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День працівників
прокуратури України
Шановні працівники
та ветерани прокуратури!
Від імені Новоайдарської районної державної
адміністрації та районної ради прийміть щирі вітання із професійним
святом – Днем працівників прокуратури України!
Діяльність органів прокуратури спрямована на постійний та
всебічний нагляд за додержанням і застосуванням законів. Такий
нагляд в свою чергу сприяє захисту громадян, їх законних прав та
інтересів, забезпечує чітку роботу державного механізму, органів
виконавчої влади.
У своїй діяльності вам доводиться мати справу з практично всіма сферами життя. А це вимагає великого професіоналізму, компетентності,
витримки та високого почуття відповідальності.
Тож бажаємо вам успіхів, професійних здобутків, міцного
здоров’я, щастя та добробуту! Нехай у ваших оселях
пануватимуть мир та затишок!
В. о. голови районної
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. МАКОГОН.

Міжнародний день волонтера
Шановні волонтери!
5 грудня світ відзначає Міжнародний день волонтера. З цієї нагоди Новоайдарська районна державна адміністрація та районна рада сердечно вітають усіх, хто своєю добровільною, самовідданою
працею щодня зміцнює нашу державу. Цей день є святом
кожного, хто долучився до спільної справи.
Сьогодні волонтерство тісно увійшло в наше повсякденне життя і є важливою складовою громадянського суспільства.
Волонтери – це люди з добрими і чуйними серцями, які
не проходять повз чужу біду.
В умовах, коли на нашу землю прийшла війна, волонтери не
лише збирають кошти, купують амуніцію і все необхідне, а й, не
зважаючи на смертельну небезпеку, доставляють все необхідне
нашим військовослужбовцям на передову.
Жителі нашого району не залишаються осторонь проблем держави: це прості люди, учні, підприємці, працівники та пенсіонери.
Певні: кожен мешканець району вніс хоча б часточку себе, своєї
душі і праці у спільну мету – допомогу нашим бійцям.
Прийміть щиру подяку за чуйність і незламну віру у свій народ,
за бажання допомагати усім, хто опинився в скрутних обставинах.
Нехай кожен добрий вчинок одного волонтера спонукає
до дії інших, а люди – віддячують вам добром і повагою. Бажаємо, оптимізму, здоров’я, невичерпної енергії та
миру! Низький уклін усім небайдужим людям, завдяки яким
наш народ стоїть і переможе!
В. о. голови районної
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. МАКОГОН.

День працівників статистики
Шановні працівники і ветерани статистики!
Новоайдарська районна державна адміністрація
та районна рада щиро вітають зі святом –
Днем працівників статистики.
Своєю повсякденною працею ви забезпечуєте створення
необхідної інформаційної бази для системи державного управління
і суспільства в цілому.
Результати вашої праці свідчать про те, що головними критеріями
статистики залишаються принциповість і об’єктивність,
і за це прийміть щирі слова вдячності.
Щиро бажаємо усім працівникам органів статистики подальших успіхів, міцного здоров’я, сімейного благополуччя і затишку,
здійснення планів і добрих намірів!
В. о. голови районної
держадміністрації
т. В. нОВИКОВА.

Голова районної
ради
В. В. МАКОГОН.

20 листопада Президент України Володимир Зеленський побував у Станиці Луганській. Він оглянув
відновлений міст, що з’єднує підконтрольну та тимчасово непідконтрольну українській владі території
Луганщини. Разом з Президентом із завершенням відбудови мосту ознайомилися Надзвичайний і
Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен та Надзвичайний і
Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн Де Понсен, а також спецпредставник голови ОБСЄ у складі
ТКГ з реалізації мирного плану на сході України Мартін Сайдік.
«Чотири місяці тому тут не було якісної дороги та автобусів, а люди вимушені були користуватися
зруйнованим мостом. Ми його відбудували. Це одна з найзначніших гуманітарних місій української влади,
яка робить все залежне для поліпшення умов перетину лінії розмежування. Ми дякуємо ОБСЄ, дякуємо
нашим близьким друзям – послам Німеччини, Франції, представникам усіх країн, які приїжджають сюди
й дивляться, що ми справді робимо крок за кроком. Від обіцянок – до реальних дій. Ми побудували цей
міст, побудували дорогу. Скажу вам чесно, що це складна робота», – заявив Володимир Зеленський.
же проїхати машина швидкої допомоги або інший негабаритний
комунальний транспорт.
Також у Станиці Луганській
Президент України Володимир Зеленський та голова
облдержадміністрації
Сергій
Гайдай зустрілися з внутрішньо
переміщеними особами, які втратили житло та майно через бойові
дії, а наразі проживають у Золотому Попаснянського району. Вони
звернулися до Глави держави та
очільника Луганщини за допомогою в отриманні нового житла. «Ми вже знайшли необхідні
площі, але там ще потрібно зробити якісний ремонт. Вже невдовзі ці
Глава держави наголосив, що зруйнований проліт мосту через приміщення можна буде оглянупо обидва її боки живуть громадя- річку Сіверський Донець побли- ти», - акцентував Сергій Гайдай.
Розмова відбулася у Станичнони України під одним синьо-жов- зу КПВВ «Станиця Луганська».
Луганській
загальноосвітній
тим прапором. Також він доручив Роботи тривали упродовж майочільнику Луганщини впродовж
весни 2020 року відремонтувати
дорогу
від
Сєвєродонецька
до Станиці Луганської.
«Узимку
ми
підготуємо
необхідну
документацію,
а
навесні розпочнемо роботи», – зазначив голова Луганської обласної
державної адміністрації – керівник
обласної
військово-цивільної
адміністрації Сергій Гайдай.
За словами спецпредставника голови ОБСЄ у складі
Тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на
Сході України Мартіна Сайдіка,
чотири роки тому на цьому місці
не було нічого. Зараз на КПВВ
розгорнута інфраструктура: «Вважаю, що міст має стати символом
же трьох місяців практично без школі І-ІІІ ступенів № 1. По її
єдності України».
Нагадаємо, що Володимир вихідних. Міст пішохідний, але завершенні Глава держави оглянув
Зеленський поставив завдан- він витримує значні навантажен- навчальні класи закладу та завітав
ня до 27 листопада відновити ня. Тобто за необхідності ним змо- на змагання в спортивній залі школи, де вручив капітанам футбольних команд сітки з м’ячами. Юних
спортсменів також привітали
бронзова призерка Олімпійських
Ігор 2012 року з легкої атлетики в потрійному стрибку, голова Комісії атлетів Національного
олімпійського комітету Ольга Саладуха та бронзовий призер Олімпійських Ігор 2008 року
зі стрибків у воду, член Комісії
атлетів НОК України Ілля Кваша.
У свою чергу, діти підготували
гостям показові виступи зі
спортивної гімнастики й ушу
та
подарували
Володимиру
Зеленському Прапор України.
loga.gov.ua
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21 листопада Луганське регіональне відділення Асоціації міст України провело у Сєвєродонецьку
засідання регіональної платформи з діалогу щодо вироблення політики в сфері місцевого самоврядування на тему: «Трансформація розвитку Луганської області: децентралізація влади, пріоритети розвитку,
нові партнерства».
Учасники: голови громад та секретарі місцевих рад, представники Луганської ОДА. У роботі платформи
взяли участь народні депутати Вікторія Гриб, Олександр Лукашев, Максим Ткаченко, а також виконавчий
директор АМУ Олександр Слобожан.
Олександр Слобожан розповів
про дії АМУ у бюджетному процесі 2020 року та результати, яких
вдалося досягти. Так, завдяки активній співпраці з народними депутатами на 2020 рік залишилося
таке важливе джерело доходів
місцевих бюджетів, як відрахування частки від акцизного податку
з пального та є передбачення на
2020 рік прямих міжбюджетних
відносин для усіх ОТГ, що провели і проведуть перші вибори у
2019 році, та громад, утворених
навколо міст обласного значення.
Також завдяки АМУ у Бюджеті-2020 передбачено перегляд ос-

вітньої субвенції з врахуванням
контингенту учнів.
Народний депутат Вікторія
Гриб підняла питання щодо необхідності вирішення проблем
об’єднаних громад, які фактично
утворилися вже п’ять років тому,
але їм не дозволяють провести
перші вибори. Тобто цим громадам не доступні вигоди, які мають
інші ОТГ – додаткові ресурси та
повноваження розпоряджатися
цими ресурсами. І якщо неможливо дозволити проводити вибори, потрібно прийняти державне
рішення про визнання їх як ОТГ.
Також В. Гриб наголосила на про-

блемі недоотримання коштів місцевими бюджетами Луганської
області через надання державою
місцевому бізнесу пільг із сплати
за землю та нерухомість. Парламентар запропонувала запровадити компенсацію місцевим бюджетам з державного за ці втрати.
Таку позицію підтримав і народний депутат Максим Ткаченко.
Народний депутат Олександр Лукашев зазначив, що зацікавлений
у розвитку місцевого самоврядування, тому підтримав зарахування 13,44 % акцизу на пальне до
місцевих бюджетів.
В ході засідання учасники об-

говорили проблемні питання реалізації власних повноважень органів місцевого самоврядування,
напрями взаємодії органів місцевого самоврядування з народними
депутатами та шляхи удосконалення нормативно-правової бази
діяльності об’єднаних територіальних громад та їх повноважень.

