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Шановні земляки!
Дорогі маленькі жителі Луганщини!
Від щирого серця вітаю вас із Днем Святого Миколая Чудотворця!
Радісне і світле свято народжує диво та
здійснює заповітні мрії. Та вже шість років
усі жителі Луганщини загадують одне бажання – мир на рідній землі, щоб у родинному колі зібратись за урочистим столом.
Сама ідея свята втілює прагнення
поділитись душевним теплом та добротою не тільки з рідними та близькими, а
й з усіма, хто перебуває у скруті.
Сьогодні усі ми, дорослі, маємо
відповідальність
перед
Святим
Миколаєм подарувати радість та турботу малечі, чиї батьки зараз захищають
наш мирний сон, та дітям, які залишились
без батьківського піклування.
Щоб кожне маля зростало оточене щастям, домашнім затишком та любов`ю
рідних людей!
Голова Луганської обласної
державної адміністрації – керівник
обласної військово-цивільної
адміністрації Сергій ГАЙДАЙ.
День утворення
органів реєстрації
актів цивільного
стану України
Шановні працівники
державної реєстрації
актів цивільного
стану!
Від імені Новоайдарської районної
державної адміністрації та районної
ради прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята! Це
професійне свято було створене, щоб
підкреслити значимість людей, які займаються важливою і кропіткою працею –
записом актів громадянського стану.
Переважна більшість з нас, якщо не сказати, що практично всі хоча б кілька разів
у своєму житті відвідували вказану установу. Працівники державної реєстрації
актів цивільного стану завжди максимально толерантні та виважені у своїй
роботі, не дивлячись на те, що це зовсім
не просто, адже ситуації, які вимагають
участі працівників РАЦСу, в основному не можуть залишати людей байдужими. Народження, укладання шлюбу, зміна
імені та встановлення батьківства, а також удочеріння та усиновлення, видача
та відновлення ключових громадянських
документів, здійснення інших повноважень - все це дуже важливо для нас всіх.
Приходячи в РАЦС, люди завжди знаходять розуміння і кваліфіковане професійне
обслуговування.
З нагоди професійного свята щиро
бажаємо вам творчого натхнення,
здійснення всіх ваших задумів і мрій,
щоб не вичерпалася ваша віра в щедрість
людської душі, щоб вас завжди супроводжували милосердя та доброта, бажання та
спроможність бути корисними людям! Гарного вам настрою і мудрості! Сімейного
щастя і якомога більше радісних моментів і
в роботі і поза нею!
В. о. голови районної Голова районної
держадміністрації
ради
т. В. нОВИКОВА.
В. В. МАКОГОН.

День Святого
Миколая
Чудотворця
Шановні жителі
Новоайдарщини!
Дорогі діти!
Від імені Новоайдарської районної
державної адміністрації та Новоайдарської
районної ради прийміть щирі вітання
із Днем Святого Миколая Чудотворця.
У цей день не лише діти, але й дорослі,
чекають дива. Та треба завжди пам’ятати,
що ми самі є творцями свого щастя.
Почніть дива з себе, та світ навколо вас
зміниться на краще.
Вітаємо вас, дорогі земляки, зі святом! Будьте завжди здоровими та щасливими! Зичимо всім миру, достатку,
родинного затишку й душевного тепла!
Нехай Святий Миколай освятить нас
найкращими
людськими
чеснотами
і благословить на добрі справи!
В. о. голови районної Голова районної
держадміністрації
ради
т. В. нОВИКОВА.
В. В. МАКОГОН.
День
адвокатури
Шановні
адвокати!

