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Публікація «Мешкан-         
ка Новоайдару зміни-
ла постачальника га-
зу, або чи вмієте ви 
рахувати свої гроші?» 
в попередньоу номері 
викликала велику за-
цікавленість читачів. 
Тому у наступному 
номері ми розкажемо, 
наскільки змінилися 
витрати нашої спів-
розмовниці на газ.

Робота груп цивільно-
військового співробітництва по-
лягає у створенні сприятливих 
умов для виконання поставлених 
завдань Збройних Сил України, 
підвищенні іміджу військових, 
але найголовніше – це допо-
мога місцевому населенню у 
вирішенні проблемних питань та 
забезпечення життєдіяльності.

Як говорять представни-
ки місії, зазвичай під час бойо-
вих дій у першу чергу страждає 
цивільне населення. Саме через 
це робота цивільно-військового 
співробітництва сьогодні є       
надважливою на сході України. 

Допомога, яку отримали за-
клади, є адресною, зауважують 
представники ООС, тобто шко-
ли, лікарня, ТЧХУ отримали те, 
в чому була потреба. Загалом це 
найрізноманітніші речі, меблі (на-
приклад, шафи, стільці, комоди). 

Новоайдарська санаторна школа та-
кож отримала інвалідний візок та 
милиці для потреб одного з учнів.

Голова Щастинської рай- 
держадміністрації Тетяна Новико-                                                              

ва, перебуваючи під час пере-                                                             
дання гуманітарної допомоги 
в Новоайдарській обласній 
санаторній школі,  сказала: «Дя-
кую Міністерству Оборони, Гене-

ральному штабу ЗСУ, ООС, 
Луганській обласній військово-
цивільній адміністрації за 
співпрацю, підтримку. Вони 
завжди відгукуються на наші 
прохання, завжди готові про-
стягти руку допомоги. Ми це 
дуже цінуємо».

«Це не перша наша співпра-
ця, - додає заступник директо-
ра Новоайдарської санаторної 
школи Надія Солодуха. – І ця 
увага ще більш цінна тому, що 
наші дітки живуть та навча-
ються на лінії розмежування, 
тож підтримка та впевненість 
у завтрашньому дні їм не-
абияк потрібні. Дякуємо вам                                                  
щиро».

Ранок середи 3 лютого 2021 року в місті Щастя та в смт Новоайдар розпочався жваво: до цих населених 
пунктів завітали військові – представники цивільно-військового співробітництва ООС. Приїхали з приємною  
місією – передати адресну допомогу закладам, які найбільше її потребують. Цього разу це Щастинська 
обласна санаторна школа, Щастинська лікарня, Новоайдарська обласна санаторна школа та районна 
організація Товариства Червоного Хреста України.

2 і 3 лютого відбулися зуст-
річі мешканців Новоайдарщини 
з письменником, журналістом, 
істориком Вахтангом Кіпіані, 
автором книги «Справа Ва-
силя Стуса», що побував у 
Щасті і Новоайдарі у рамках 
літературного туру.

Письменник розповів при-
сутнім про історію створен-
ня книги, про своє розуміння 
особистості Василя Стуса, його 
переконань і трагедії, відповів 
на запитання, що виникли у 
слухачів

Детальніше про зустріч із 
Вахтангом Кіпіані читайте у 
наступному номері «Вісника      
Новоайдарщини».
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I. Загальні положення
1.1. Положення про старосту села (сіл), території 

яких увійшли до складу Новоайдарської селищної 
територіальної громади, (далі – Положення) розробле-
но відповідно до Конституції України, законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу 
в органах місцевого самоврядування»,  інших законів 
України і визначає права і обов’язки старости, поря-
док його затвердження та припинення повноважень, 
порядок звітування, відповідальність та інші питання, 
пов’язані з діяльністю старости.

II. Правовий статус старости
2.1. Староста відповідного населеного пункту (села, 

сіл), в якому (яких) він здійснює представництво 
інтересів їх жителів, є посадовою особою місцевого 
самоврядування, яка затверджується Новоайдарсь-
кою селищною радою на строк її повноважень за 
пропозицією Новоайдарського селищного голови. 

2.2. Староста є членом виконавчого комітету 
селищної ради за посадою і працює в ньому на 
постійній основі.

2.3. Староста не може мати інший представниць-
кий мандат, суміщати свою службову діяльність з 
іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, 
займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, 
наукової і творчої діяльності, медичної практики, 
інструкторської та суддівської практики із спорту) або 
підприємницькою діяльністю.

2.4. Порядок організації роботи старости 
визначається Законом України «Про місцеве само-
врядування в Україні»,  іншими актами законодавства 
України та  цим Положенням.

2.5. На старосту поширюються обмеження, визначені 
Законом України «Про запобігання корупції».

ІІІ. Повноваження старости
3.1. Повноваження старости:
1) представляти інтереси жителів відповідного села 

(сіл)  у виконавчих органах селищної ради;
2) вирішувати за дорученням селищного голови або 

Новоайдарської селищної ради питання, пов’язані з 
діяльністю ради та її виконавчих органів;

3) брати участь у пленарних засіданнях селищної 
ради та засіданнях її постійних комісій;

4) виступати на пленарних засіданнях селищної 
ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що сто-
суються інтересів жителів відповідного села (сіл);

5) сприяти жителям відповідного села (сіл) у 
підготовці документів, що подаються до селищної 
ради;

6) брати участь в організації виконання рішень 
селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень  
селищного голови на території відповідного села (сіл) 
та у здійсненні контролю за їх виконанням;

7) брати участь у підготовці проєкту місцевого бюд-
жету в частині фінансування програм, що реалізуються 
на території відповідного села (сіл);

8) вносити пропозиції до виконавчого комітету  
селищної  ради з питань діяльності на території 
відповідного села (сіл) виконавчих органів  селищної 
ради, підприємств, установ, організацій комунальної 
власності та їх посадових осіб; 

9) брати участь у підготовці проєктів рішень  
селищної ради, що стосуються майна територіальної 
громади, розташованого на території відповідного 
села (сіл);

10) брати участь у здійсненні контролю за ви-
користанням об’єктів комунальної власності,                               
розташованих на території відповідного села (сіл);

11) брати участь у здійсненні контролю за станом 
благоустрою відповідного села (сіл) та інформувати  
селищного голову, виконавчі органи селищної ради 
про його результати; 

12) отримувати від виконавчих органів селищної 
ради, підприємств, установ, організацій комунальної 
власності та їх посадових осіб інформацію, докумен-
ти і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому 
повноважень;

13) сприяти утворенню та діяльності органів 
самоорганізації населення, організації та проведенню 
загальних зборів, громадських слухань та інших форм 
безпосередньої участі громадян у вирішенні питань 
місцевого значення у відповідному селі (селах);

14) здійснювати інші повноваження, визначені 
Законом України «Про місцеве самоврядування                      
в Україні» та іншими законами.

3.2. Обов’язки старости:
1) додержуватися Конституції та законів України, 

актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Регламенту селищної  ради, цього                                                 
Положення та інших нормативно-правових актів.

2) брати участь у роботі виконавчого комітету 
селищної ради:

- подавати пропозиції до планів діяльності                    
виконавчого комітету;

- готувати проєкти рішень виконкому та вносити їх 
для подальшого розгляду;

- брати участь у засіданнях виконавчого комітету 
ради та ухваленні ним рішень (голосувати);

- бути доповідачем чи співдоповідачем з питань, 
внесених до порядку денного засідання виконавчого 
комітету з питань, що стосуються інтересів жителів 
відповідного села (сіл);

- вносити пропозиції про зміни та доповнення до 
проєктів рішень виконавчого комітету або про їх       
доопрацювання тощо.