За підсумками роботи платформи було прийнято звернення до
Голови Верховної Ради України
та народних депутатів України
Максима Ткаченка, Вікторії Гриб,
Сергія Шахова, Олексія Кузнєцова щодо вирішення проблемних
питань територіальних громад
Луганської області.

21 листопада в Новоайдарському РБК відбулися урочистості заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи. У заходах з
нагоди пам’ятного дня взяли

участь виконувач обов’язків
голови Новоайдарської РДА
Тетяна Новикова, голова районної ради Віктор Макогон,
працівники установ, військо-

вослужбовці, жителі та гості
Новоайдарщини.
Під час заходу усі присутні схилили голови у хвилині
мовчання,
віддаючи
шану тим громадянам, які
ціною власного життя стали
на захисті державних, демократичних цінностей, прав
і свобод людини.
До меморіального знаку воїнам АТО, які загинули в Новоайдарському районі, військовослужбовці поклали квіти.
Далі учасниця художньої
самодіяльності Ганна Шевченко виконала літературну
композицію «З Україною в
серці». У виконанні Юлії Крохмальової, Ольги Рубан та
дуету «Айдарія» пролунали
патріотичні пісні.

21 листопада на центральній
площі селища відкрито сучасний світлодіодний екран та зону
Wi-Fi, що надають можливість
здійснювати пряму онлайн-трансляцію суспільних, актуальних подій Новоайдарщини, а
також головних, цікавих подій
в Україні.
У відкритті взяли участь виконувач обов’язків голови Новоайдарської
райдержадміністрації Тетяна Новикова, голова
районної ради Віктор Макогон,
працівники установ, організацій району, військовослужбовці,
жителі та гості Новоайдарщини.
Ця подія відбулася завдяки
реалізації проекту «Відкрита
влада – запорука довіри населен-

ня» за ініціативи Новоайдарської
РГО «Світанок». Даний проект
реалізовано в межах Програми
ООН із відновлення та розбудови миру, в межах компоненту
«Місцеве самоврядування та
реформа з децентралізації влади» за фінансової підтримки
Європейського Союзу.
Технічним партнером з організації та проведення конкурсу програми малих грантів
Програми ООН із відновлення
і розбудови миру виступила ГО
«Взаємодія - Плюс». Усім присутнім було продемонстровано відеоролік про культуру та
буття Новоайдарського краю
«Новоайдарщина. Різноманітна,
привітна. Луганщина. МОЯ».

22 листопада очільник Луганської області Сергій Гайдай
зустрівся з головою Луганського Регіонального Офісу СММ
ОБСЄ Юккою Туононеном, його
заступником Юргеном Велнером та в. о. керівника Сєвєродонецької філії ЛРО СММ ОБСЄ
Ярославом Куреком.

Юкка Туононен ознайомив
голову облдержадміністрації з
роботою моніторингової групи.
Він повідомив, що в області зараз
перебуває близько 350 спостерігачів та діють 2 Офіси СММ ОБСЄ.
Один у Сєвєродонецьку, другий –
на непідконтрольній території. Також працюють передові патрульні

бази. Одна розташована в Кадіївці, яка здійснює моніторинг, а дві –
у Станиці Луганській та Попасній.
Під час зустрічі були порушені питання щодо покращення
соціального обслуговування людей, які перетинають лінію розмежування на КПВВ «Станиця
Луганська». Зокрема, Ярослав

Курек повідомив, що траплялися поодинокі випадки ненадання
невідкладної медичної допомоги на лінії зіткнення. Очільник
області взяв це питання на контроль. Також питання стосувались розмінування та очистки
території у зоні розведення сил
та засобів поблизу Золотого-4.

23 листопада, поблизу пам`ятного знаку жертвам Голодомору
1932-1933 років, розташованого
на території храмового комплексу на честь ікони Божої Матері «Прикликання загиблих»
у Сєвєродонецьку, відбувся мітинг-реквієм до Дня пам’яті
жертв Голодоморів. Участь у заході взяли представники обласної
і міської влади, громадськість,
військові та небайдужі містяни.
Вони поклали колоски пшениці
та лампадки – символ скорботи
за померлими у часи жахливого голоду, а також вшанували
їх пам’ять хвилиною мовчання.
Новоайдарщина також вшанувала пам’ять жертв голодоморів
1932-1933 років. Захід відбувся
біля Пам’ятного знаку жертвам

Голодомору 1932-1933 років. В
заході взяли участь виконувач
обов’язків голови Новоайдарської райдержадміністрації Тетяна Новикова, голова районної
ради Віктор Макогон, працівники райдержадміністрації, управлінь, організацій, підприємств та
мешканці району.
Під час свого виступу виконувач обов’язків голови райдержадміністрації Тетяна Новикова
наголосила на вагомості цієї дати
для сьогодення: «Давайте завжди пам’ятати те, що відбувалось
в ті жахливі для України часи,
щоб не допустити таких подій в
майбутньому. Хай кожен з вас,
разом з усією Україною, сьогодні
о 16:00 запалить свічку памʹяті,
в знак вшанування невинно за-

мученого голодом українського
народу».
Пам’ять про жертв голодоморів присутні вшанували хвилиною мовчання та молитвою за
участі духовенства району, покладанням квітів до пам’ятного
знаку жертвам голодоморів.
В цей день у кожному населеному пункті Новоайдарського району було обмежено проведення розважальних
заходів та приспущено Державні прапори України на будинках державних установ,
підприємств та організацій.
За матеріалами
офіційних сайтів
loga.gov.ua; auc.org.ua;
naydar-rada.gov.ua

У Сєвєродонецьку відбувся Земельний форум. У заході взяли участь
голова ОДА – керівник ОВЦА Сергій Гайдай, голова Донецької ОДА
Павло Кириленко та Уповноважений
Президента України по земельним
питанням Роман Лещенко. На захід
були запрошені представники структурних підрозділів ОДА, керівники
міських, районних, сільських рад, голови райдержадміністрацій та ОТГ з
Луганської та Донецької областей
Голова облдержадміністрації наголосив, що питання вільного ринку землі є особливо актуальним для
Луганщини. Область є аграрною, і
30 % від усієї виробленої продукції
наш регіон отримує саме за рахунок
сільського господарства. «Українські
землі є основним національним багатством, що охороняється державою та
одночасно є стратегічним активом для
сталого розвитку вітчизняної економіки», – сказав очільник Луганщини.
У свою чергу Тарас Висоцький
акцентував увагу присутніх на тому,
що земельна реформа змінить наявну
модель відносин у сільськогосподарській сфері. Зокрема, це дасть чесні
правила для легальних інвесторів,
розвиток фермерству та дрібному
агровиробництву, встановить ринкові,
а не корупційні ціни на землю і наповнить місцеві бюджети.За підсумком
виступів учасниками було розпочато
активну дискусію з гостями форуму.
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Як вже повідомлялось у попередніх
номерах газети «Вісник Новоайдарщини», розпорядженням Кабінету Міністрів
України №500-р від 10.07.2019 року «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій» для Новоайдарської селищної ради було виділено субвенцію у сумі
7273,75 тис. грн. Асоціація міст України
також сприяла виділенню місцевим громадам цієї субвенції для їх подальшого
розвитку.
На початку вересня до бюджету селищної ради було перераховано перший
транш цієї субвенції, який склав менше
10% від загального обсягу. Новоайдарською селищною радою було укладено
договір на проведення капітального ремонту автодороги по вулиці Незалежності, який вже розпочато. Але розрахуватись
з підрядною організацією за виконані роботи на даний час не маємо змоги, оскільки перерахування коштів цієї субвенції
заблоковано. Керівництво селищної ради
неодноразово зверталось і до Асоціації,
і до народних депутатів Верховної Ради
України, і до Кабінету Міністрів України з проханням розблокування коштів та
проведення своєчасних розрахунків за
виконані ремонти доріг. Але й до сих пір
питання не вирішено. Будемо очікувати
на позитивне вирішення цього питання
керівництвом нашої країни.
Додатково повідомляємо, що за рахунок коштів відповідної субвенції передбачалось провести капітальний ремонт
5 автодоріг по вулицях Центральній та
Незалежності, по провулках Сінному та
Центральному в смт Новоайдар та вулиці
Підгорній в с. Айдар-Миколаївка.