День
вшанування
пенсіонерів та
ветеранів системи
МВС та НПУ
Шановні пенсіонери
і ветерани органів
внутрішніх справ!
З нагоди Дня вшанування пенсіонерів
та ветеранів системи МВС та НПУ
Новоайдарська
районна
державна
адміністрація та районна рада сердечно
вітають вас!
Ми безмежно вдячні вам за вашу важку копітку працю, величезний внесок у справу боротьби зі злочинністю,
зміцнення правопорядку в державі, захисту
конституційних прав і свобод громадян.
Зичимо вам міцного здоров’я, щастя,
радості, душевного спокою, родинного благополуччя і злагоди. Нехай серця зігріває
щира вдячність людей за добрі ваші справи, зроблені на ниві правоохоронної
діяльності!
В. о. голови районної Голова районної
держадміністрації
ради
т. В. нОВИКОВА.
В. В. МАКОГОН.
День створення
Державної служби
зайнятості

Новоайдарська районна державна адміністрація та районна
рада вітають з Днем адвокатури!
Адвокат, з огляду на умови своєї
діяльності, безперечно, є служителем
і творцем права. Це та особливість,
що незмінно присутня в діяльності адвоката в усі часи, що передається з
покоління в покоління, з держави в
державу та зміцнює віру в силу права і зміцнює усвідомлення суспільної
місії адвокатури. Діяльність адвокатури є важливим показником гуманності,
демократії і прогресу в державі.
Спасибі вам за відданість своїй справі
та за розуміння важливості завдань,
що стоять перед вами.
Щиро зичимо міцного здоров’я, щастя, благополуччя, витримки та завзяття, мудрості, мирного неба над головою, родинного щастя і нових перемог
у відстоюванні справедливості.

Шановні працівники
державної служби
зайнятості!
Від імені Новоайдарської районної
державної адміністрації та районної
ради прийміть щирі вітання з нагоди заснування Державної служби зайнятості.
За період свого існування ви здобули
авторитет дієвої та сучасної служби, яка
дбає про якісне обслуговування громадян та вдосконалення своєї роботи, базуючись на кращому світовому досвіді й
власних напрацюваннях та ініціативах.
Щиро дякуємо вам за сумлінну працю
і віримо: ми з вами єдині у прагненні
соціальної справедливості, людяності,
добра, у бажанні, щоб мешканці нашого району мали гідну роботу та
гідне життя.
Бажаємо міцного здоров’я, добробуту, родинного затишку та успіхів у
вашій нелегкій праці.

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

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

День енергетика
Шановні енергетики!
Новоайдарська районна державна адміністрація та районна
рада щиро вітають вас із професійним
святом – Днем енергетика.
День енергетика – день визнання заслуг
працівників енергетичної
галузі в економічному розвитку, у
вдосконаленні та підтримці повсякденного
життя населення.
Цей день – це свято всіх тих, хто коли-небудь був причетний до створення та обслуговування енергетичних систем. Це також свято тих, хто і сьогодні залишається
на відповідальному посту працівників
енергетичної сфери. День енергетика –
свято всіх, для кого поняття «тепло» та
«світло» - це не просто слова, а ціла епоха.
Приємно, що у нас працюють людипрофесіонали, відповідальні за доручену
їм справу. Їх з гордістю можна привітати зі
святом енергетика і побажати ще більших
успіхів у роботі, в особистому житті,
міцного здоров’я, добра та благополуччя!
В. о. голови районної Голова районної
держадміністрації
ради
т. В. нОВИКОВА.
В. В. МАКОГОН.
День працівників
архівних установ
України
Шановні працівники
і ветерани архівних
установ!
Від імені Новоайдарської районної
державної адміністрації та районної ради
щиро вітаємо вас з професійним святом – Днем працівників архівних установ України. Архіви стоять на межі
часів. Вони наповнені особливою атмосферою, в якій оживають визначні
події і імена, присутня романтика пошуку, радість знахідок і відкритів. Щиро
дякуємо всім працівникам архівних установ за подвижницьку, самовіддану працю, ентузіазм і ініціативність. Упевнені,
що ви і надалі вноситимете значущий
внесок в справу збереження історичної
пам’яті Новоайдарщини. Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров’я, щастя,
творчих успіхів і професійних досягнень!
В. о. голови районної Голова районної
держадміністрації
ради
т. В. нОВИКОВА.
В. В. МАКОГОН.

Успейте оформить подписку на 2020 год! Успейте подписаться по цене 2019 года!
Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что стоимость годовой подписки составляет 300 гривень. К тому же, в будущем году сохраняются прежние льготы:
при условии годовой подписки в течение года можно бесплатно напечатать в газете
одно поздравление или объявление.