3) брати участь в організації та проведенні зборів 
жителів відповідного села (сіл) та у оформленні 
документів цих зборів, вносити пропозиції до поряд-
ку денного зборів; організовувати виконання рішень 
зборів жителів відповідного села (сіл) та здійснювати 
моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідного 
села (сіл) програм соціально-економічного та культур-
ного розвитку, затверджених рішенням ради, інших 
актів ради та її виконавчого комітету, вносити до ви-
конавчого комітету, інших виконавчих органів ради 
пропозиції з цих питань; 

5) вести прийом громадян згідно з визначеним 
графіком, здійснювати моніторинг стану дотримання 
їх прав і законних інтересів у сфері соціального за-
хисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, 
житлово-комунального господарства, реалізації ними 
права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції 
жителів громади  з питань соціально-економічного 
та культурного розвитку села (сіл), соціального, 
побутового та транспортного обслуговування                                                         
його жителів;

7) приймати від жителів села, селища відповідного 
села (сіл) заяви, адресовані селищній раді та її поса-
довим особам, передавати їх для реєстрації та обліку 
до ради у строк, не пізніше наступного дня після їх 
надходження; 

8) сприяти проведенню контрольних заходів 
на території відповідного села (сіл) (землекори-
стування, довкілля, об'єкти житлово-комунальної 
інфраструктури тощо);

 9) здійснювати моніторинг за станом довкілля, 
об’єктів інфраструктури, громадського правопорядку 
відповідного села (сіл);

10) контролювати дотримання правил використан-
ня об’єктів комунальної власності територіальної гро-
мади, що розташовані на території  відповідного села 
(сіл);  

11) сприяти діяльності органу (органам) 
самоорганізації населення відповідного села (сіл) та 
надавати практичну допомогу у виконанні ними своїх 
завдань та повноважень; 

12) здійснювати моніторинг благоустрою території 
відповідного села (сіл), вживати заходів до його 
підтримання в належному стані; 

13) не допускати на території відповідного села (сіл) 
дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 
територіальної громади та держави; 

14) своєчасно надавати інформацію до Реєстру 
об’єктів власності Новоайдарської селищної 
ради щодо об’єктів, які розташовані на території 
відповідного села (сіл); 

15) не рідше одного разу на рік звітувати про свою 
роботу перед радою, а на вимогу не менше як третини 
депутатів – у визначений радою термін;

16) дотримуватися правил службової етики,  вста-
новлених Законом України «Про  службу в органах 
місцевого самоврядування», іншими законодавчими 
актами;

17) виконувати поточні доручення селищної ради та 
її виконавчого комітету, селищного голови, звітувати 
про їх виконання;

18) забезпечувати зберігання офіційних 
документів, пов'язаних з місцевим самоврядуван-
ням відповідного села (сіл), забезпечувати доступ до 
них осіб, яким      це право надано у встановленому                                                           
законом порядку;  

19) забезпечувати ведення діловодства, обліку і 
звітності з передачею документів до архіву; 

20)  надавати довідки,  характеристики фізичним та 
юридичним особам, які проживають (перебувають) на 
території відповідного села (сіл);      

21) здійснювати нотаріальні дії, державну 
реєстрацію актів цивільного стану, керуючись у 
своїй діяльності законами України, підзаконними                  
нормативно-правовими актами;

22) вести погосподарський облік в розрізі села (сіл), 
у тому числі облік особистих селянських господарств; 
надавати виписки з погосподарських книг;

23) вживати заходи щодо виявлення майна, 
що має ознаки безхазяйного, повідомляти ви-
конавчий комітет про таке майно, а також вжи-
вати заходи по встановленню приналежності                                                                                           
такого майна;

24) здійснювати інші обов’язки у відповідності до 
чинного законодавства.

3.3. Староста має право:
1) представляти інтереси жителів відповідного 

села (сіл) у виконавчих органах селищної ради, бра-
ти участь у пленарних засіданнях ради, засіданнях             
її постійних та тимчасових комісій.

2) одержувати від селищної ради та її посадових 
осіб, а також від підприємств, установ, організацій 
комунальної власності та їх посадових осіб  необхідну 
інформацію, документи та матеріали, необхідні для 
вирішення питань, що стосуються відповідного       
села (сіл);

3) погоджувати проєкти рішень ради та її ви-
конавчого комітету щодо майна селищної ради,                           
розташованого на території відповідного села (сіл);

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань 
виконавчого комітету ради з питань, які стосують-
ся інтересів відповідного села (сіл), оголошувати 
на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та 
звернень жителів відповідного  села (сіл) з питань, 
що стосуються інтересів села (сіл) чи інтересів 
територіальної громади в цілому;

5) порушувати у виконавчому комітеті ради пи-
тання про необхідність проведення перевірок з пи-
тань, віднесених до компетенції ради та її органів, 
діяльності підприємств, установ і організацій роз-
ташованих на території відповідного села (сіл)                                          
незалежно від форми власності; 

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і по-
рушень керівникам  підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності, і органів, діяльність 
яких перевірялася відповідно до підпункту 5 пункту 
3.3, а також органам, яким вони підпорядковані, пору-
шувати питання про притягнення до відповідальності 
осіб, з вини яких сталося порушення;

7) звертатися до правоохоронних  органів  у разі ви-
явлення порушень громадського порядку на території 
відповідного села (сіл); 

3.4. З метою запобігання негативним наслідкам 
реального, потенційного конфлікту інтересів старо-
ста керується законами України «Про запобігання 
корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні».

IV. Порядок обрання 
та припинення

повноважень старости
4.1. Староста затверджується селищною радою на 

строк її повноважень за пропозицією Новоайдарсь-
кого селищного голови (з попереднім обговорен-
ням кандидатури з депутатами ради не пізніше як                              
за 3 дні до голосування).  

4.2. На посаду старости не може бути призначена 
особа, щодо якої наявні обмеження, пов’язані з прий-
няттям на службу в органи місцевого самоврядування 
та проходження служби, визначені Законом України 
«Про запобігання корупції».

4.3. На посаду старости не може бути затвердже-
на особа, яка має судимість за вчинення тяжкого або 
особливо тяжкого злочину, кримінального правопору-
шення проти виборчих прав громадян чи корупційного 
правопорушення, якщо ця судимість не погаше-
на або не знята в установленому порядку, а також                                 
особа, визнана судом недієздатною.

4.4. Староста, який вперше приймається на службу 
в органи місцевого самоврядування, набуває повно-
важень посадової особи місцевого самоврядування 
з моменту складання ним Присяги у порядку, перед-
баченому Законом України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування».

Особа, яка затверджується на посаду старости 
і має стаж роботи в органах місцевого самовряду-
вання, набуває повноважень старости у день при-
йняття відповідного рішення Новоайдарською                                    
селищною радою.

4.5. Строк повноважень старости обмежений     
строком повноважень Новоайдарської селищної ради. 

4.6. Повноваження старости припиняються                
достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до селищної 
ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду    
на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;
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4) набрання законної сили обвинувальним 
вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду 
про притягнення його до відповідальності за право-
порушення, пов’язане з корупцією, яким накладено 
стягнення у виді позбавлення права займати посади 
або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про 
визнання його недієздатним, безвісно відсутнім                      
чи оголошення померлим;

7) його смерті;
8) набрання законної сили рішенням суду про виз-

нання його активів або активів, набутих за його до-
рученням іншими особами або в інших передбаче-
них статтею 290 Цивільного процесуального  кодексу 
України випадках, необґрунтованими та їх стягнення  
в дохід держави;

9) за рішенням Новоайдарської селищної ради.
4.7. Повноваження старости можуть бути достроко-

во припинені за рішенням Новоайдарської селищної 
ради, якщо він порушує Конституцію або закони 
України, права і свободи громадян, не забезпечує 
здійснення наданих йому повноважень. Рішення 
про дострокове припинення повноважень старости 
рада приймає таємним або відкритим голосуванням 
більшістю голосів від загального складу ради.