Новоайдарська селищна рада продовжує збільшувати рівень освітлюваності вулиць населених пунктів. Так, вже
розпочато електромонтажні роботи по
вул. Незалежності (в районі аграрного
ліцею) з будівництва нової лінії вулич-

ного освітлення. В найближчих планах
також провести освітлення по вулицях
Піщана, Луганка, Дружби та Южна.
Завдяки активності наших мешканців
громадські організації у 2019 році все
частіше стали брати участь у грантових
програмах та конкурсах. Протягом поточного року громадські організації передали Новоайдарській селищній раді різноманітні матеріальні цінності, придбані
за рахунок коштів міжнародної технічної
допомоги, а це: елементи примусового
зниження швидкості («лежачі поліцейські»); автобусні зупинки, які придбані
в рамках виконання проєкту «Створення
безпечного простору для 200 учнів навчальних закладів шляхом облаштування
шкільних автобусних зупинок в смт. Новоайдар»; садово-паркові скульптури із
дерева, виготовлені місцевим майстром
із с. Гречишкине, велосипеди, самокати
та велокарт із захисним спорядженням,
які будуть встановлені навесні у парку
«Сосновий»; система електронного голосування «Голос», яка придбана в межах
проєкту ПРООН «Ефективне врядування
і залучення громадян задля досягнення
правосуддя, безпеки, захисту довкілля
та соціальної єдності у східній Україні».
Дякуємо за небайдужість та активність нашим громадським організаціям, а саме: Новоайдарським районним
громадським організаціям «Світанок»,
«ТСЖ «Акація», «Добробут», «Фенікс»,
Новоайдарській громадській благодійній
організації «Марафон милосердя». Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю та бажаємо творчої наснаги і успіхів
у досягненні поставлених цілей.

З метою наповнення Державного земельного кадастру (єдиної геоінформаційної системи, яка містить інформацію
про власника/ користувача, розміри, координати та цільове призначення земельної
ділянки), а також з метою подальшого
спрощення здійснення правочинів щодо
продажу, реєстрації спадщини на нерухоме майно, яке розташоване на відповідній земельній ділянці, та отримання
нормативної грошової оцінки на земельні ділянки, звертаємо увагу мешканців
нашої громади на необхідність обов’язкової реєстрації земельної ділянки, що
була оформлена у приватну власність чи
в оренду, але не було визначено її кадастровий
номер, або якщо кадастровий номер відсутній
на публічній кадастровій
карті.
Для реєстрації земельної ділянки в Державному
земельному
кадастрі
власнику/користувачу
необхідно
звернутися із заявою до
проектної організації,
яка має у своєму складі
сертифікованих інженерів-землевпорядників
для розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), додати копію державного
акту чи договору оренди
та копію паспортних даних. Після оформлення
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технічної документації із землеустрою
подати її до Центру надання адміністративних послуг для реєстрації земельної ділянки в Державному земельному
кадастрі.
Перевірити інформацію про внесення даних до земельного кадастру громадяни мають право на сайті:
https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta.
Новоайдарська селищна рада нагадує мешканцям, які ще не сплатили плату за землю у 2019 році, про необхідність оплати земельного податку, який
є обов'язковим платежем, що справляється з власників земельних ділянок
та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів. Інформацію
щодо розміру податку можна уточнити у
співробітників податкової інспекції. До
кінця поточного року сплатити земельний податок для фізичних осіб можна
за наступними реквізитами:
Код платежу: 18010700
ЄДРПОУ 37895134
МФО 899998
Рахунок
№ UA 608999980000033210813012208
Отримувач УК у Новоайдарському р-ні
/с-щ Новоайдар/

З метою більш ефективного здійснення
своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та законних інтересів територіальних громад на сесії Новоайдарської
селищної ради було прийнято рішення
щодо вступу до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України» (далі - АМУ),
головними завданнями якої є захист законних прав та інтересів міст-членів
АМУ в органах державної влади, а також підтримка та розвиток місцевого
самоврядування в Україні.
АМУ регулярно інформує центральні
та регіональні органи державної влади,
громадськість про проблеми місцевого
самоврядування, проблеми міст, а також
можливі шляхи вирішення цих проблем.
Асоціація готує рекомендації з питань
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подальшого розвитку місцевого самоврядування, захисту прав та законних інтересів територіальних громад, зміцнення
інфраструктури міського господарства,
надання високоякісних громадських послуг, охорони громадського порядку в містах, поліпшення екологічного стану, охорони здоров’я, розвитку національних та
культурних традицій, підготовки кадрів,
пропаганди передового муніципального
досвіду, а також реалізує заходи по впровадженню в життя своїх рекомендацій.

21-22 жовтня в м. Святогірськ відбувся перший національний форум «UN RPP
для реформ на сході України», організований в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP) за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Форум зібрав понад 120 представників
органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей, включно з
керівництвом об’єднаних територіальних громад (ОТГ), а також представників
міжнародних донорських організацій, які
спільно підбили підсумки впровадження реформи з децентралізації влади на
сході України у 2018-2019 рр. Центральними темами обговорень на форумі стали ключові досягнення та перспективи
реформи у двох областях та Україні в
цілому, секторальна децентралізація,
потенціал цільових громад Програми.
На даному форумі Новоайдарська
громада отримала нагороду «Громада зі
стратегічним мисленням». Ця нагорода
є результатом плідної роботи багатьох
наших жителів: депутатів і співробітників селищної та сільських рад району,
активних мешканців, представників різних сфер діяльності (охорони здоров’я,
сільського господарства, торгівлі та ін.),
фахівців управлінь райдержадміністрації,
серед яких хотілося б виділити колектив
управління економічного розвитку і торгівлі Новоайдарської РДА, які постійно
брали участь у засіданнях робочої групи
та надавали конкретні пропозиції.
Це наша спільна нагорода. Разом
до нових Перемог!
І. ШОПІН, Новоайдарський
селищний голова.
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Родина майбутнього відомого
скульптора дуже пишалася його
дідом, героєм Першої світової
війни,
кавалером
чотирьох
Георгієвських хрестів – Макаром
Орловим. Так трапилося, що саме ці
хрести врятували сім’ю в тяжкі часи
голоду. Перший хрест «проїли» у
1918 році, другий – у 1923, третій –
у 1933 році.
По закінченні Райгородської
школи, онук Макара – Василь
Орлов, у 1948 р. вступив до Ворошиловградського
Державного
художнього училища на скульптурно-декоративне відділення. Тяжкими, голодними були ці післявоєнні
роки. Одного разу, приїхавши додому в Райгородку за продуктами,
хлопець побачив, що в їхньому
погребі зовсім пусто. І тоді батько дав синові останнього золотого Георгієвського хреста, щоб той
продав його і зміг навчатися далі.
Перебиваючись з хліба на воду,
Василь довго не міг розлучитися з
пам’яттю про діда. Але голод – не
тітка, треба було подумати ще й про
сім’ю… Скільки ж дадуть за цей
хрест, що важить не так вже й багато? Разом з другом віднесли його
до ломбарду. У скупника від подиву
загорілися очі! Він узяв хреста, закрив штору і десь пішов, попросивши почекати. Як виявилось, хрест
був з червонного золота і важив
19,5 грамів. За нього Василь отри-
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лов. На ній знесилений голодом
селянин ще тримає в руці серп, та
ось-ось його покинуть останні сили.
За спиною – цвинтар, на одному з
хрестів сидить і чекає своєї хвилини
Яка ж багата Новоайдарщина талановитими людьми! І наш знаменитий земляк – скульптор Василь чорний ворон. Це все взято в натурі
Юхимович Орлов – один із них. Народився він 16 грудня 1929 р. у селі Райгородка Новоайдарського району з кладовища у рідному селі Райгородка Новоайдарського району, де
Луганської області.
в нього і в односельців ще жива
мав 900 рублів – величезну для того і в якому знаходиться музей.
щини». Після такого успіху одну пам’ять про той жахливий час… Ця
часу суму! Вийшли з товаришем на
«Щось від літописця Несто- з робіт В. Орлова, під назвою скульптура Василя Орлова у 1993
вулицю. Поруч був магазин, у яко- ра є у фігурі Даля, що сидить у «Переселенці», закупив (що на ті році знаходилась на Всеукраїнській
му продавались трофейні музичні кріслі. Спокійний твердий погляд, часи було рідкістю!) національний виставці, присвяченій 60-й річниці
інструменти. Вирішили купити у якому відчувається розуміння музей Голландії (до речі, в Новоай- голодомору в Україні.
німецький акордеон. Саме він і став того, що життя завершується. дарському районному краєзнавчому
Близько ста робіт Василя Юхидля Василя пам’яттю про діда! Цей Але прожите воно недаремно: в музеї зберігається ескіз фраг- мовича було встановлено в різних
акордеон потім часто допомагав нього на колінах лежить книга, менту цього триптиха. Василь містах і селах не лише Луганщини, а
юнакові заробити собі на хліб.
в якій підсумок усього життя. То Юхимович відтворив його копію й усієї України. Створював він і порУ 1952 р. Василь закінчив – Словник» (З книги Ю. Єненка спеціально для нашого музею. На трети, і сюжетні композиції, і героїв
художнє училище, почав плідно «Дума про Козака Луганського»).
одній з державних пересувних ви- праці. Це був апогей творчості
працювати в ВорошиловградсьВ період «перестройки» Орлов ставок у 1994-1995 рр. цей ескіз у буднях, що перетворювали в
ких
скульптурно-живописних подружився ще з одним знамени- (з письмового дозволу автора) свято не лише життя В. Орлова,
майстернях. А у 1971 р. став чле- тим скульптором, нашим земля- об’їздив усю Україну).
але й багатьох відомих осіб.
ном Спілки художників СРСР та ком – Іваном Чумаком, а також з
Дуже близькою й болючою для
У травні 2003 року на домашперейшов на викладацьку роботу Юрієм Єненком – відомим лікарем, Василя Юхимовича була тема го- ню адресу В. Орлова надійшов
до Ворошиловградської дитячої художником та громадським діячем лодомору на рідній землі. Як вдяч- офіційний лист з Києва, у якому було
художньої школи. Розширилися Луганська. Результатом їхньої ний онук, власноруч виготовив прохання про надання Національній
можливості займатися творчою плідної дружби стали пам’ятники він надгробний пам’ятник-плиту з Академії наук України інформації
діяльністю.
Антону Чехову, Степану Рудансь- барельєфним зображенням Макара про скульптора для внесення її до
Василь Юхимович Орлов кому, а пізніше вже й самому Юрію Орлова, золотий хрест якого вряту- Енциклопедії сучасної України.
створював складні за художньою Єненку. Важко повірити, але всі вав колись і самого скульптора від На жаль, на всі питання довелось
композицією твори з високим сту- вони були створені та встановлені голодної смерті.
відповідати не Василю Юхимовичу,
пенем художнього узагальнення насправді бідним скульптором
З цими спогадами і працював а його близьким родичам.
та емоційного впливу. Він був на Орловим…безкоштовно!
над станковою виставочною скульВасиль Орлов пішов з життя
найвищому щаблі творчого сплеУ 1993 р. ім’я Василя Орлова птурою «Голод» тепер уже відомий у квітні 2003 р., коли йому було
ску у вісімдесятих роках минулого внесли до книги «Митці Луган- луганський скульптор Василь Ор- 74 роки. Працював до останстоліття.
нього, переповнений творчими
Поруч з ним працював інший
задумками та планами.
знаменитий скульптор ЛуганщиВшановуючи пам’ять нашого тани – Ілля Овчаренко. На відкритті
лановитого земляка, до 90-ї річниці
їхньої спільної роботи – пам’ятника
з дня його народження у НовоайВолодимиру Далю – відомі
дарському районному краєзнавчому
московські скульптори були промузеї відкриється виставка одного
сто приголомшені! Василя Орлова
експоната, на якій буде представлеяк скульптора офіційно визнали в
но ескіз відомої скульптури Василя
професійному журналі, що видаОрлова «Переселенці» з розпискою
вався в Москві. А пам’ятник Далю
автора про те, що його виготовлено
став апофеозом творчості Василя
на замовлення саме нашого музею.
Орлова. У рік 180-річчя від Дня
народження Козака Луганського
А. СОРОКІНА,
цей пам’ятник було встановлено
науковий співробітник
на одній з луганських вулиць, яка
Новоайдарського районного
тепер носить його ім’я, неподалік
краєзнавчого музею.
від будинку, де Даль народився