Сделайте подарок своим близким!
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З 29 серпня Олександр Анатолійович став до виконання депутатських обов'язків. Про
перші результати роботи депутата від 113 округу Олександра Лукашева у Верховній
Раді IX скликання, досягнення, питання, над якими народний депутат України
буде продовжувати працювати в наступному році, – далі в інтерв’ю.
- Олександре Анатолійовичу, що спонукало Вас балотуватись у народні депутати?
- Безробіття, непідйомні тарифи, постійне зростання цін на
продукти, розбиті дороги і багато інших проблем – все це реалії, в яких сьогодні живуть люди
Луганщини. А добиває людей
глуха стіна, яку збудували від
свого ж народу чиновники та
обрані депутати.
Тому у мене було величезне бажання щось змінювати
в регіоні.
- Ваші перші враження
від депутатства. Чи такою
Ви уявляли свою діяльність?
- Я вважаю, що оновлена
кадрова політика депутатського складу вже є великим досягненням. Сучасний український парламент спрямований
на глобальні зміни, а в своїй
більшості в Раду не пройшли
ті представники попередньої
каденції, які займалися тотальним грабунком і розкраданням
українського народу.
Одним з перших і знакових
рішень оновленого депутатського складу стало голосування за
скасування депутатської недоторканності. Люди давно чекали
прийняття цього закону. У свою
чергу, команда Шахова дотримала своє слово і всім складом
проголосувала «За».
Ми вважаємо, що це був історичний день, і сподіваємося,
що дане рішення позитивно
вплине на перезавантаження
влади і вирівняє перед законом
усіх громадян України.
- З першого місяця своєї ка-

денції Ви почали зустрічатися
з людьми на окрузі. На власні очі бачила чисельну чергу
в Новоайдарі. З якими проблемами звертаються люди?
Чи всі можна вирішити?
- Народ надав мені велику
довіру, доручивши представляти інтереси жителів округу
у Верховній Раді, тому працювати в іншому режимі я не
можу. Що стосується проблем
в області, то їх так багато, що
все не перерахувати. Проте в
наші приймальні, які працюють в кожному районі 113 округу, люди можуть звернутися
з будь-якими питаннями.
По-перше, це жахливий стан
доріг, 90 % з яких потребують
капітального ремонту. Дуже
болючі проблеми з освітою: в
сільській місцевості відбувається закриття шкіл. А ті діти, які
залишаються, змушені їздити в
опорну школу, відстань до якої
іноді становить 30-40 кілометрів. Дитячі садки ледве працюють. Відсутні навіть дитячі
майданчики. Існують проблеми
з громадським транспортом: наприклад, в Троїцькому районі
автобусне сполучення повністю
відсутнє. В інших районах 1
раз на тиждень автобус ходить
із сіл до міст. Ще гірше йдуть
справи в питаннях залізничного сполучення – через окупацію
частини території Луганської
області воно відсутнє зовсім.
У селах закривають фельдшерсько-акушерські пункти. Людям
нікому зробити навіть укол. Я
вже мовчу про надання повноцінної медичної допомоги. Ба-

Лукашев Олександр Анатолійович
Обраний по виборчому округу № 113.
Член депутатської фракції Політичної партії
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» у Верховній
Раді України.
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради
України з питань освіти, науки та інновацій.
Народився на Донбасі в маленькому містечку Антрацит в родині звичайних робітників: його тато працював
токарем, а мама – в швейній майстерні.
Юрист – в 1998 році закінчив Національну юридичну
академію імені Ярослава Мудрого.
У 2002 році захистив дисертацію на тему
«Правове регулювання грошової системи України».
П’ять років тому отримав звання професора.
Автор понад 80 наукових робіт.
Профессор Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого.
C 2011 по 2017 рік входив до складу Науковоконсультативної ради при Верховному суді України, а з 2019
року входить до складу Науково-консультативної ради при
Конституційному суді України.
Давно і щасливо одружений і виховує трьох дітей сина і двох дочок.
Любить готувати. Вважає сирники своєю коронною
стравою.
Намагається приділяти час читанню і одна з улюблених
книг - «Злочин і покарання» Федора Достоєвського.