Повноваження старости можуть бути достроково 
припинені у випадку, передбаченому Законом України 
«Про правовий  режим воєнного стану».

4.8. Повноваження старости припиняються                

достроково, а відповідна особа звільняється з посади:
1) з підстав, зазначених у підпунктах 1, 2, 3 пункту 

4.6 цього Положення, - з дня прийняття відповідною 
радою рішення, яким береться до відома зазначений 
факт;

2) з підстав, зазначених у підпунктах 4,5,6,8 пун-
кту 4.6 цього Положення, - з дня, наступного за днем 
одержання радою або її виконавчим комітетом копії 
відповідного рішення суду, без прийняття рішення 
відповідної ради;

3) з підстави, зазначеної у підпункті 7 пункту 
4.6 цього Положення, - з дня смерті, засвідченої 
свідоцтвом про смерть;

4) з підстави, зазначеної у підпунктах 9, 10 
пункту 4.6 цього Положення, - з дня прийнят-
тя відповідною радою рішення про дострокове                                                           
припинення повноважень старости.

5) з підстави, зазначеної в абзаці другому пункту 
4.7  цього Положення, - з дня набрання чинності ак-
том Президента України про утворення відповідної 
військової адміністрації населеного пункту                                            
(населених пунктів).

4.9. У разі дострокового припинення повноважень 
старости, а також у разі неможливості здійснення 
ним своїх повноважень (перебування у відпустці, 
відрядженні, тимчасова непрацездатність тощо) по-
вноваження старости на території відповідного 
села (сіл) може покладатися на іншого старосту. 
Обсяг та порядок здійснення таких повноважень 
визначається окремим розпорядженням селищного                                        
голови. 

V. Організація діяльності старости
5.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього 

трудового розпорядку, правила діловодства та інші 
питання організації діяльності старости визначаються 
селищною радою та її виконавчим комітетом. Режим 
роботи старости відповідає режиму роботи ради.

5.2. Час особистого прийому жителів старостою 
встановлюється розпорядженням селищного голови.

5.3. Інформаційне, матеріально-технічне та 
фінансове забезпечення діяльності старости 
здійснюється селищною радою і фінансується                  
за рахунок бюджету селищної ради.

VІ. Підзвітність, підконтрольність
та відповідальність старости

6.1. При здійсненні наданих повноважень старо-
ста є відповідальний і підзвітний селищній раді, 
підконтрольний селищному голові.

6.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує 
про свою роботу перед радою. На вимогу не менше 
як третини депутатів – староста звітує у визначений            
радою термін.

6.3. Староста може бути притягнений до 
дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адмі-
ністративної та кримінальної відповідальності, 
визначеної чинним законодавством України.

Новоайдарський
селищний голова   І. ШОПІН.

Одними з найперших до акції долу-
чились учасники Клуба активного дов-
голіття «АктивСтар» з села Кряківка 
Новоайдарського району. Вони виріши-
ли зв’язати для підопічних Товариства   
Червоного Хреста 10 пар шкарпеток.

Поступово до акції залучається все 
більше небайдужих людей. 

«Всім, хто виявив бажання зв'язати та 
передати для наших підопічних в'язані 

шкарпетки, капці, рукавички ми надали 
пряжу, - зауважують у Червоному Хресті. 
- Найбільше охочих в'язати виявилось 
в Кремінському, Сватівському, Новоай-
дарському та Станично-Луганському ра-
йонах. Дякуємо всім, хто допомагає нам 
зігріти літніх людей у ці зимові дні.

Луганська обласна організація То-
вариства Червоного Хреста України 
розпочала акцію «Теплі долоні бабусь» 

для того, щоб привернути увагу 
та допомогти вразливим катего-
ріям населення, в тому числі літ-
нім людям, якими опікується ТЧХ.                                                
І ми раді, що нас підтримали.

Особливо допомагають учасниці 
Клубів активного довголіття «Злато-
Стар» (Співаківка), «Мої роки, моє 
багатство» (Трьохізбенка) та «Ак-
тивСтар» (Кряківка) з Новоайдар-
ського району Луганської області, 
діяльність яких підтримується Чер-
воним Хрестом України у співпраці з 
Міжнародним комітетом Червоного 
Хреста. Вони вирішили зв'язати те-
плі шкарпетки, капці та рукавички. 
Свої вироби вони планують переда-
ти підопічним проекту «Патронаж-
на служба» Луганського Червоного                                                                         
Хреста України. Активно працю-
ють над цим питанням учасниці 
Клубу активного довголіття «Мої 
роки, моє багатство» села Трьох- 
ізбенка. Вони не тільки із задово-
ленням підтримали акцію «Теплі 
долоні бабусь», з теплом та гар-
ним настроєм взявшись за в’язання 
шкарпеток, рукавичок та шарфів. 
Також майстрині клубу відгукнулись на 
прохання допомогти пошити килимки 
для занять з надання першої допомоги.  
Шість килимків вони зшили на швей-
ній машинці, яку придбали для Клу-
бу активного довголіття за підтримки                                                                    
Червоного Хреста України».

Як зауважують в організації, до уча-
сті в акції можуть приєднатись всі охочі,   

що вміють в'язати спицями та гачком.
Що ж, благородна справа, яка несе 

користь й тим, хто потребує допомоги, 
й тим, хто готовий її надати. Як бачите, 
для цього потрібно не так вже й багато. 
Трохи часу та щире бажання допомог-
ти. А річ, виготовлена з позитивними 
добрими думками, буде гріти не тільки                
пряжею, а ще й теплом сердець.

За матеріалами ТЧХУ.

Саме таку назву має акція, яка розповсюдилась низкою населених пунктів 
Новоайдарського району, а також в Сватівському, Кремінському та Станич-
но-Луганському районах  завдяки Луганській обласній організації Товариства                                                             
Червоного Хреста України.

Виїздом на місце події поліцейськими попередньо 
встановлено, що 58-річний водій, керуючи ванта-
жівкою «DAF» з причепом, перевозив понад 26 тонн 
мазути з м. Дніпро до Щастинської ТЕС, не впорав-
ся з керуванням, виїхав на узбіччя, внаслідок чого 
сталося перекидання вантажівки. Внаслідок ДТП                           
водій отримав тілесні ушкодження.

Даний факт зареєстровано. На водія вантаж-
ного автомобіля поліцейськими складено адмі-
ністративний матеріал за ст. 124 КУпАП «Пору-
шення правил дорожнього руху, що спричинило 
пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомо-
більних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх                                                   
споруд чи іншого майна».

lg.npu.gov.ua

31 січня на автодорозі Т 13-06 км 41+600 спо-
лученням «Сєвєродонецьк-Новоайдар» на околиці 
смт Новоайдар перекинулася вантажівка. Під 
час перекидання автомобіля на узбіччя вилилась 
частина мазуту. Наслідки події були ліквідовані 
працівниками ДСНС.
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Її доля схожа і водночас не схожа на 
долі ровесниць. Народилась 10 лютого 
1941 року у гарній міцній багатодітній  
родині. Біди не віщувало нічого. Жити 
б і жити, ростити та виховувати синоч-
ка та доньок батькам. Але в життя міль-
йонів родин увірвалась війна. Батько 
та брат Ніни пішли на фронт боронити 
рідну землю. А мама залишилася чекати                                 
на них та берегти дім та трьох донечок.

Перемога все ближче. Як же довго 
до неї йшли, як молилися за неї! З яким 
нетерпінням, надією та любов’ю чекали 

дівчатка разом з любою матусею на 
батька з братом! Та не судилося. У бе-
резні та травні 1945 року і тато, і брат                                                                        
загинули на полях битв.