Райгородка славиться своїми чудовими святковими
дійствами. Одне з них під назвою «Веселий ярмарок» відбулось
нещодавно. Присвячений захід був трударям рідної землі та
підсумку їхньої нелегкої праці, й відкрили його чудові слова:
«Шануйся, роде наш прекрасний, і рідна матінка-земля».

Треба сказати, що назва відповідала суті стовідсотково: і ярмарок
тут був, і весело було всім без винятку. Та про все по черзі. Головними героями серед святкових декорацій виступали всіляка городина
та Пан Гарбуз зі своєю жінкою та
родиною – цікавими гарбузами різних форм та розмірів, які виросли
на городах райгородців. Причому,
всі вони були зі своїми обличчями
(вуса, посмішки, зачіски) та гарно
вдягнені (з декораціями допомогла
бібліотекар Тетяна Губанова). В
такому ж цікавому стилі оформлене й смачне пригощання – неймовірна гарбузова каша, яку зварила

файна господиня Олена Антонова,
та якою пригощали всіх гостей
ярмарку абсолютно безкоштовно.
Підкріпившись кашею, відвідавши
гаряченького духмяного чаю з самовару та бубликів, глядачі та гості свята рухались далі – ще стільки
цікавого навкруги!
Активно та бойко проходила
торгівля на площі. Любов Міссюра
вийшла торгувати кулінарією власного виробництва: гарячими пиріжками, напоями, соком, вином,
огірками. Олена Антонова завзято
рекламувала «чарівні» саморобні віники, запевняючи покупців:
«Наші віники хороші, метуть самі

в хату гроші». Подейкують, на
них був такий ажіотаж, що навіть
всім бажаючим не вистачило. На
замовлення райгородців готується нова партія чарівних домашніх
помічників. Ганна Трахініна також
не залишилась осторонь. Вразила
неймовірно гарними килимцями,
які зробила сама. Покупців було
чимало.
На ярмарку була оформлена
чудова фотозона з ще одним символом села – корівкою-годувальницею. Її із соломи в натуральну величину виготовив майстер «золоті
руки» Віталій Кривовід. Посильну
допомогу надав в цій нелегкій, але
цікавенній справі Айваз Байрамов.
А поряд з ярмарком на площі
відкривалась різнопланова концертна програма, в якій взяли
участь талановиті виконавці. Як
завжди прекрасно з роллю ведучих
впорались енергійна, харизматична, талановита Марина Мухіна та
чарівна, відповідальна, безвідмовна Наталія Бикова. Першою взяла
слово в. о. сільського голови С. Б.
Шиповська. Вона щиро привітала
односельців зі святом, подякувала
всім, хто працює та працював на
селі, у сфері сільського господарства, побажала злагоди, миру та
добробуту: «Всім райгородським
хліборобам уклін наш низький
до землі!», вручивши великий
запашний красивий коровай.
Тож чим радували на концерті?
О, тут було що послухати та на що
подивитися! Прекрасно, професійно виступила Тетяна Мухіна, виконавши три чудові пісні.
Порадували діти – другоклас-

ники Райгородської ЗОШ, дитячий
танцювальний колектив з сучасними ритмами, а також юні солісти:
дівчинка, що має нагороду «Золотий мікрофон», чудові артистичні
та вокальні дані – Варя Ткаченко,
та хлопчик, який буквально «виріс» на сцені, співає змалечку та
має неабиякий хист до цього – Тимур Чумаков.
Не поступалися й дорослі виконавці. Вдало дебютував на центральній сцені села справжній, як
його називають односельці, скарб
Іван Лапигін. Свій сильний голос
та багатий репертуар він приховував багато років, соромлячись
виступати перед великою аудиторією, та цей скарб вдалося «відкопати», тепер він розкрився та має
багато прихильників своєї творчості. До речі, чоловік нещодавно
відзначив свій ювілей, тож отримав привітання та подарунок від
організаторів ярмарку. Не залишаючись в боргу, він заспівав одну з
найулюбленіших пісень райгородців – «Куст калини».
Як завжди була на висоті закохана в рідне село й пісню Людмила
Глазунова. Вона співає з самого дитинства, тож ця сцена для неї дійсно – другий дім. І цього року вона
святкуватиме 50-річчя своєї творчої діяльності. Шквал оплесків
зірвав виступ дуету «Файні жіночки» у складі Людмили Глазунової
та Ольги Коваленко. Це, як завжди,
було з гумором та дотепно. Вражали талантами представники нового
покоління райгородських співаків:
тендітна та лірична Ірина Безкровна, приваблива та енергійна

Марина Мухіна.
Свій внесок в організацію святкування зробили працівниці дитячого садочку «Топольок» Олена
Нікотіна, Валентина Гевліч, Тетяна Ільїнова та Олеся Долженко.
Їхня гумористична артистична
група підготувала кілька дуже веселих та смішних сцен-мініатюр,
які розсмішили навіть найсерйозніших глядачів. Із задоволенням
підготували танок «Лезгинка» до
свята братик та сестричка Байрамови. Вийшло в них чудово. Всім
дуже сподобався талановитий виступ малих. Завершила концертну
програму Валентина Євдокимова
з прекрасною душевною піснею
«Хліборобський коровай» за темою заходу. За музичний та фото
супровід за традицією відповідав
Юрій Євдокимов.
Та завершення концертної програми зовсім не означало завершення святкування. Зовсім ні! Всі
бажаючі мали змогу повеселитися,
натанцюватися на веселій дискотеці, а також абсолютно безкоштовно скуштувати смаколиків
– кулішу та шашликів. За це частування та пригощання райгородці
та гості села висловлюють вдячність спонсорам. Це З. Г. Дідоха,
І. М. Тіханов, В. П. Лічевський,
А. М. Мухін, С. А. Пасічник,
О. М. Вєрєтянніков, М. О. Кранцевіч. За організацію ярмарку –
С. Б. Шиповській та всім, хто
доклав руку до складання всіх
задумів в одне чудове дійство.
Яке, без сумніву, вдалося!
М. ТИХОНОВА.