гато людей змушені їздити до
лікаря в сусіднє місто. А це не
один десяток кілометрів. Сьогодні регіон на межі виживання.
Кам'яний вік. Ситуація жахлива.
Для вирішення даних проблем були відправлені депутатські звернення в компетентні органи, і більшість із них взяті під
мій особистий контроль. Своїми силами намагаємося встановлювати дитячі майданчики
по всьому 113 округу.
Команда Шахова зустрічалася з головою Луганської ВЦА,
Прем’єр-міністром, керівниками прокуратури і ДСНС області.
- Які найгостріші проблеми
в першу чергу потрібно вирішувати в Новоайдарському
районі?
- Люди приходять в наші
приймальні зі скаргами на
низькі пенсії, комунальні тарифи, субсидії. Дуже багато
звернень з приводу розбитих
доріг, автобуси в села просто
не ходять. Закриваються фельдшерско-акушерські
пункти,
школи, дитячі садки. По селах
закриті поштові відділення.
Ми чекаємо всіх в нашій громадській приймальні, яка знаходиться за адресою: смт.
Новоайдар, вул. Банківська, 29.
Телефон: 095 843 68 39. Приходьте! Ще жодна людина не
пішла від нас без допомоги.
- Головне завдання народного депутата – законотворча діяльність. В перший день
після складання присяги Ви
подали законопроєкт «Про
невідкладні заходи для припинення бойових дій та відновлення миру, імплементації
Мінських угод». Що передбачає
цей законопроєкт?
- На сьогоднішній день вкрай
важливо прийняти не тільки
умови, а й проконтролювати
виконання домовленостей усіма сторонами конфлікту. Розведення військ – це перший
крок до миру. Другим має стати дотримання домовленостей.
Досягти цього можна лише дипломатичним шляхом. Кожна
зі сторін повинна бути почута.
А найголовніше – повинні бути
почуті люди, які проживають
в зоні проведення бойових дій
вже 6 рік поспіль.
Україні потрібні мир і діалог для об'єднання країни. Це
ключ до захисту прав людини в
Україні. Тільки перейшовши до
мирного життя, ми зможемо забезпечити зростання економіки,
захистити соціальні права людей, забезпечити міжнаціональні світ і рівноправність, повернути країну на шлях демократії.
Тому ця Постанова направлена на припинення соціально-економічної і транспортної
блокади Донбасу, забезпечення
всіх соціальних виплат людям,
які проживають на тимчасово
непідконтрольних територіях,
а також біженцям і вимушеним
переселенцям. Це права українських громадян, які захищає і

забезпечує Конституція.
Політику «війни і злиднів»
треба закінчувати.
- Верховна Рада прийняла
держбюджет – 2020. Ваше
ставлення до нього.
- Вважаю, що прийнятий бюджет консервує «епоху бідності», недофінансування освіти,
медицини і соціального захисту.
Можна сміливо стверджувати, що замість подачі бюджету
обіцяного економічного прориву
і кінця епохи бідності, нинішній
уряд в кращих традиціях минулої влади подав глибоко антисоціальний бюджет, який консервує економічну відсталість.
Встановлений прожитковий
мінімум в 2020 році залишиться
майже вдвічі нижчим за фактичний прожитковий мінімум навіть
в цінах вересня 2019 року. Тому
всі прив'язані до нього соціальні
виплати істотно не підвищаться.
Мінімальна зарплата залишилася на рівні 4723 гривень.
В той же час, прийнятий
бюджет зберігає високі витрати на побудову поліцейської держави, підвищує і без
того немаленькі витрати на
бюрократичний апарат!
- Ви науковець, доктор
наук. Які закони, з Вашої точки зору, необхідно прийняти, щоб підвищити рівень
освіти та науки в країні?
Якщо
дивитись
на
прийнятий Держбюджет, то
сфера освіти поки що є однією
із найбільш обділених. Роками
вона скорочується у відношенні
до ВВП. Наступного року, схоже, негативна тенденція буде
збережена нинішньою владою.
Замість обіцяного підвищення зарплати вчителям, влада
скорочує фінансування освіти.
Невиконання обіцянок перед вчителями щодо підвищення їхніх доходів підриває всю
освітню систему. А тому владі
варто не просто зберегти, а відчутно збільшити фінансування
української освіти та освітян.
Не фінансувати освіту – це
не фінансувати майбутнє наших дітей та нашої держави.
Тому не треба вигадувати велосипед, в Україні – одне з
найкращих законодавств у світі та найкраща Конституція.
Просто треба належним чином
розподіляти державні кошти.