З того часу матуся Ніни, Єфросинія, 
кожного 9 травня йшла на місцеве кла-
довище, несла квіти та голосно плака-
ла. Як казали в селі, голосила. Та, ма-
буть, це була єдина слабкість, яку вона 
собі дозволяла. Їй треба було жити, пра-
цювати, ставити на ноги трьох донечок. 
Саме заради них вона і жила. І одним із 
джерел її натхнення була пісня – мело-
дійна, народна, неповторна. Її сильний 
голос часто лунав над Райгородкою, 
над Слободою, змушуючи місцевих на 
хвильку забути про роботу, про буден-
ні справи, і в подумках разом з цією       
піснею поплисти у далечінь…

Оцей співочий артистичний дар Ніна 
та її сестри унаслідували від мами. Та й 
батько, згадують, також був талант ще 
той, перетанцювати його ніхто не міг. 
А «по-вуличному» цю родину часто на-
зивали дзвонарями, бо дідусь та батько 
дзвонили в церковні дзвони. І в родині 

всі були співочі.
Завжди дівчатка шанували матусю, 

переймали її працьовитість, чесність 
та безмежну любов до пісні. Співали 
разом з нею та вивчили напам’ять си-
лу-силенну дивовижних пісень, з та-
ким цікавим райгородським «говором»,                                           
що заслухатися можна. 

Ніна завжди була душею компанії. 
Нарядившись у мамині спідниці, бігла 
«на вулицю», так вони гуляли, сміялися,     
розмовляли та співали.

Закінчила 7 класів школи та пішла 
працювати. Основна частина її трудової 
біографії пов’язана із роботою на фермі, 
де працювала телятницею. Також від-
значилась Ніна Павлівна, працюючи й у 
будівельній бригаді, й на овочівництві. 
Роботи ніколи не цуралася ніякої. Тож 
справедливо заслужила щиру повагу        
односельців та любов родини.

Вийшла заміж, народила трьох пре-
красних донечок. Тепер Ніна Павлівна 
вже стала бабусею та прабабусею й дуже 
пишається своєю дружною родиною, де 
всі завжди готові допомогти одне одному 
і ніколи не залишають без уваги та допо-
моги рідну матінку та бабусю. На заміт-
ку: чоловіки доньок ніколи не називали           
її тещею, виключно «мамою».

А з піснею героїня нашої розповіді не 
розлучалася жодного разу. І кожна з них у 
неї - улюблена. Вже 20  років є незмінною 
учасницею славетного райгородського 
фольклорного ансамблю «Тещі та свекру-
хи». Без неї не обходиться жоден виступ 
колективу. Вона дуже органічно вигля-
дає в яскравих концертних костюмах, а 
її голос ще жодного разу її не підводив. 
Завжди звучить сильно та красиво, на 
радість глядачам та слухачам. «Саме її в 
ансамблі й називають берегинею маминої 
пісні, адже ніхто не  знає більше пісень 
ніж вона. А ще вона чуйна, добра, жит-
тєрадісна. Тож коли збираємось на репе-
тиції, сумно нам точно не буває, - кажуть 
Валентина Олександрівна та Олександр 
Єгорович Євдокимови. - Вона всі пісні, 

що передала їй у спадок мама, тримає  у 
своїй пам’яті, ділиться з нами, колегами 
по ансамблю, та показує, як «виводити» - 
співати -  ту чи іншу пісню. Тож практич-
но жоден концерт не обходиться без того, 
щоб «Тещі та свекрухи» не підготували 
нову пісню для виступу. Для такого випад-
ку ми навіть спеціальну рубрику маємо.                                                                    
«Мамина пісня» називається». 

Та окрім співочого дару Ніна Павлівна 
має безліч інших талантів. Наприклад, не-
ймовірно гарно вишиває гладдю. Особли-
ва любов у неї до вишивання квітів. Так, 
в квіти вона просто закохана! Її подвір’я 
просто утопає у найрізноманітніших кві-
точках всіх сортів та кольорів. Коли поба-
чить якусь незвичну квітку, обов’язково 
вишиє її на рушнику. Чому квіти? Бо вони 
гарні, яскраві і дарують віру в найкраще. 
Як і сама майстриня, яка є доброю, жит-
тєрадісною та з гарним почуттям гумору. 
А яка вона чистюня, просто диву даєшся, 
наскільки може навести порядок у домі, 
що все аж блищіть. 

Непроста доля випала цій неймовір-
ній жінці. Та вона гідно пройшла всі ви-
пробування, пронісши з собою любов до 
життя, до пісні. Як не милуватися нею! 
Як не захоплюватися! Вона – гідний 
приклад для всіх нас, який ми можемо                                
наслідувати.

Щиро вітаємо Вас, шановна Ніно 
Павлівно, з ювілеєм з Дня народження! 
Будьте здорові, щасливі, посміхайтесь,               
й нехай все у Вас буде добре!

М. ТИХОНОВА.

Дорогую нашу Нину Павловну КОВАЛЕВУ
тепло и сердечно поздравляем

с наступающим 80-летним юбилеем со Дня рождения!

Желаем Вам от жизни вдохновения, чтоб каждый день обрадовать Вас мог. 
Года летят. Но памятны мгновения, и все цветы — для Вас, у Ваших ног.

Пусть Ваши руки отдохнут немного от всех трудов. А сердце — от забот. 
Мы знаем: Вы умеете так много, Ваш дом всегда пригреет и поймет.

Мы любим Вас. И Вам желаем лета: пускай оно в душе всегда цветет.             
Живите долго, счастливо на свете, и пусть Вас Ангел светлый бережет!

С уважением – Ваш ансамбль «Тещи и свекрухи».

Коли вона співає, здається, що їй підспівує кожна травинка, кожна 
квіточка чи листочок. Її сильний голос неможливо сплутати з іншими голо-
сами. А ще саме вона є берегинею маминої пісні, її материнського тепла та                                                      
невичерпної життєвої мудрості.

Сьогодні героїня нашої публікації дуже скромна, але надзвичайно талановита 
мешканка села Райгородка Ніна Павлівна Ковальова. Скоро вона відзначатиме 
свій 80-й, ювілейний День народження.

Серед одноманітних похмурих зимових днів при-
ємні моменти набувають особливого значення. Саме 
такою неочікуваною новиною стала стаття в газеті, 
де було зазначене моє ім’я як переможниці конкур-
су. А коли донька привезла для мене ще й подарунок 
від «районки», це стало справжнім святом, адже по-
дарунки отримувати завжди приємно, а від редакції 
улюбленої газети – зворушливо й удвічі приємніше. 
Районну газету читаю давно і з нетерпінням чекаю 
кожен новий випуск. Я пенсіонерка, Інтернетом не 
користуюсь, для читання перевагу надаю газетам. І 
саме з «районки» я дізнаюсь про новини і у світі, і в 
країні, і в нашому районі. А скільки корисних порад, 
цікавих фактів, кросвордів, оголошень містить ко-
жен випуск! Усе це не тільки розширює мій кругозір, 
а ще й дає теми для обговорення з моїми подругами 
та знайомими, яким я завжди раджу передплачувати                                                                                                  
газету «Вісник Новоайдарщини».

Щиро дякую редакції улюбленої газети! 
Гаврюшенко К.

Из Безгиново за своим подарком к нам в редак-
цию заглянула Н. Кодышева. Она частенько заходит к 
нам редакцию, делится своими размышлениями. Не- 
смотря на почтенный возраст, всегда бодра, энергична,                   
в хорошем настроении и никогда не унывает.

И в этот раз наша постоянная читательница по-
благодарила нас за подарок, а на вопрос, что нравит-
ся в газете больше всего, искренне ответила: «Все 
нравится. Я читаю газету от корки до корки, и мне 
все интересно: и статьи, и очерки, и объявления, 
и кроссворды. Думаю, здесь каждый может найти                                                                   
что-то для себя.

