря на
Фактично люди отримусубботу 21 декабря;
ють не менше 100–110 євро за
- со вторника 31 декабря на гектар — 2700–3000 гривень.
субботу 28 декабря.
У Черкаській, Полтавській,
enovosty.com Харківській та Хмельницькій

областях платять від 4500 гривень. Найдешевше орендувати
паї можна у Запорізькій і Херсонській областях. Регіони належать до зони ризикованого
землеробства.
Загалом у нас оренда приватної землі вдвічі вища, ніж у
країнах Євросоюзу. Наприклад,
у Словаччині платять 50 євро
— 1300 гривень. У Латвії — 57
євро, Литві — 99, Чехії — 104
євро. В Україні висока конкуренція на ринку землі, це впливає на розмір орендної плати.
Також власники паїв не хочуть
укладати довгострокові договори. Доводиться стимулювати

вищою ціною. Наприклад, на
Черкащині з кожним переукладанням договору вартість оренди паїв зростає. Більше платять
і фермери, й агрохолдинги.
У Болгарії вартість землі
коливається від 1500 до 2000
євро за гектар — 41–55 тисяч
гривень. У Польщі пропонують
8000–10000 євро — 219–275
тисяч гривень. Ціна залежить
від якості ґрунтів, родючості,
розташування ділянки. Землі,
придатні для вирощування виноградників, чи зрошувальні
угіддя - дорожчі.

Украинцы в ноябре получат
платежки за коммунальные услуги с суммами без учета льгот и
субсидий. Об этом сообщили в
Министерстве соцполитики. Это
связано со стартом второго этапа
монетизации субсидий.
Все расчеты по оплате за коммунальные услуги будут проводить органы соцзащиты населения, тогда как раньше это делали
коммунальные предприятия.
После расчета органы соцзащиты самостоятельно перечисляют
средства, а субсидианты смогут их

Новоайдарська
районна
державна лікарня ветеринарної медицини інформує, що в
рамках проведення кампаніїї з
пероральної вакцинації диких
м’ясоїдних тварин проти сказу на території Луганської області, з 4 листопада 2019 року
впродовж 7-10 днів на території
мисливських угідь Новоайдарського району буде проводитися
осіння кампанія по наземному розкладанню пероральної
антирабічної вакцини проти
сказу тварин Орісвак. Основна
цільова група імунізаціїї - це
поголів’я основних переносників сказу - диких м’ясоїдних
тварин (червоної лисиці, тощо)
в лісових масивах, посадках,

зонах навколо населених пунктів. При розкладанні приманок для диких м’ясоїдних тварин на території мисливських
угідь будуть створені бригади, в які входитимуть представники
Держпродспоживслужби, лісники, мисливці
та фахівці єгерської служби.
Дані заходи проводяться задля збереження благополучної
епізоотичної та епідеміологічної ситуації по сказу на теренах
Новоайдарського району.
Пероральна
вакцина
ОРІСВАК являє собою прямокутний брикет–приманку коричневого кольору з вакциною
всередині. Вакцинація тварини
відбувається в момент поїдан-

ня приманки з вакциною. Вакцина безпечна для домашніх
тварин навіть при поїданні десятикратної дози (десять брикетів), але необхідно попередити дітей від переміщення, ігор
та поїдання вакцини.
Довідково: Сказ – гостра
вірусна хвороба, збудник якої
передається через покуси та
характеризується
враженням центральної нервової системи. На сказ хворіють всі
види теплокровних тварин,
птиця, а також людина.

З метою запобігання та протидії
нелегальній міграції та іншим порушенням законодавства України в міграційній сфері, у період з 08 жовтня
до 19 листопада 2019 року на території Луганської області, Управлінням
ДМС у Луганській області спільно
з територіальними підрозділами,
підрозділами Національної поліції
України, органами охорони державного кордону прикордонної служби
України, за участі територіальних
органів СБУ та Державної служби
України з питань праці, проводяться
цільові профілактичні заходи з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під
умовною назвою «Мігрант».
Основною метою операції є запобігання та протидія нелегальної
міграції, а також перевірка дотримання іноземцями та особами без
громадянства встановлених законом
правил перебування в Україні.
Нелегальний мігрант — іноземець або особа без громадянства, які
перетнули державний кордон поза
пунктами пропуску або в пунктах
пропуску, але з уникненням прикордонного контролю і невідкладно не
звернулися із заявою про надання
статусу біженця чи отримання притулку в Україні, а також іноземець
або особа без громадянства, які законно прибули в Україну, але після
закінчення визначеного їм термі-