«ВІСНИК

16 листопада в нашому селі Штормове чудовим святковим концертом поздоровили працівників сільського господарства художні самодіяльні колективи Штормівського СБК
та Марсівського Народного Дому.
Веселі, душевні, жартівливі во виконали пісню «Білі лебе- ючі виклики глядачів. Гарно
пісні та гуморески підняли на- ді» Тетяна Романів та Олена приймали глядачі пісні у вистрій глядачам. Відкрила кон- Сотнікова. Щирі посмішки конанні дуетів та тріо, а також
цертну програму піснею «Рідне та сміх викликала гуморес- ансамблю «Журавушка».
Особисто мені особливо спосело» В. Буднік. А далі радував ка «Свекруха» у виконанні
добались пісні у виконанні Восвоїм талантом жіночий во- Валентини Кобцевої.
Тепло та привітно зустріли лодимира Мартинова та Раїси
кальний ансамбль «Калина»
Штормівського СБК. У їхньо- глядачі виступ художнього са- Гринько.
Фінальну – душевну та паму виконанні пролунали пісні модіяльного колективу Марсів«А в селі», «Рябиновые бусы» ського Народного Дому. Пер- тріотичну – пісню виконали
та «Лісапед», яка викликала шим на сцену вийшов дует у вокальний жіночий ансамбль
складі Раїси Гринько та Вален- «Калина» Штормівського СБК
особливий захват.
Неперевершено
виступи- тини Корягіної. Вони заспівали та всі учасники художньої
ли солістки Варя, Анастасія українську народну жартівливу самодіяльності.
Концертна програма, на
та Віра Остапенко з піснями пісню «Виспівує соловейко»,
«Прірва» та «Приймаченько». яка отримала щирі оплески. думку глядачів, вийшла яскрадушевною,
різномаВокальний жіночий ансамбль Молодий соліст Володимир вою,
«Паняночки» подарував гар- Антипов подарував глядачам нітною. Всім учасникам хуні пісні «Баяніст», «Вишня ліричні пісні «Моя кохана» та дожньої самодіяльності та
белоснежная», «Хочу на море». «Ти не моя», які виконав під працівникам Будинків культури
Дуже душевно, проникли- щирі оплески та підбадьорю- від імені сільгосппідприємства
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Вид та
назва
проекту
регуляторного акту

Ціль
прийняття
регуляторного акту

Строки
підготовки
проекту
регуляторних актів

1
1

2
Про встановлення
місцевих
податків і
зборів на
2021 рік

3
Реалізація
державної
політики в
податковій
сфері, спрямованої на
поповнення
доходної частини бюджету сільської
ради

4
ІІ квартал
2020

Найменування органу та
підрозділу,
відповідального
за розробку
проекту регуляторного
акту
5
Виконком
сільської
ради

В минувшие выходные в кафе
«Пирамида» состоялся турнир
по бильярду, посвященный Дню
памяти жертв Голодоморов в
Украине. Организован турнир общими усилиями райпотребсоюза
(В. Корнеев) и КП «Спорт для
всех» (Е. Белобровский).
В соревнованиях приняли
участие не только жители
Новоайдара и Новоайдарского
района. Посоревноваться в бильярдном мастерстве прибыли
представители Новопсковского
района (с. Новобелая) Владимир
Онишко, Владимир Богатырев,
г. Лисичанск – Роман Михайлюк.
Честь Новоайдарщины защищали Владимир Корнеев, Николай Галухин, Антон Литовченко,
Евгений Декин, Владимир Сазонов, Анатолий Глайборода, Олег
Слотвинский, Павел Рубан.
Игра была напряженной, яркой,
захватывающей. Чтобы определить
победителей, потребовалось несколько часов. Но все же это того
стоило. Каждая партия определяла
сильнейшего. У кого-то немного
не хватило мастерства, у кого-то

2019 р.

5

«Агротон» вручила Подяки
Ольга Тітова
Я дуже пишаюсь, що у нашому селі гарний сільський
Будинок культури (тільки шкода, що не опалюється), в якому
працюють віддані своїй справі
люди: директор Т. І. Романів,
художній керівники О. А. Сотнікова, А. П. Сабуров, техпрацівник Л. П. Сало. Спасибі вам,

що своєю працею приносите
радість людям! А ще дуже приємно, що наш Будинок культури
співпрацює з іншими колективами художньої самодіяльності.
Якщо в селі працює культура,
то і село живе!

листя, дарунки осені в гарбузових кошиках, дивовижні їжаки з
шишок, що запаслись смачненькими грибочками. Свят мало не
буває! І це довели День народження улюбленого казкового героя – Вінні-Пуха – та чарівний
Осінній бал.
Набирає обертів самоврядування в школі. Відбулися
демократичні вибори мера. Серед кількох претенденток: Самойлова Ганна (9-А), Желєзко
Софія (8-А), Корнієнко Вероніка (10-Б) перемогу здобула
Щурова Емілія (8-Б). Одразу
вибрали й актив, що буде, спо-

діваємось, плідно працювати
на теренах самоврядування. Цікавою була пропозиція нового
мера провести тиждень стилю,
де кожного дня можна було вдягати спортивний, святковий чи
національний одяг. Більшості
учнів це дуже сподобалось.
9 листопада – визначна дата
в історії українського народу.
Незалежна Україна вшановує
Преподобного Нестора Літописця та відзначає День української
писемності та мови. До Дня
української писемності та мови
у школі-гімназії було проведено Тиждень української мови.
Виставки газет, презентацій, художньої літератури в холі школи
і бібліотеці, мовні вікторини,
інтелектуальні ігри, виразне
читання віршів Т. Г. Шевченка,
тематичні диктанти, Всеукраїнський радіодиктант, який писали
учні 10-11 класів – все це сприяло збагаченню знань учнів, вихованню любові до національних
традицій, народної мудрості, до
краси і гармонії рідного слова.

Відбагряніла золотокоса осінь, вкрила землю листом опалим, не налякала вітром, дощами
не зливала, роздала всім подарунки і десь у полях спочила, стомлена та задоволена своєю працею. Згасли на клумбах її останні поцілунки – строкаті чорнобривці, яскраві айстри й шляхетні
жоржини. Затихло все в очікуванні суворої матінки-зими. А в нашій школі-гімназії життя
гуде, як у вулику. Ще вчора були канікули (як же швидко вони пролетіли!), а вже сьогодні –
ми знову поринули у дивовижний світ знань.
І нам є чим пишатися. Наша учнів на чолі із заступником ди- фесію – стануть на сторожі закокоманда «Лідер» посіла ІІ місце ректора з виховної роботи Ксе- ну у лавах національної поліції.
Чудову виставку букетів й
в ІІ етапі Всеукраїнської дитя- нією Розуваєвою та учителем
чо-юнацької військово-патріо- історії Оленою Євдокімовою осінніх поробок «Осінні фантатичної гри «Сокіл» («Джура»). відвідали столицю нашої Бать- зії» влаштували ми перед каніУ напруженій боротьбі учні 8-9 ківщини. Наші учні зустрілися кулами – диво дивне! Вражали
класів Самойлова Ганна, Селі- із заступником начальника ГО, красою яскраві букети з квітів, з
хов Ігор, Сороковенко Данило, полковником поліції Віктором
Дяченко Віталій, Майоров Ар- Нечитайло.
Учні звітували про діяльність
тем, Воронкін Сергій, Рижкова
Карина, Білоконов Євген відсто- ГО «Закон та ми» та спільну
яли честь школи і були нагород- роботу з Новоайдарським відокремленим підрозділом нажені цінними подарунками.
Був цікавим і насиченим Тиж- ціональної поліції. Одноденна
день безпеки життєдіяльності. програма була цікавою і насиДіти мали змогу ознайомитися ченою. Учням показали роботу
з правилами пожежної безпе- Call-центру «102», познайомили
ки, розширити уявлення про з роботою тренінгового центру
роботу пожежників, про спосо- ГУНП. Особливо захопилися
би гасіння пожеж та транспорт діти роботою службових собак
і навіть спробували працювати
спеціального призначення.
Уже стала традиційною зу- разом. Та і самі вразили поліцейстріч представників громадської ських столиці влучною стрільорганізації нашої школи «Закон бою в інтерактивному тирі.
та ми» з керівництвом Головного Переповнені враженнями від
Учні школи-гімназії
управління національної поліції зустрічі, деякі учасники загону
у
Головному
управлінні національної поліції
в м. Києві. Наприкінці жовтня 13 визначилися з майбутньою про-

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

29 листопада

сноровки или, может везения… Постепенно «отсеивались» участники,
оставляя место за бильярдным столом самым подготовленным, самым
собранным спортсменам.
Итак, через некоторое время определились призеры соревнований.
Почетное третье место разделили Николай Галухин и Владимир
Онишко, набрав одинаковое количество очков. «Серебро» турнира по праву досталось Олегу
Слотвинскому, а «золото» завоевал
Владимир Корнеев. Кстати, имен-

В. ПЕЛИПЕНКО, учасник
художньої самодіяльності
с. Штормове.