Каждую неделю с нетерпением жду выхода нового 
номера и пятничный или субботний вечер обязательно 
провожу в компании «Вісника Новоайдарщини».

Мы с моей соседкой Н. Чистовой распределились: 
она оформила подписку на «Пенсионный курьер», 
а я – на «Вісник Новоайдарщини». Так что мы чита-
ем вместе, делимся впечатлениями о прочитанном,                
и всегда в курсе всех новостей».

Также свой подарок получил еще один победитель 
розыгрыша от «ВН» – В. Ф. Матушкин из села Бах-
мутовка. Виктор Федорович работает учителем ма-
тематики в Бахмутовской ООШ. Несмотря на такую 
серьезную профессию, в душе остается лириком. Сти-
хотворения талантливого местного поэта не единожды                                        
были опубликованы на страницах нашей газеты.

Виктор Федорович заметил, что очень приятно полу-
чить подарок от газеты, с которой не расстается букваль-
но с детства. «Родители всегда выписывали районную 
газету, - рассказывает он, - и я, как и они, с нетерпением 
ждал очередной номер. Даже отправлял свои фотоработы 
в редакцию, и их публиковали. Так что с «районкой» свя-
зан с мальчишества. И эта дружба у нас не прерывается. 
Повзрослев, переехав в Бахмутовку, сам стал выписывать. 
Вот так и иду по жизни с «Вестником Новоайдарщины».

Кстати, никогда ничего не выигрывал до этого. 
Так что, раз уж так удачно начался новый год, уве-
рен, он будет очень хорошим. Спасибо большое за                                                                        
такой нужный, полезный подарок».

Н. Кодишева В. МатушкінК. Гаврюшенко
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Что касается названия реки Айдар, а также 
рек нашего региона: Евсуг, Ковсуг, Деркул, 
то с учетом исследованного материала хочу 
изложить свою версию их названий в пере-
воде с тюркского. Со времени появления 
старославянского письма, началось и напи-
сание церковных книг и других изданий, 
где указывались названия рек и населенных 
пунктов.

Что касается нашей темы, то начнем 
с названий. Что общего в словах Евсуг и 
Ковсуг? Это последний слог «суг», что в 
переводе означает «водопой». Остались 
слоги «ев» и «ков», что в переводе означа-
ет «стойбище», «овечий». Вместе читаем и 
переводим: «Евсуг», в переводе «стойбище, 
водопой». «Ковсуг», в переводе «овечий во-
допой». В других версиях имеется название           
«Овечья река».

Что общего в названиях Айдар и Деркул? 
В первоначальном написании реки писалась: 
Айдар – Айдер, Деркул – Деркуль. Теперь у 
нас общий слог получается «дер», что в пе-
реводе обозначает «река». Слог «куль» в пе-
реводе означает «озеро».Читаем полностью. 
Деркул, в переводе – «река – озеро». Слог 

«ай» в переводе означает «красивый». Чита-
ем полностью: Айдар, в переводе, «красивая 
река». Кочующие племена давали первые 
географические названия водным артериям 
нашего края, пришедшие к нам из глубины 
веков.

В 1571 году по указу царя Ивана Грозного 
для защиты южных границ от набегов крым-
ских и ногайских татар была создана сеть 
пограничных постов, 73 сторожи, куда вош-
ли Старый и Новый Айдар. Так что названия 
реки Айдар идет от первых кочующих пле-
мен по нашей территории.

Постановлением московского станично-
го съезда, который был созван зимой 1571 
года князем М. И. Воротинским (времена 
Ивана Грозного) был утвержден «Приговор 
о станичной и сторожевой службе» от 16 
февраля 1571 г. То есть под контролем госу-
дарства впервые прошло образование погра-
ничной службы. В Приговоре упоминается и 
про донецкие и польские (в смысле – поле)            
сторожи.

А. ПОДРОЙКО, краевед, автор книги
«История Новоайдарского района.

Земля воинов и созидателей».

Майже ні в кого не викликає заперечен-
ня твердження про тюркське походження 
гідронімів Деркул, Євсуг чи Ковсуг, однак не 
всі топоніми піддаються тлумаченню через 
багатозначність географічної апелятивної 
лексики. Розв’язуючи ці питання, часто 
доводиться вдаватися до припущень або     
пошуку топонімічних  аналогів.

Найбільше тлумачень має назва річки 
Айдар. За народною етимологією, гідронім 
походить від здивованого вигуку «Ай, дар!», 
що зірвався з вуст цариці Катерини ІІ, 
якій, нібито, донські козаки подарували                
величезну рибу, виловлену в цій річці.

Натомість деякі дослідники намагали-
ся вивести назву з грецького слова – «ай» 
– святий, священний і тюрк. «дар» – до-
лина, ущелина. Натомість тюркське сло-
во «ай» перекладають як місяць (небесне 
тіло), місячний. Щодо іншого компонен-
та, то «dar» означає «вузький, тісний». У 
цього слова є ще одне значення. Айдаром 
(aidar) у кочових народів називають пас-
мо волосся на голеній голові, подібне до 
козацького оселедця. Радше за все, від ньо-

го й було утворено гідронім лівої притоки 
Сіверського Дінця, яка звивається степами,                    
наче чуприна на чолі номада.

До тюркських онімів відносять гідронім 
Деркул (Деркуль), що складається з кр.-
тат. dere – ущелина, яр, і köl (göl) – озе-
ро, водойма. Річка з такою назвою Деркүл 
(Деркөл) є також у Казахстані. Спільним 
компонентом для назв Євсуг (Явсюга, 
Йовсуг) і Ковсуг (Ковсюга, Койсуг, Кой-
сух) є слово suv (su, suğ), що в перекладі з 
давньотюркської означає «вода, ріка, водо-
ймище». Ковсуг, як і кримська річка Кой-
су, що утворені від давньо-тюрського qoy  
(koy) – вівця, баран, означає «овеча річка».

Етимологія назви Євсуг не зовсім 
зрозуміла. Можливо, походить від ev (üy, 
üv) – житло, дім, юрта у значенні «до-
машня річка», або від yav (cav, yava), тоб-
то незнайомець, чужинець, ворог, тоді 
значення змінюється на протилежне – 
«чужа річка». Ще один варіант, від yağ –                             
«іти, падати» в значенні «вода, що падає».

О. Д. Форостюк.
Журнал «Лінгвістика»  № 3, 2012.

Редакция предлагает читателям познакомиться с ещё одной
версией происхождения названий вышеупомянутых рек.

К нам в редакцию обратился краевед Андрей Васильевич                     
Подройко и попросил опубликовать в газете это фото.

«На снимке, - рассказывает А. В. Подройко, - встреча с учащи-
мися ветеранов 3-й гвардейской мотострелковой бригады 4-го гвар-
дейского Кантемировского танкового корпуса П. П. Полубоярова,                       
освобождавших Новоайдар 21 января 1943 года.

На переднем плане слева направо запечатлены Виктор Алексеевич 
Петрухин и Степан Николаевич Корнилов. Фото 1983-1985 гг.

Обращаюсь к читателям газеты с просьбой внимательно 
всмотреться в фото. Возможно, кто-то из тогдашних учащихся узнает                       
себя, возможно, своих родственников или знакомых.

Узнали? Огромная просьба откликнуться! Нужна информация 
для готовящейся к изданию книги «Плацдарм Светличное», посвя-
щенной освобождению Новоайдарского района. И ваши рассказы                         
могут стать бесценными и занять достойное место в книге».

Після поразки Булавинського повстання 
людей на берегах річки Айдар лишилося зов-
сім мало. А царський уряд був зацікавлений 
у скорішому заселенні краю, щоб закріпи-
ти за собою лівий берег Сіверського Дінця. 
Було дозволено тут поселятися «черкасам» 
і слобожанам, навіть заохочували до цього. 
Крім того, землю почали давати за заслуги 
високопосадовцям і військовим, сподіваю-
чись, що вони заселять територію. Тож уряд 
переселяв сюди ще й однодворців, спершу 
із-за Білгородської лінії на місця знищених 
донських городків, а потім і тих однодворців,   
які вже раніше були поселені західніше.