получить или на указанные реквизиты, или в «Ощадбанк», который
сам проведет оплату по квитанциям.
В Минсоцполитики добавили,
что сейчас более 95 % субсидиантов
получают средства на оплату услуг
ЖКХ в безналичной форме - через
госбанк. Льготников будут оповещать о поступлении субсидии по
SMS.
А все, кто получают субсидию
«живыми деньгами», должны самостоятельно осуществить оплату
согласно всем начислениям.
budport.com.ua

За інформацією
Міністерства розвитку
громад та територій України.

finance.ua

agroreview.com

Д. ЄМЦЕВ, начальник
Новоайдарської районної
державної лікарні
ветеринарної медицини.

«ВІСНИК

продам

куплю

Жилой ФЛИГЕЛЬ. 099-45-45-244.
Продам
или сдам ФЛИГЕЛЬ.
2
77 м с хозпостройками, усадьба 15 соток. Ул. И. Приблудного.
095-929-67-11.
2
ДОМ кирпичный, 67 м . Колядовка. Обращаться по тел. 095-60-66-612,
095-58-73-498.
ДОМ. Ул. Дружбы, 253. Недорого.
066-54-32-716.
Однокомнатную
КВАРТИРУ.
Пер. Независимости. 050-022-83-02.
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН с
земельным участком. 050-168-85-42.
МОРОЗИЛЬНИК, ЖЕНСКУЮ
ШУБУ, ДУБЛЁНКУ, КОФТЫ,
КОСТЮМЫ, САПОГИ. Большой
размер. 095-291-17-01.
ПЛИТЫ ГЛУХИЕ, КУКУРУЗУ.
050-699-06-56.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ
по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.
095-57-136-33.
КАРТОФЕЛЬ. 050-735-14-68.
ТЫКВУ оптом. 095-87-18-929.
КОЗОЧКУ, 350 грн. 050-045-38-76.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,
066-31-32-595.
ТРАКТОР Т-25 с оборудованием.
050-478-59-56.
БОЧКУ алюминиевую (670 л),
КОТЁЛ КСТ-16 в отличном состоянии. 066-797-02-51.

ВОСК, МЁД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН ВОЩИНЫ,
050-704-33-18.
МОТОЦИКЛЫ,
МОПЕДЫ,
ЗАПЧАСТИ к ним. 099-403-15-66.
КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.
КРС: быков, коров, тёлок.
095-05-22-071, 095-900-82-92.

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Установка. Ремонт. 066-718-79-40.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.

считать
недействительным

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на
ім’я КОШМАНА Олександра
Яковича, 05.08.1967 р. н., вважати
недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на
ім’я ПОНОЧЕВНОГО Романа Вадимовича, 01.04.1984 р. н.,
вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на
ім’я УКРАЇНСЬКОГО Костянтина Олексійовича, 05.10.1983 р. н.,
вважати недійсним.

Магазин «СантехНіка»

Душ. кабіни, бокси, ванни, змішувачі,
труби,унітази та меблі для ванної кімнати.
Комплектуємо групові доставки по регіону.
Адреси: м. Старобільськ, вул. Гімназична, 53А,
т. 0667631520; смт. Новопсков, т. 0992064143.

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу», Положення про підготовку і проведення
призову громадян України на
строкову військову службу та
прийняття призовників на військову службу за контрактом,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
21.03.2002 р. № 352, Указу Президента України від 30.01.2019
р. № 22/2019 «Про звільнення
в запас військовослужбовців
строкової служби, строки проведення чергових призовів
та чергові призови громадян
України на строкову військову
службу у 2019 році» та розпорядження голови Новоайдарської
районної держадміністрації від
07.08.2019 р. № 1148 «Про проведення призову восени 2019
року громадян України на строкову військову службу в Новоайдарському районі» у Новоайдарському районі проводиться
призов на строкову військову
службу у жовтні-грудні 2019
року громадян України 19922001 років народження.
Явці на призовну дільницю
Новоайдарського району підлягають усі громадяни 2001 року
народження, яким в період чергового призову виповниться
18 років, а також громадяни,
які народилися у 1992-2000
роках, у яких закінчився термін відстрочки від призову
або які не призвані раніше на
строкову військову службу з
різних обставин. Відправці до
військ підлягають громадяни,
придатні за станом здоров'я
до військової служби, яким до
дня відправлення у військові