Г. САМОЙЛОВА,
учениця 9-А класу
ОНЗ Новоайдарська
школа-гімназія,
член редакційної
групи учнівського
самоврядування.

но Владимир Витальевич обучал
игре в бильярд Олега Слотвинского. Так что в поединке за первое
место сошлись два сильных игрока. Но пока ученику не удалось
превзойти в мастерстве учителя.
Все победители награждены
Грамотами и медалями (от КП
«Спорт для всех»), Кубок вручен
обладателю первого места. Все
участники получили массу удовольствия от игры, которая прошла в
теплой дружеской обстановке, и от
общения с единомышленниками.
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В медіа поширили інформацію
про призупинення фінансування виплат, зокрема лікарняних,
а також у зв’язку з вагітністю та
пологами і т. д.
Мінсоцполітики ПОВІДОМЛЯЄ, що це не відповідає дійсності. Станом на сьогодні залишки
на рахунку Фонду становлять
429,4 млн грн, що є достатнім
для здійснення НЕОБХІДНИХ
поточних виплат.
Більше того, надходження
до фонду формуються ЩОДНЯ
із сплати єдиного соціального
внеску роботодавцями.
Проте минулого тижня Печерський суд міста Києва поновив
на посаді колишнього керівника
Фонду Євгена Баженкова.
Він був зареєстрований державним реєстратором навіть без
повного тексту рішення. Власне
він і призупинив виплати.

Пан Баженков не був уповноважений приймати такі рішення,
тому що не було засідання комісії з його поновлення. Будь-які
рішення щодо суттєвих змін по
бюджету, зокрема щодо призупинення виплат, приймаються лише правлінням Фонду –
не одноосібно.
Правління Фонду не збиралось, тож жодних рішень по призупиненню виплат не приймалось. Уряд тільки в п’ятницю на
своєму засідання прийняв постанову про заміну урядової сторони
правління.
Найближчим часом правління буде зібрано для вирішення
ситуації.
Міністерство соціальної політики вважає цю ситуацію
НЕПРИЙНЯТНОЮ.
18 листопада Міністерство
соціальної політики уже зверну-

лося до Міністерства юстиції із
проханням скасувати дії державного реєстратора щодо запису
в ЄДРПОУ Баженкова Є. В. як
директора Виконавчої дирекції
Фонду.
Міністерство соціальної політики розраховує на об’єктивне
та справедливе рішення відповідних органів, які повинні встановити правомірність поновлення
Євгена Баженкова.
Мінсоцполітики докладе усіх
зусиль для якомога швидшого вирішення ситуації та ГАРАНТУЄ
поновлення виплат.
Для цього ще Урядом було
затверджено
склад
урядової сторони правління фонду,
щоб перевести роботу Фонду в правове поле і уникнути
подібних маніпуляцій.

20 листопада, у Всесвітній
день дитини, Кабінет Міністрів
України ухвалив рішення, яке
дозволить спростити перетин
лінії розмежування для підлітків, які змушені проживати на
окупованій території Донецької
та Луганської областей.
Рішення Уряду передбачає:
- спрощення процедури перетину лінії розмежування особами, які не досягли 16-річного
віку, на підставі свідоцтва про
народження;
- спрощення процедури переміщення товарів через лі-

нію розмежування фізичними
особами;
- внесення змін до довідки
про подання документів для
подальшого оформлення і отримання паспорта громадянина
України, паспорта громадянина
України для виїзду за кордон,
тимчасового посвідчення громадянина України, що засвідчує
зазначені факти та є обставиною, яка враховується під час
переміщення осіб через лінію
розмежування.
Процес реінтеграції тимчасово окупованих територій – дов-

гий, складний, можливо навіть
суперечливий. Але в його центрі
– проста людина та готовність
держави до захисту її інтересів.
Крім того, таке визначення
як «ручна поклажа» виключено.
Цей, здавалося б, незначний нюанс знівелює корупційні ризики, зменшить черги та загалом
спростить життя пересічних
українців, що змушені жити на
тимчасово окупованій території. Нові правила почнуть діяти
наприкінці листопада 2019 року.

Новорічна ялинка - неодмінний сучасний атрибут святкування Нового року і Різдва (а до настання цих свят залишилось не
так вже й багато часу). Але якою
вона буде – вирішувати треба
обдумано. Головне, при виборі зеленої красуні – не стати на
хибний шлях, і ні в якому разі не
вирубувати ялинки самовільно!
Новоайдарське
лісництво
протягом всього року перебуває в повній «бойовій
готовності». Бо, на превеликий жаль, вистачає тих,
хто бажає порушити закон
та самовільно вирубати дерево (а то й не одне). Ми
намагаємось забезпечити
цілодобовий нагляд за лісовими насадженнями, до того
ж, в лісництвах встановлене
відеоспостереження. Незаконними порубками завдається значна шкода лісові.
Візьмемо до уваги той факт,
що працівники лісництва
точно знають, які дерева
підлягають вирубці, ретельно їх обирають. Думаю, не
варто навіть розповідати,
скільки праці вкладено в кожне деревце, скільки турботи. А
браконьєри? Хіба вони будуть
дивитися, можна вирубати це
дерево чи ні? Хіба будуть робити порубку за всіма правилами?
Звичайно, ні. Часто це робиться
хаотично, і по-варварськи.
Напередодні свят для реалізації ялинок буде вдосталь.

Усі вони вирубуватимуться
на спеціальних ділянках та за
рахунок розчистки території,
тож довкілля не постраждає.
Купуючи ялинки, слід звернути увагу на їх походження. Новорічні дерева будуть
маркуватися
спеціальними
уніфікованими засобами.
Закликаємо громадян не порушувати законодавство та ку-

передбачений адміністративний
штраф у розмірі від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів
громадян (510-1020 грн), і на
посадових осіб – від 150 до 300
неоподаткованих мінімумів доходів громадян (2550-5100 грн).
Порушнику, крім адміністративного штраф, належить відшкодувати шкоду, заподіяну лісовому
фонду за кожне зрубане дерево
Довідка: ч. 4 ст. 358 КК України передбачене покарання у вив розмірі від 498 до 879 грн,
з конфіскацією заготовлених гляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або
новорічних ялин.
Чи воно того вартує? Точ- обмеження волі на строк до двох років.
но ні! Тим паче, що купити
О. СКРИПНИК, прокурор Новоайдарського відділу
ялинку - це дешевше, ніж
Сєвєродонецької місцевої прокуратури.
купити пляшку шампанського. Тож не відмовляйте собі
в цьму задоволенні. Тоді новорічі свята пройдуть у вас
з безперечно гарним настроєм і, що теж дуже важливо,
з чистою совістю.
Ще раз нагадуємо: не порушуйте закон, шановні новоайдарці. Давайте будемо
цивілізованими. Давайте всі
Подходит к концу 2019 год. У многих владельцев охотничьеразом будемо піклуватися го, гладкоствольного, нарезного, газового, травматического орупро наші ліси та показувати жия в декабре 2019 года заканчивается срок регистрации оругарний приклад нашим ді- жия. Просьба к тем, кого это касается, заблаговременно пройти
тям і онукам. І гарно зустріне- перерегистрацию оружия, продлить срок его разрешения. Для
мо Новий рік та Різдво. Нехай этого необходимо получить соответствующую консультацию
святковий настрій поступово в отделе разрешительной системы Новоайдарского отдела полиции.
приходить до вас, а ми, працівники лісництв, підкріпемо його
Контактный телефон: 066-97-44-770.
законно зрубаними маркованими
С. ТИХАНОВ,
новорічними деревами.
старший инспектор по контролю
за учётом оружия в сфере разрешительной системы
Ю. ЧЕРКАСОВ, лісничій
сектора превенции, майор полиции.
Новоайдарського лісництва.