Цю строкатість в заселенні річки Ай-
дар можемо спостерігати у щоденникових 
записах академіка Гільденштедта, який у           
1774 році проїздив цими місцями.

Ось фрагмент запису від 31 серпня 1774 
року, де вперше зустрічаємо і згадку про       
це село.

«В 5-ти верстах від Райгородки на правому 
березі Айдара лежить однодворська слобода 
Бахмутовка; жителі її кілька років тому були 
переселені сюди із Бахмута; 6-ть років тому 
населення її збільшилося завдяки однодвор-
цям, переведеним зі слободи Царев-Борисів-
ки або Царівки. У 3-х верстах вище Бахмутів-
ки лежить малоросійська власницька слобода 
Безгіновка, яка розташована на лівому березі 
біля джерела; вона населена однодворцями, 
переведеними у 1759 році з Царьово-Борисо-
ва Ізюмської провінції в слободу Царьово-Бо-
рисівку або Петропавлівку; звідси ж вони 

всього 6 років тому були виселені частиною 
в Бахмутівку, частиною в Райгородку. В 10 
верстах вище Безгіновки на обох берегах Ай-
дару розташувалася однодворська слобода 
Новий-Айдар, в 8-ми верстах вище її малоро-
сійська власницька слобода Генералівка або 
Венделівка (Wendelofka), а ще в 5-ти верстах 
вище – однодворська слобода Співаківка або 
Заводівка, куди в 1759 році були також пере-
ведені однодворці з села Співаківки або Заво-
дівки Ізюмської провінції, що отримала свою 
назву від соляних варниць, які знаходилися 
там колись. У 3-х верстах вище Співаківки 
лежить слобода Штурмовка (Sturmofka), a 
ще в 4-х верстах вище її слобода Шульгин-
ка; обидві населені малоросіянами і належать 
скарбниці; це – останнє село, яке лежить по 
Айдару, і в той же час належить до Бахмут-
ської провінції. Решта верхньої частини     
Айдару належить до Слобідської губернії».

Назву слобода отримала від генерал-ма-
йора барона Родіона Кіндратієвича фон Ве-
деля, вихідця із німецьких прибалтійських 
дворян. Він прославився при облозі Очакова, 
де командував кавалерійськими полками і 
дивізією. Одружившись на дочці бєлгород-
ського генерал-губернатора Богдана Пассе-
ка, отримав гарне придане. У 1740-х роках                  
він взявся прикуповувати землю. 

У Веделя було дві дочки – Анна і Ма-
рія. Старшій у спадок дісталися землі із 
селами, а молодшій – будинок, гроші і ху-
доба. Статс-даму Анну Ведель  Катерина 
ІІ видала заміж за графа З. Г. Чернишова.                                               

А Марія вийшла заміж за графа П. І. Паніна.  
В «Экономических примечаниях на Ста-

робельский уезд 1804 г.» написано, що  
«Деревня Венделевка владения жены гене-
рал-фельдмаршала графини Анны Родио-
новны Чернышовой» має 84 двора, у яких 
проживає 254 чоловічих і 256 жіночих душ. 
«На реке Айдаре имеется мельница о пяти 
поставах с толчеями и суковальнями,  кото-
рая действие имеет во весь год, вырабатывает 
помольного разного хлеба 285 четвертей, ка-
кой употребляется для домашнего обихода».

Анна Чернишова померла у 1830 році. 
Спадок після неї переходив то до Чернишо-
вих, то до Паніних. Хто конкретно володів 
Венделівкою на Айдарі, мені не відомо. По-
тім село було поділено на двох власників, 

на дві Малі Венделівки. У 1864 році в Ма-
лій Венделівці 1-й, так вона й писалася, що 
знаходилася північніше, було 54 двора і про-
живало 311 жителів, а південніше на одну 
версту знаходилася Мала Венделівка 2-а, де 
було 48 дворів і 339 жителів та ще й вино-
курня. У 1960-х роках назва вже писалася                    
Маловенделівка.

С. КАЛЕНЮК, член НСКУ.
На зображенні: фрагмент карти «План 

Бахмутскаго городскаго уезду с показанием 
поселенных гусарских рот, сочинен 1765 
году месяца октября».

Матеріали про родину Чернишових       
редакція опублікує в наступному номері.

На березі річки Айдара, трохи вище за течією від селища Новоайдар, знаходиться 
невеличке село Маловенделівка. Були часи, коли село називалося Генералівкою. Не бе-
русь розглядати історію села. У ній ще багато прогалин, тож про його історію може-
мо говорити з великою долею припущень. Але знань уже достатньо, щоб пояснити         
історичні аспекти походження назв села. А назв було кілька.
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Після  встановлення Урядом єдиного 
фіксованого тарифу на електроенергію 
для населення, тарифні коефіцієнти для 
багатозонних (двозонних та тризонних) 
приладів обліку продовжують діяти і не 
змінилися, але тепер вони застосовують-
ся до нової ціни – 1,68 грн за кВт/год.

Як діють тарифи,
диференційовані за періодами часу:

В двозонних тарифах вартість          
електрики складатиме:

- у нічний час (з 23:00 до 07:00) -        
0,5 тарифу;

- у інші години - повний тариф.
За тризонними тарифами ціна          

електроенергії складатиме:
- в години максимального наван-

таження (з 08:00 до 11:00 та з 20:00                       
до 22:00) - 1,5 тарифу;

- у напівпіковий період (з 07:00 до 
08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00) 
-  повний тариф;

- у нічний час (з 23:00 до 07:00) -        
0,4 від тарифу.

Як видно, в разі обладнання вашої 
домівки двотарифним лічильником 
(наприклад), то вночі електроенергія               
вдвічі дешевше.

Звісно, щоб скористатися зниж-
ками у нічні години найкраще, 
можна змістити роботу деяких по-
бутових приладів, тоді економія                                                                                   
буде дуже помітною.

Завершилось опитування для вчите-
лів і батьків учнів щодо їхніх очікувань      
від сучасних педагогів. Опитування 
відбулось у межах національної кампа-
нії «Класний вчитель» і проводилося за 
сприяння Міністерства освіти і науки 
України. В опитуванні взяли участь 642            
респонденти з усіх областей України.

Ось такий портрет сучасного      
вчителя, очікуваний батьками: 

Повага до кожного учня, рівне ставлен-                                                                           
ня до всіх – 72 %; вміння зацікави-
ти навчанням, надихати учнівство –                                  
70 %; розуміння дітей, вміння знаходити 
з ними спільну мову – 67 %; здатність 
розкривати учнівський потенціал – 51 %; 
комунікабельність, відкритість до спіл-
кування – 48 %; терплячість та самоконт-                                                             
роль – 43 %; турбота про здоров’я та 
емоційний стан учнівства – 36 %; ори-
гінальний стиль викладання – 33 %; 
вміння розв’язувати конфлікти – 31 %; 
досконале знання свого предмета – 30 %; 
вимогливість до учнівства – 22 %.

Під час опитування респондентам 
пропонувалося оцінити важливість за-
вдань, що стоять перед школою.

Оцінки вчителів та батьків повністю 
збіглися. Пріоритетними вони визна-
ли комфортне та безпечне перебуван-
ня в школі, психологічний розвиток 
дитини та отримання нею емоційного                     
задоволення від навчання.

Загальний рейтинг завдань школи за 
результатами анкетування: комфорт-
не та безпечне перебування учнівства в 
школі; психологічний розвиток дитини 

(мислення, мовлення, увага, уява); отри-
мання учнівством емоційного задоволен-
ня від навчання; становлення дитини як 
особистості (соціалізація, формування 
громадянських компетенцій тощо); роз-
виток м’яких навичок (робота в команді, 
пошук спільних рішень, лідерські здіб-
ності, комунікабельність тощо); опану-
вання навчального змісту, формування 
знань з предметів.