частини виповнилося 20 років,
та старші особи, які не досягли
27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку
від призову на строкову військову службу.
Згідно статті 15 п. 8 Закону України «Про військовий
обов'язок і військову службу»,
у разі, якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла,
громадяни призовного віку зобов’язані з'явитися до районної
призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову,
визначеного Указом Президента України, на засідання районної призовної комісії.
Громадяни, які з дня початку
відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України, не з'явились без
поважних причин до призовної
дільниці для проходження призовної комісії, несуть відповідальність згідно ст. 210 Кодексу України про адміністративне
порушення та ст. 335 Кримінального Кодексу України.
Усі нижчезазначені громадяни зобов'язані терміново
прибути на призовну дільницю до Новоайдарського районного військового комісаріату за
адресою: смт. Новоайдар, вул.
Айдарська, буд. 2 та мати при
собі документи, які посвідчують особу:
Бахмутівська сільська рада
Долженко О. С.; Птушкін О.
М.; Лаптєв А. В.; Никифоров
М. С.
ВЦА с. Кримське
Новіков І. В.; Бахтін В. О.

Куплю
КОРОВ,
БЫКОВ,
ТЕЛОК,
ЛОШАДЕЙ.
095-512-38-39,
098-389-73-47
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

ВЦА с. Трьохізбенка,
Кряківка, Лобачеве,
Лопаскине
та Оріхове-Донецьке
Блудов Д. А.; Гончаров О. О.;
Мальцев Д. О.; Яковлев С. В.
Гречишкінська
сільська рада
Гречишкін Д. В.; Гречишкін
Д. І.; Новік П. О.; Самойлов О.
С.; Смолянинов Р. М.; Балаклеєць А. Р.; Москаленко І. А.
Денежниківська
сільська рада
Євдокимов А. В.; Зарвовський В. С.; Михайлов Є. О.; Винокуров С. В.;
Долбін В. А.; Остапенко С.
І.; Острадчук О. А.; Дорошин Є. В.; Долбін М. О.; Острадчук В. А.
Дмитрівська сільська рада
Гиренко Д. Ю.; Гасумов О.
А.; Куценко М. В.; Криничний
Р. Ю.; Смоловик Д. В.
Колядівська сільська рада
Шевченко О. М.; Бурим О.
С.; Кучеренко О. Б.; Коріняка
Б. А.; Нездиймишапка О. О.;
Семикоз М. В.
Муратівська сільська рада
Ломакін Ю. Г.; Товстоп'ятенко О. А.; Голубничий Д. Ю.;
Зубков Д. С.; Дашкевич М. В.;
Бойцов Р. М.; Толстопятенко О.
А.; Черновілов Я. О.
Новоайдарська
селищна рада
Кравченко М. А.; Базильов
Я. В.; Головачов І. Ю.; Артьомов Р. С.; Дорогін А. О.; Чер-
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Колектив працівників НВК Вовкодаївська ЗОШ I-II ступенів – ДНЗ
висловлює щирі співчуття Кожем’якіній Марії Андріївні з приводу
смерті її матері.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования
Говоровой Екатерине Анатольевне по поводу невосполнимой утраты –
смерти матери СУХИНОЙ Лидии Пантелеевны.
Коллективы художественной самодеятельности Бахмутовского
СДК «Горлица», «Айдарочка», «Надежда».
Втрачати рідних та близьких людей завжди нестерпно боляче. Висловлюємо щирі співчуття Говоровій Катерині Анатоліївні
з приводу тяжкої втрати – смерті найріднішої людини,
матусі СУХІНОЇ Лідії Пантеліївни.

помним...
40 дней как не стало
жены, бабушки, мамы
МАЗУР Нины Ивановны…
02.01.1953 – 12.10.2019
Новость о смерти невозможно осознать, а боль уходит вместе со слезами. Но и сейчас еще не верится, что
тебя рядом нет, и боль потери еще
точит раны. Не лечит время, только
приучает к тому, что кто-то больше
не придет. Ты говоришь, тебе не отвечают, а сердце все чего-то ждет.
Милая, добрая, родная, к тебе прижаться бы сейчас, твоей улыбки и
мудрых советов не хватает. Ты так
хотела еще пожить и нас берегла,
а мы тебя не смогли…
Муж Толя, внучка Мирочка,
дети Саша и Наташа.