пувати лише марковані новорічні ялинки! І попереджаємо, що
громадяни, які незаконно вирубують або торгуватимуть ялинками, притягуватимуться до адміністративної чи кримінальної
відповідальності у встановленому законом порядку. Адміністративним кодексом України за незаконну рубку новорічних ялин

Щодо оформлення санітарних паспортів
на транспортні засоби,
що використовуються для перевезення
харчових продуктів
Відносини між органами виконавчої влади, операторами ринку харчових продуктів та їх споживачами регулює Закон України
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Статтями 43 та 44 зазначеного Закону встановлені
гігієнічні вимоги до рухомих та/або тимчасових потужностей та до
транспортних засобів, призначених для торгівлі, та транспортних засобів для перевезення харчових продуктів. Оформлення санітарних
паспортів на транспортні засоби Законом не передбачено.
Однак вимоги стосовно належних умов транспортування
продуктів харчування залишаються чинними. Згідно з ними вся
відповідальність за безпечність та якість харчових продуктів на
всіх стадіях їх виробництва та обігу покладено на операторів ринку
(суб’єктів господарювання).

kmu.gov.uа

kmu.gov.uа

Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури здійснювалось процесуальне керівництво досудовим розслідуванням за фактом використання чоловіком завідомо підроблених
офіційних документів, а саме кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець
м. Сєвєродонецька придбав у невідомої особи підроблений бланк
посвідчення водія на своє ім’я. В подальшому, керуючи транспортним засобом в напрямку смт. Новоайдар з м. Сєвєродонецьк,
перебуваючи на блокпосту в с. Новоохтирка Новоайдарського району Луганської області, знаючи, що придбане ним посвідчення
водія містить неправдиві відомості, під час зупинки автотранспорту надав співробітникам поліції придбаний офіційний документ,
а саме водійське посвідчення, яке містить неправдиві відомості,
видаючи його за оригінальне.
За фактом використання завідомо підробленого посвідчення
водія, після виконання необхідних слідчих дій, отримання відомостей з сервісного центру МВС та проведення технічної експертизи документів, які підтвердили факт підроблення офіційного
документу, прокурором Новоайдарського відділу місцевої прокуратури чоловіку оголошена підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Обвинувальний акт за обвинуваченням порушника у вчиненні вказаного злочину спрямовано
до суду для розгляду по суті.
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План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
на 2020 рік по Бахмутівській сільській раді
№
з/п

Вид та
назва
проекту
регуляторного акту

Ціль
прийняття
регуляторного акту

Строки
підготовки
проекту
регуляторних актів

1
1

2
Про встановлення
місцевих
податків і
зборів на
території
Бахмутівської
сільської
ради на
2021 рік

3
Реалізація
державної
політики
в податковій сфері,
спрямованої
на поповнення доходної
частини
бюджету Бахмутівської
сільської
ради

4
ІІ квартал
2020

Найменування органу та
підрозділу,
відповідального
за розробку
проекту регуляторного
акту
5
Виконавчий комітет
Бахмутівської
сільської ради

1
1

2

Вид та
назва
проекту
регуляторного акту

2
Про
затвердження
ставок
місцевих
податків і
зборів
Про затвердження на
території
Колядівської сільської ради
ставок
земельного
податку

Ціль
прийняття
регуляторного акту

1
1

Вид та
назва
проекту
регуляторного акту

Строки
підготовки
проекту
регуляторних актів

3
Приведення у
відповідність
до норм
чинного законодавства

4
ІІ квартал
2020

Приведення у
відповідність
до норм
чинного законодавства

ІІ квартал
2020

2
Про встановлення
місцевих
податків і
зборів
на території Побєдівської
сільської
ради

Ціль
прийняття
регуляторного акту

3
Приведення у
відповідність
до норм
чинного законодавства

29 листопада

2019 р.

7

продам
ДОМ. Ул. Дружбы, 253. Недорого.
066-54-32-716.
ТРАКТОР ЮМЗ. Цена –
40 тысяч. 066-148-57-19.
ПРЕСС
«Massey-Ferguson»
(тюк - до 15 кг) и САМОСВАЛ
ГАЗ-САЗ 3507. 095-007-50-47.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ
по цене 3,50 грн/кг. Спеваковка.
095-57-136-33.
Две ПЧЕЛОПЛАТФОРМЫ и
ИНВЕНТАРЬ. 050-90-29-777.
ДРОВА
(дуб,
ясень).
099-14-59-39-1.
ЩЕНКА французского бульдога
(девочка). 050-779-70-49.
ХРЯКА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Возможен обмен. 050-887-25-32.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,
066-31-32-595.

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.

Найменування органу та
підрозділу,
відповідального
за розробку
проекту регуляторного
акту
5
Виконком
сільської ради

Виконком
сільської ради

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
на 2020 рік по Побєдівській сільській раді
№
з/п

№ 58

куплю

План регуляторної діяльності Колядівської сільської ради
Новоайдарського району Луганської області на 2020 рік
№
з/п

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Строки
підготовки
проекту
регуляторних актів

4
ІІ квартал
2020

Найменування органу та
підрозділу,
відповідального
за розробку
проекту регуляторного
акту
5
Виконавчий комітет
Побєдівської
сільської ради

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Установка. Ремонт. 066-718-79-40.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.
ПОСЛУГИ АС-МАШИНИ.
Відкачування вигрібних ям,
туалетів, колодязів, септиків,
підвалів, автомийок, біотуалетів,
каналізації.
Тел. +38 066 569 57 99.

считать
недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК
на ім’я АБУЛОВА Артура
Нігматовича вважати недійсним.
ПОСВІДЧЕННЯ
УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ на
ім’я ІЩЕНКА Павла Івановича, 09.04.1995 р. н.,
вважати недійсним.
АТЕСТАТ про середню
освіту АН 26995323 на ім’я
ЛОБОДА Артема Вікторовича
вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ
КВИТОК
НУ № 9045211, виданий
09.11.1983
р.
Жовтневим
РВК м. Луганська на ім’я
ПЛАХУТИ Володимира Миколайовича, вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК
на ім’я ПОПЕЛНУХИ Миколи Івановича, 10.03.1966 р. н.,
вважати недійсним.
ПОСВІДЧЕННЯ
особи, яка постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (серії А № 147260 С),
видане 09.11.2011 р. на ім’я
РИЖЕНКА Геннадія Андрійовича, вважати недійсним.

УГОЛЬ

Высокое качество.
Доставка
066-928-50-36
067-729-87-31
Изготовление,
перетяжка,
ремонт
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

Куплю КОРОВ,
БЫКОВ, ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ.
095-512-38-39,
098-389-73-47
Куплю КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
и ДОРЕЗ.
099-011-98-55. Роман.

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.
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.

помним...
2 года светлой памяти
Маргариты Викторовны
КУДРИНОЙ
(01.01.1939 – 03.12.2017)
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года,
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Шеховцов Михаил Иванович,
Лариса, Миша, брат Вова,
семья Варениковых, Назар.
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Дорогого, любимого
Сергея Николаевича
САМАРИНА
от всей глубины
любящих сердец
поздравляем
с 60-летним юбилеем
со Дня рождения!

1 ГРУДНЯ. СВ. РОМАНА.
4 ГРУДНЯ – ВВЕДЕННЯ. ТРЕТЯ
ПРЕЧИСТА (ВВЕДЕННЯ У ХРАМ
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ).
5 ГРУДНЯ – ПРОКОПА. «Прийшов Прокіп – розбив розміт, по
снігу ступає – дорогу копає». Але
хороший санний шлях, вважалося,
проляже з 7 грудня – Катерини.
6 ГРУДНЯ – КАНУН СВЯТОЇ
КАТЕРИНИ. З цього вечора дівчата
починали ворожити.
7 ГРУДНЯ – ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ КАТЕРИНИ. На Катерини вже
приходила справжня зима з морозами

Шестьдесят — это круглая дата, не отметить такую нельзя! Это время, когда
с тобой рядом лишь надежные
люди, друзья. Ты мужчина солидный и важный, ты не любишь
лирических слов, но позволь в юбилей твой уважить, пожелать тебе счастья во всем. Пусть проблемы сбегут без
оглядки, жизнь наполнят успех и добро, и здоровье пусть
будет в порядке. И, конечно, чтоб больше везло.Не теряй
ни задора, ни пыла, не расстраивайся и не робей. Чтоб
судьба берегла и хранила. И отметь хорошо юбилей!
С любовью – жена, дети.