Опитування не є соціологічним, 
оскільки неможливо було забезпечити 
контроль за вибіркою. Воно проводи-
лось методом анонімного анкетуван-
ня, посилання на яке поширювалось на 
різних інтернет-майданчиках та в соці-
альних мережах. Відповідно, результа-
ти представляють думку користувачів                  
Інтернету. 

Мета опитування – допомогти зрозу-
міти, чого українці очікують від учите-
лів, якими саме компетенціями та яко-
стями, на їхню думку, ті мають володіти, 
а також встановити, якою мірою педа-
гоги впливають на впровадження нових 
стандартів навчання порівняно з іншими 
учасниками освітнього процесу.

mon.gov.ua

 

Уряд з 1 січня 2021 року збільшив роз-
мір соціальної стипендії:

– дітям-сиротам і дітям, позбавленим 
батьківського піклування, які навчають-
ся, до 150 відсотків розміру прожитково-
го мінімуму для дітей відповідного віку;

– після досягнення такими дітьми 18 
років ‒ до 150 відсотків розміру прожит-
кового мінімуму для працездатних осіб, 
установленого на початок відповідного 
календарного року.

Також особи, які у віці від 18 до 23 
років залишилися без батьків, якщо вони 

померли/оголошені померлими, загину-
ли або пропали безвісти, матимуть право 
на виплату соціальної стипендії в період 
навчання.

 
По состоянию на 1 января 2021 года 

в наличном обращении Украины находи-
лось 723 млн штук банкнот номиналом 
200 гривен. Это составляет 24 % от объе-
ма наличности. По данным НБУ, второй 
по распространенности была банкнота 
номиналом 500 гривен (592,2 млн штук 
или 19,7 %).

Наиболее распространенной была 
монета номиналом в 10 копеек (3,947 
млрд штук или 29,2 % от монет                                         
в обращении).

Всего по состоянию на 1 января 
2021 года в наличном обращении на-
ходилось наличных на 558,5 млрд грн. 

Из них банкнот — на 555,1 млрд грн                             
(3 млрд шт.) и монет — на 3,2 млрд грн                         
(13,5 млрд шт.).

На одного украинца приходилось 72 
банкноты и 149 разменных и оборот-
ных платежных монет (на начало 2020       
года — 70 и 182 шт. соответственно).

expert.in.ua

 

Держгеокадастрї оприлюднив норма-                                                                                              
тивну грошову оцінку сільсько- 
господарської землі в Україні. Її вико-
ристовують для розрахунку земельного 
податку, визначення розміру державного 
мита та орендної плати за ділянки.

Станом на початок цього року найдо-
рожча рілля в Черкаській області – 33 тис. 
646 грн за один гектар. Трохи дешевше 
коштує земля в Чернівецькій області –     
33 тис. 264 грн за гектар.

Більше 30 тисяч за гектар коштує 
рілля в Харківській області (32 тис. 237 
грн), Донецькій області (31 тис. 111 грн), 
Кіровоградській області (31 тис. 888 
грн), Одеській області (31 тис. 17 грн), 
Дніпропетровській області (30 тис. 251 
грн), Полтавській області (30 тис. 390 
грн), а також у Хмельницькій області     
(30 тис. 477 грн).

В окупованому Криму вартість 
сільсько-господарської землі визначили в 
розмірі 26 тис. 005 грн за гектар. Найде-
шевша земля в Україні – в Житомирській 
області (21 тис. 411 грн за гектар).

slovoidilo.ua
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продам
ДОМ. 095-147-88-13.
БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ЦЫПЛЯТ, НЕСУШЕК и МЯСНЫЕ 

ПОРОДЫ, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, МУЛАРДОВ, СТАРТОВЫЕ          
КОРМА, АПТЕЧКИ. 099-71-35-870. Олег.

ПТИЦ высококачественных пород: БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮ-
ШАТ, ЦЫПЛЯТ мясо-яичных пород, ГУСЕЙ. СТАРТОВЫЕ 
КОРМА. Доставка. 066-37-48-202.

БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. Качество птицы гарантируем. 
095-193-73-54. Олег.

СВИНОМАТКУ, ПОРОСЯТ: мясных (5 месяцев), белых           
(6 месяцев). 095-692-46-82.

СЕНО. 050-045-38-76.

куплю
КРС, 099-005-75-77,                

098-008-78-21.
НАСІННЯ СОНЯШНИ-

КА та ТИРСУ або поміняю                              
на брикети. 050-596-27-80.

СПУТНИКОВЫЕ АН-
ТЕННЫ. Продажа. Установ-
ка. Ремонт. Обслуживание.               
099-336-87-79.

услуги

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

Ремонт, перетяжка,
изготовление 

 мягКОЙ мЕбЕЛи.
050-039-92-95.

Японский кроссворд

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ЛАНТРАТ Івана                            
Дмитрійовича, 10.03.1962 р. н., вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я СЛОГІНА Володимира      
Георгійовича, 18.12.1971 р. н., вважати недійсним.

ДИПЛОМ З ДОДАТКАМИ, виданий Старобільським облас-
ним медичним училищем на ім’я СМІРНОВОЇ Зоряни Андріївни, 
08.10.1990 р. н., вважати недійсним.

СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ IV-ЕД № 420372 на 
ім’я СМІРНОВОЇ Зоряни Андріївни, 08.10.1990 р. н., вважати              
недійсним.

ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на ім’я ШИШКОВА Олександра 
Анатолійовича, 13.07.1989 р. н., вважати недійсним.

считать недействительным

Новоайдарський районний 
відділ Державної міграційної 
служби України надає адміні-
стративні послуги з оформлення 
паспорта громадянина України, 
паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон, вклею-
вання фото до паспорту грома-
дянина України по досягненню 
25 та 45 річного віку, проводить 
роботу з іноземцями та особами 
без громадянства та по боротьбі 
з нелегальною міграцією.

Наша адреса: Луганська обл., 
смт. Новоайдар, вул. Дружби, 25.

Графік роботи:
Вівторок, середа, четвер, 

п’ятниця з 08:00 до 17:00,          
перерва - з 13:00 до 13:45

Субота - з 08:00 до 15:00
Понеділок, неділя – вихідні.
Також звертаємо увагу на 

те, що з 01.01.2021 р. зміни-
лася вартість оформлення 
паспортів:

Вартість паспорта гро-
мадянина України у формі            
ID картки:

- термін оформлення 20        
робочих днів коштує 363 грн.

- термін оформлення 10       
робочих днів – 489 грн.

Вартість оформлення пас- 
порта громадянина України 
для виїзду за кордон:

- термін оформлення у 20        
робочих днів коштує 694 грн.

- термін оформлення у 7      
робочих днів – 1046 грн.
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6 февраля празднует
свой 50-й День рождения

ВОРОНКИНА Мария Ивановна!
Искренне поздравляем 

с наступающим юбилеем!

Мы Вас любим всей душою
и поздравить Вас хотим,
Ну, конечно, с юбилеем –

с круглым, ярким, золотым!
Пусть здоровья вам хватает

на всём жизненном пути,
И пусть счастье не забудет
еще роскошней расцвести!

Коллектив КНП «Новоайдарская 
многопрофильная больница».

6 февраля исполняется 25 лет 
Насте ПОДДУБНОЙ!

От всей души поздравляем
с наступающим Днём рождения!

Тебе сегодня двадцать пять!
Чудесный миг подарит счастье.
Желаем бед всю жизнь не знать,
пусть стороной идут ненастья.
Мечты сбываются пусть чаще,
судьба приносит радость, смех.