кашин К. С.; Абросімов А. О.;
Дудніков В. С.; Колосов Є. О.;
Русінов В. О.; Серпуховітін С.
О.; Сташин М. М.; Ткаченко
І. В.; Щиров Є. О.; Лобода М.
В.; Новіков В. О.; Перепелиця
Є. В.; Червоненко О. В.; Безкровний С. В.; Логвинов М.
О., Махортов О. В.; Мирошниченко Д. В.; Новіцький І. М.;
Солдатенко О. Є.; Ткаченко С.
Ю.; Шеховцов С. С.; Щиров
В. В.; Головко Р. В.; Рожков М.
А.; Барков М. В.; Кислий В. В.;
Носов В. О.; Іващенко А. О.;
Кошєлєв В. О.; Павленко В. С.;
Подгайченко І. Ю.; Тіханов В.
С.; Носков О. В.; Рогожніков Я.
Д.; Хабло Я. Р.
Новоохтирська
сільська рада
Омаров В. Р., Давидов В. Ю.;
Лінник В. В.; Асланов М. Е.
Олексіївська сільська рада
Коваль Є. О.; Долженко О.
В.; Репка О. Г.; Федотов Д. Г.;
Борман О. В.; Недайводін О.
О.; Саблін О. А., Сьомін О. О.
Побєдівська сільська рада
Бугайов М. М.; Єгоров О. С.;
Черкашин А. С.
Райгородська
сільська рада
Богданов М. Л.; Мальцев
І. П.; Осташков О. І.; Куштим
О. О.; Бутенко О. А.; Ватулін М. С.; Байрамов Е. С.;
Матузков В. Е.
Смолянинівська
сільська рада
Петрик О. А.; Гайворонський С. В.; Світличний М. О.;

Запорожець Д. П.
Співаківська сільська рада
Шовкопляс А. І.
Чабанівська сільська рада
Сазонов О. А.; Мозговий
М. В.; Бородій М. О.; Воробйов М. М.; Потапов М. В.;
Савченко В. В.
Штормівська сільська рада
Коробка Ю. Г.; Біндас О.
В.; Кіриєнко О. В.; Науменко
В. Ю.; Пірогов О. Ю.; Панов
О. В.; Бахмет Є. Ю.; Єремєєнко С. П.; Полянський В. С.;
Калюжний Є. М.
ВЦА м. Щастя
Валєгура Б. Ю.; Малецький
Д. С.; Васильєв Д. О.; Гак М.Є.;
Малюченко О. С.; Харченко С.
А.; Заєленчиць В. О.; Печегін
В. Ю.; Русанов Р. О.; Адамчук
М. В.; Борсук В. О.; Бурих І. О.;
Кузьменко Є. Д.; Оселедько А.
В.; Соколков М. С.; Кашарайло
Є. А.; Коношенко Є. К.; Мостовий Я. Р.; Слабченко О. Ю.;
Ткачук І. В.; Чепіков О. А.; Батєнєв І. С.; Бікард А. С.; Дідора
Д. Є.; Мороз М. А.; Несвіт К.
С.; Обухов М. І.; Свердликов
Е. О.; Сердюк О. В.; Толстой
В. О.; Скворцов Р. Р., Піскунов
П. Ю.; Саленко Д. В.; Торчков К. Р.; Брюховецький В. В.;
Кравцов Д. Г.; Франчук П. С.;
Мірзамухомедов О. І.
Військовий комісар
Новоайдарського
районного
військового комісаріату
підполковник
М. ЛИСЕНКО.
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Выражаем искреннюю и сердечную благодарность мобильной бригаде Красного Креста Новоайдарского района в составе врача Татьяны Валерьевны Маниной, медсестер Татьяны Ивановны
Гоцман, Валентины Николаевны Скляровой, водителя Сергея Владимировича Антонова за помощь
и профессионализм.

Щиросердно вітаємо
шановну директора
КОСОВУ
Ірину Дмитрівну
з ювілейним
Днем народження!