2 грудня — день, коли всім
знакам Зодіаку потрібно довіряти
своїй інтуїції. Доводи розуму не
будуть настільки актуальні сьогодні. Захльостують емоції, вони
будуть змінювати настрій дня від
приреченості до наснаги. Якщо на
2 грудня намічені важливі справи, постарайтеся їх перенести,
емоційні злети і падіння можуть
стати грунтом для непорозуміння
і конфліктних ситуацій. Настільки «чутливий» день може порушити плани по успішній співпраці, зірвати ділові переговори,
але для романтичних відносин
він найбільш сприятливий.
10 грудня. У другій фазі місячного циклу ми відчуваємо
приплив сил і енергії, в цей день
сприятливо починати тренування,
пускатися в вивчення нових наукових напрямів, починати стосунки. Разом з наростанням життєвих
сил зростає і емоційна складова:
велика ймовірність сварок і конфліктів. Місяць у Тельці знаменує
цей день як період матеріальної
стабільності, тому будь-які операції з грошима будуть сприятливі. Сьогодні буде добре відвідати
театр або розкішний ресторан,
насолодитися прекрасним.
17 грудня сприятливий для
монотонної праці. Бухгалтерські,
юридичні та інші напрямки, які
потребують вдумливої роботи,
отримають сприятливі умови для
найкращої реалізації проектів.
Сьогодні ви можете відправитися
в банк, взяти кредит, здійснити
торгово-посередницькі операції
або просто піти вчитися, зайнятися самоосвітою. Будь-яка колективна робота дасть свої плоди
дуже скоро. Для підтримки здо-

ров’я рекомендується приймати
повітряні ванни: затіяти пікнік
або просто прогулятися.
23 грудня відкриває можливості
переглянути своє життя і колишні
вчинки. Погляд на звичні речі під
новим кутом допоможе вирішити
проблеми, які раніше здавалися нерозв’язними. Сила і енергія
йдуть на спад, а, значить, можна
спокійно поміркувати і обдумати
зроблене, підбити підсумки. Постарайтеся не брати участь в конфліктах, хоч атмосфера дня і буде
схиляти вас до цього. Призупиніть
ділові переговори до кращих часів
і знизьте фізичні навантаження.
26 грудня благоволить фізичному розвитку і зміцненню
здоров’я: можна почати лікувальне голодування, записатися
на фітнес, сісти на детокс-дієту
для
очищення
організму
від шлаків і токсинів.
30 грудня ідеальний день для
зав’язування нових контактів
як у діловому, так і в особистій
сфері. Спілкування з людьми
буде легким і приємним, а побачення пройде «на відмінно».
Крім того, день відкриває широкі можливості для творчої самореалізації та освітньої діяльності, ви будете вбирати знання,
як губка. Дозвольте прихованим
здібностям проявитися.

Дати магнітних бурь
3 грудня – середнє магнітне
коливання;
26 і 29 грудня – дві сильні
магнітні бурі;
28 грудня – слабке коливання
магнітного поля Землі.
УНІАН; ukrtoday.com.ua

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району
Засновник і видавник: ТОВ «Вісник Новоайдарщини».
Газета видається з 20 грудня 1931 р.
Свідоцтво про реєстрацію: ЛГ № 1362-483Р видане
Головним управлінням юстиції в Луганській області 19.02.2019 р.

і снігом, тому й говорили: Прийшла
Катерина – ховайся під перину. Як на
Катерини холодно, то буде голодно.
Катерина по воді, то Різдво по льоді.
9 ГРУДНЯ – ГЕОРГІЯ ПОБІДОНОСЦЯ, ЄГОРІЯ, ЮРІЯ ХОЛОДНОГО, ЮРІЇВ ДЕНЬ. Який день на
Юрія, така й зима. Дівчата цього вечора ходили слухати у колодязі: якщо
вода не хвилюється, спокійна – і зима
тиха та тепла. А якщо чути клекіт –
чекай сильних морозів та заметілі.
12 ГРУДНЯ – МУЧЕНИКА
ПАРАМОНА. Цей день ще називали Передандрія, тобто перед
днем святого Андрія.
13 ГРУДНЯ – СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО. У цей день жінки намагалися не
пекти хліба, не шити і не прясти, а
молоді дівчата збавлялись всілякими
ворожіннями.
14 ГРУДНЯ – СВЯТОГО ПРОРОКА НАУМА.
17 ГРУДНЯ – ВЕЛИКОМУЧЕНИЦІ ВАРВАРИ. Святкують тільки
жінки. У цей день дівчата готували
вареники з маком чи з сиром, серед
яких обов’язково мали бути й «пірхуни» – заправлені борошном. Частуючи хлопців, стежили, кому втрапить
такий виріб. Відтак невдаху довгий
час дражнили «пірхуном».
18 ГРУДНЯ – ПРЕПОДОБНОГО САВИ ОСВЯЩЕННОГО. Жінки
збиралися в рукодільні гурти, бо прийшла пора «і савити, і варварити, і
куделю кучматити». Хто ж не працював, то казали: «Савила та варварила і
сорочки собі не справила».
19 ГРУДНЯ – СВЯТОГО МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ. Всі три свята –
Варвари, Сави та Миколи – називали
миколаїними святами. На відміну від
весняного (22 травня), зимового Миколая відзначали особливо урочисто.

Головний редактор
та відповідальний
за випуск:
І. Краснощокова.
Верстка:
О. Часников.

Вважалося, що він захисник усіх бід1 грудня, неділя
них і знедолених. Та найбільше його
Всесвітній
день
боротьби
пошановували діти, для яких він був
зі
СНІДом
почесним охоронцем.
20 ГРУДНЯ – АМВРОСІЯ, АНДРОСІЯ. Кожна дівчина мала приміряти до себе дванадцять одежин і
одягти найзручнішу.
22 ГРУДНЯ – ЗАЧАТТЯ СВЯТОЇ
АННИ. Від Ганни зима набирає розгін. «Прийшли Ганки – сідай у санки». З Ганиного дня жінки починали
готуватися до Різдва – білили хати,
прибирали оселі і посилено годували
День невролога
свиней, щоб мати свіжину до свят.
День працівників прокуратури
України
3 грудня, вівторок
Міжнародний
День
людей
з інвалідністю
5 грудня, четвер
Всесвітній день волонтерів
6 грудня, п’ятниця
День Збройних Сил України
7 грудня, субота
День місцевого самоврядування
в Україні
8 грудня, неділя
День благодійності
На 22-23 грудня приходиться най10 грудня, вівторок
коротший день і найдовша ніч. Це Всесвітній день футболу
день зимового сонцестояння. З цього День прав людини
часу день починає поступово збіль11 грудня, середа
шуватися. «Сонце на літній шлях Всесвітній
день
хворого
виїжджає», – казали у народі.
на бронхіальну астму
25 ГРУДНЯ – СПИРИДОНА
14 грудня, субота
СОНЦЕВОРОТА (ПРЕПОДОБНО- День вшанування учасників
ГО СПИРИДОНА ЧУДОТВОРЦЯ). ліквідації наслідків аварії на
За довголітнім прогнозуванням, це Чорнобильській АЕС
найхолодший день грудня, бо «сонце
переходе на другий бік». У давнину
намагалися не працювати, щоб миші
не їли соломи, а тому обкурювали
димом оселі, бо «Святий Спиридон
всю нечисть з хати вон». Найбільше
остерігалися свердлити, бо будуть
черв’яки нападати. Спиридон Сонцеворот небо плечима підпирає –
дня добавляє.
В цей день прогнозували погоду
15 грудня, неділя
на цілий наступний рік.
День працівників суду України
Кожен день від Спиридона-сон- Міжнародний день чаю
цеворота повинен відповідати погоді
17 грудня, вівторок
чергового місяця: 26 грудня прогноДень
працівника державної
зували січень, 27 – лютий, і так аж
виконавчої
служби
до Різдва. Тому протягом дванадця18
грудня, середа
ти днів запам’ятовували всі примхи
День
працівників
органів РАГСу
погоди, щоб визначити яким буде
(РАЦСу)
рік: сніг у грудні глибокий – урожай
19 грудня, четвер
буде високий; сумний грудень у свяДень
адвокатури
України
то і в будень; грудень землю трудить,
День
святого
Миколая
а хату студить.
26 ГРУДНЯ – ЄВСТРАТА. Почи- Міжнародний день допомоги
нають різати птицю та колоти свиней, бідним
22 грудня, неділя
готуючись до Різдвяних свят.
День
енергетика
29 ГРУДНЯ – АГГЕЯ. За спосте24 грудня, вівторок
реженнями, це холодний день з люДень
працівників
архівних
тим морозом. Якщо сніг привалив
впритул до парканів на Аггея – невда- установ України
25 грудня, середа
ле літо, якщо залишається проміжок –
Католицьке
Різдво
на врожайне. На Аггея сильний мороз
28
грудня,
субота
– буде він аж до Хрещення (19 січня),
День календаря
рясний іній – свята будуть теплими.
31 грудня, вівторок
petrukiv.te.ua Останній день року
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