Пусть новый день другого слаще,
пускай в делах ждет лишь успех!

Коллектив КНП «Новоайдарская 
многопрофильная больница».

— Вера, а почему ты стала 
стоматологом?

— Потому, что люблю когда 
на меня смотрят мужчины с от-
крытым ртом и выпученными 
глазами.

******
Зубная боль начинает ослабе-

вать уже по пути в поликлинику 
и окончательно проходит через 
10 минут сидения в очереди      
на прием к стоматологу.

******
– Доктор, вы же мне вырвали 

не тот зуб! Больной рядом!
– Спокойно, спокойно! Я уже 

до него добираюсь.
******
– Думайте о чем-то приятном 

и не почувствуете боли, - сове-
тует дантист, включая бормаши-
ну.

Окончив работу, спрашивает:
– Ну, и о чем же вы думали?
– Я представлял, что здесь 

вместо меня сидит мой босс, — 
ответил клиент.

******
- Ну что ты мучаешься с этим 

зубом, был бы он мой, я бы сра-
зу сбегал к дантисту и вырвал! 

- Я бы тоже сбегал и вырвал, 
если бы он был твой!

******
Человек взрослеет тогда, 

когда при визите к стоматоло-
гу его больше всего пугает не            
бормашина, а счет.

******
Стоматолог: — Не бойся, Се-

рега, все бывает в первый раз! 
Пациент: — Я не Серега.
 — Я знаю. Серега - это я…
******
- Как найти хорошего             

стоматолога? 
- Опытным путем, но запом-

ни: у тебя всего лишь тридцать 
две попытки!

******
Зубной врач ремонтирует 

свой автомобиль, берет пассати-
жи и говорит:

- Потерпи дружок, сейчас бу-
дет немного больно! 

******
- Ну что, вставил себе новые 

зубы?
- Нет.
- Почему?
- Врач обнаружил у 

меня очень серьезные                                             

противопоказания.
- Какие?
- Отсутствие необходимой 

суммы денег!
******
- Кто к стоматологу                       

последний?
- Если не струшу, то будете   

за мной!
******
Одессит встречает прияте-

ля, державшегося за опухшую 
щеку.

- Что с тобой, Миша?
- Мне только что удалили   

два зуба.
- Но ты сегодня утром сказал 

мне, что у тебя разболелся один 
зуб!

- У зубного не было сдачи.. 
******
Сколько дантиста не корми, 

все равно в рот смотрит.
******
Пациентка интересуется у 

стоматолога:
— Доктор, а рвать зубы очень 

больно?
— Нет, вы знаете, я их вырвал 

где-то с полторы тысячи и           
ни разу не поморщился. 

Неофициальный профессиональный праздник врачей-стоматологов, который отмечает-
ся по всей планете ежегодно. Этот день выбран неслучайно. 9 февраля – день святой муче-
ницы Аполлонии, ставшей покровительницей как мучающихся зубной болью, так и врачей, 
призванных эту боль устранять. Образ святой Аполлонии, уверовавшей в Христа и при-
нявшей мученическую смерть за свою веру, стал в начале XVIII века с подачи основателя                                                     
научной стоматологии Пьера Фошара символом профессии. 

Только единицы из нас могут похвастаться, что в жизни ни разу не бывали в кабинете 
стоматолога. Все остальные подобные визиты вспоминают либо с грустью, либо с улыбкой.        
Поэтому, считаем, есть повод посмеяться.

5 февраля. Убывающая Луна 
в знаке Скорпион. Настало время 
принятия самых ответственных 
решений. Улучшенная мысли-
тельная деятельность, возросшая 
способность к концентрации на 
сути проблемы и высокий уро-
вень самокритичности как нель-
зя лучше позволяют отделить 
истинно важное от наносного          
и малозначимого.

6 февраля. Убывающая Луна 
в знаке Стрелец. Период иде-
ален для решения вопросов, 
связанных с юриспруденцией и 
любыми правовыми вопросами. 
Можно смело подавать заявку в 
регистрирующие органы власти 
на создание юридических лиц, 
общественных организаций 
либо дочерних предприятий.

Любые бюрократические во-
просы в это время решаются на 
удивление легко, практически 
сами собой.

7 февраля. Убывающая Луна 
в знаке Стрелец. 26-й лунный 

день. Сложный, критический 
день. Постарайтесь воздержать-
ся от любой активной деятельно-
сти абсолютно во всех областях. 
Лучше сохранить жизненные 
силы, нежели растратить их       
на пустую болтовню.

Посвятите себя посту, воз-
держанию. Освободитесь от не-
нужных контактов и посмотрите      
на жизнь трезвым взглядом.

8 февраля. Убывающая Луна 
в знаке Козерог. Не самое удач-
ное время для общения с госу-
дарственными органами и пред-
ставителями властных структур. 
В денежных вопросах также 
не все гладко. Велика вероят-
ность задержки в получении 
прибыли, возможны и убыт-
ки. С другой стороны, решение 
вопросов с недвижимостью, а 
также всевозможные органи-
заторские дела должны пройти                                      
без серьезных осложнений.

9 февраля. Убывающая Луна в 
знаке Козерог. 28-й лунный день. 
Благоприятный день для любых 
«земных» дел: от приобретения 
нового автомобиля до ремонта 
квартиры. Возможно появление 
некоторых (не особенно важных) 

проблем, связанных с ослабле-
нием здоровья. Полезно прислу-
шаться к советам партнеров — 
это пойдет на пользу и позволит 
избежать неприятностей.

10 февраля. Убывающая 
Луна в знаке Водолей. Это вре-
мя идеально подходит для лю-
бой умственной и творческой 
деятельности. Полезно заняться 
самообразованием и получе-
нием новых знаний, изучением 
и внедрением новых техноло-
гий. Неплохо идут дела с не-
движимостью, общественная                      
и политическая деятельность.

11 февраля. Новая Луна в 
знаке Водолей. Высшее руковод-
ство или госорганы в это время 
лучше не беспокоить, а занять-
ся организацией, проведением 
всевозможных собраний, конфе-    
ренций или участием в них.

Это время идеально подходит 
для любой умственной и твор-
ческой деятельности. Полезно 
заняться самообразованием и 
получением новых знаний, изу-
чением и внедрением новых тех-
нологий. Неплохо идут дела с 
недвижимостью, общественная 
и политическая деятельность.

 

Тимко ІІІ прокинувся від 
зимової сплячки і не побачив 
своєї тіні, оскільки сьогодні              
була хмарна погода.

«Весна наступить рання. 
Це не значить, що зараз, через 
тиждень, а шість тижнів по-
трібно буде почекати», - кажуть 
працівники біостанції. Органі-
заторка заходу Людмила Доля 
додала, що «бабаки ніколи не 
помиляються з прогнозом, це 
погода підводить». Крім того, 
вона зазначила, що степовий 
бабак Тимко IІІ має норовливий 
характер, і навряд чи всі бажаю-
чі зможуть з ним зробити селфі.

Cтуденти Каразінського уні-
верситету побажали міцного 
імунітету та наснаги у віщу-
ванні. Крім цього Тимкові ІІІ        
подарували спеціальну маску.

У попередьому році байбак - 
«віщун» спрогнозував наступну 
малосніжну зиму.

Традиція будити бабака, щоб 

він передбачив прихід весни, 
прийшла в Україну з США, 
де День бабака є національ-
ним святом. Вважається, що в 
цей день потрібно спостеріга-
ти за бабаком, що вилазить зі 
своєї нори. По його поведінці 
можна судити про близькість 
настання весни. Зараз в Украї-                      
ні є два бабаки-«метеороло-
ги» – харківський Тимко і                                         
львівська Маруся.

057.ua

2 лютого харківського бабака Тимка ІІІ розбудили на 
біостанції Харківського національного університету імені        
В. Н. Каразіна в селищі Гайдари Харківської області.