Жители Айдар-Николаевки и Маловенделевки.
Выражаем благодарность заведующий Ощадбанком пгт Новоайдар Дроботовой Виктории Викторовне за особо слаженную работу сотрудников Ощадбанка, теплый прием и оказание помощи населению: Решетняк И. М., Королевой Т. И., Кириловой Л. А., Ковтун А. С.,
Измалковой Н. Н., Харламовой О. С., Григоренко В. А., Тихановой Н. А., Поклонской Т. В.
и другим работникам за доброе отношение к людям.

У цей святковий
світлий день, коли настав Ваш ювілей, ми
щиро Вас вітаємо,
добра і щастя Вам
бажаємо. Хай обминають Вас тривоги, хай
Бог дасть щастя на путі,
хай світла, радісна дорога щасливо стелиться в
житті! Тож не старійте і не
знайте в житті ні смутку, ані
бід, у серці молодість плекайте,
живіть до ста щасливих літ! Бажаємо світлої радості й
сили, ласкавої долі, добра і тепла, щоб ласку Вам слало небесне світило, здоров’ям наповнила рідна земля!

Жители с. Безгиново Н. Кодышева, А. Чистова,
И. Чистов, Скоробагатько, А. Бережная, Л. Гузева, В. Дун и другие.
За хорошую подготовку к отопительному сезону, за теплый прием жителей села Безгиново
благодарим начальника Новоайдарского газового участка по адресу: ул. Гагарина, 2, Александра Филипповича Коцаря. За искреннее оказание помощи жителям села Безгиново по всем вопросам, связанным с газовым отоплением, выражаем благодарность мастеру участка Кишкиновой А. А., Галушко Л. Г., Денисовой Н. И., Бородавко С. Ю., Сумлину А. А., Смолевской Е. А.
и другим работникам газового участка. Спасибо всем за помощь.

З повагою, колектив районної бібліотеки.

Жители с. Безгиново Кодышева, Чистовы, Гузевы, Скоробагатько, Саранча и другие.

Самую лучшую
маму, бабушку!
Самую добрую, красивую,
неординарную женщину
ЧЕРНОВУ
Людмилу Александровну
поздравляю
с Днем рождения!

А вы знаете, уважаемые читатели, что номера, который вы сейчас держите в руках, могло бы и не быть? Да, у нас произошло самое настоящее ЧП – из-за поломки
мы остались без электроэнергии.
К счастью, профессионалы своего дела оказали нам оперативную помощь.
Выражаем огромную искреннюю благодарность заместителю начальника Новоайдарского
участка по распределению электроэнергии Александру Михайловичу Кашкарову и мастеру ЛЭО
Роману Логвинову за отличную работу. В кратчайшие сроки поломка была устранена, и мы смогли приступить к работе над этим выпуском газеты. Так что, можно сказать, электрики спасли не
только наш небольшой редакционный коллектив, но и всех наших многочисленных подписчиков
от информационного голода.
Спасибо вам большое, всех благ, здоровья, понимания, радости и побольше добра.
С уважением – коллектив ТОВ «Вісник Новоайдарщини».

С 1 октября началась подписка на 2020 год!
Газета будет выходить с программой передач!
Успейте подписаться по цене 2019 года!

составляет 300 гривень. К тому же, в будущем году сохраняются прежние льготы: при
условии годовой подписки в течение 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.

Льготы остались
Читателям «Вестника Новоайдарщины»
сообщаем, что стоимость годовой подписки

Мамочка, в такой
чудесный день тебя я
поздравляю! Здоровья
крепкого и море счастья
я тебе желаю! Спешу
сказать, как сильно я тебя
люблю. Прости за то, что
редко это говорю... Колени
молча пред тобою преклоню
и в этот чудный день тебя за все
благодарю! О мама, я хочу, чтоб ты всегда смеялась,
цветы у ног твоих ковром весенним расстелю! И каждую морщиночку любовью я разглажу, седую прядь
твою я к сердцу приложу. Для нас, мамуля, ты всегда
пример, для нас для всех ты наш причал. Всегда здорова будь, любима, радостна, красива — как всегда!
Оставайся самой нежной, милой... Дорогая мама, я
люблю тебя! Для меня ты лучшая на свете, и всегда останешься такой. Так прими же пожелания эти.
Знай, родная: я всегда с тобой!
С любовью - твоя Оля.

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