- В одному з матеріалів про
Вас я знайшла, що одним із
Ваших улюблених афоризмів
є вислів: «Політик думає про
наступні вибори; державний
діяч – про прийдешнє покоління», що належить амеріканцю Джеймсу Фріману Кларку.
Прокоментуйте.
- Робота нашої команди спирається на волонтерів. Волонтерський рух не закінчиться
ніколи. Тому що політики сьогодні думають про наступні вибори, як отримати той мандат і
забути про свої обіцянки, а волонтери – про майбутнє країни,
про хлопців, які гинуть в окопах. Виходить, що волонтери –
це і є справжні державні діячі.
Так, можна допомагати грошима. А можна допомагати
інакше. Дзвониш, наприклад,
до знайомого власника аптеки –
домовляєшся про 50-відсоткову
знижку для хлопця, який повернувся з АТО. Або з фермерами,
щоб допомогли їжею, тому що
грошей, зрозуміло, у них немає.
Сьогодні наша держава потребує
рішучих дій та простих законів,
які допоможуть вийти з кризи. Я
говорю про вирішення першочергових проблем українців.
- Незабаром Новий рік.
Що нас чекає? Чи є підстава
для оптимізму?
- Новий рік – це казкова ніч,
в яку традиційно за одним столом збирається вся родина і дякує Богові за прожитий рік, за
успіхи і дані сили для подолання
повсякденних турбот.
Це свято, коли хочеться не
просто вірити в світле майбутнє,
а знати, що, коли прокинешся
вранці, більше не буде ні газових конфліктів, ні війни. Що
український народ знову заживе своїм спокійним життям, в
будинках будуть накриті столи,
діти будуть нагодовані, а чоловіки повернуться з війни додому.
Я хочу побажати кожному
українцю тепла в душі, сил і взаєморозуміння. Я знаю, що наш народ сильний духом, який неможливо зламати. Разом ми зможемо
подолати будь-які перешкоди.
Вірю, що скоро настане мир, а
я, як народний депутат, докладу
для цього максимум зусиль.
Бесіду вела
І. КРАСНОЩОКОВА.
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Інформацією про те, що в селах Співаківка та Трьохізбенка організовані та починають свою роботу Клуби активного довголіття «ЗлатоСтар» та «Мої роки,
моє багатство», з нами поділилася голова районної організації Червоного Хреста України Наталія Володимирівна Позднякова.
Нам пощастило потрапити на нараду із патронажними сестрами ЧХ, на якій, в тому числі, обговорювалися питання організації та роботи цих клубів. На даний момент патронажна служба районного Товариства ЧХ складається з 9 патронажних сестер. Це Ольга Дорошина (Денежникове), Ольга Сорокіна (Калаус), Наталія Анохіна
(Трьохізбенка), Наталія Літвін (Кряковка), Олена Кудріна (Новоайдар), Олена Воронкіна (Співаківка), Юлія Рябоконь (Співаківка), Ольга Павленко (Колядівка) та Інна Близнюк
(Кримське), які опікуються 43 підопічними. Кожна з них – чуйна, доброзичлива, людина на своєму місці.
Що
стосується
клубів,
місцевими сільськими радами
вже виділені приміщення для
зустрічей людей літнього віку і
проведення спільного дозвілля.
У Співаківці це велика кімната
в приміщенні сільської ради, а в
Трьохізбенці, а точніше, Калаусі
(саме там функціонуватиме клуб)
це будівля колишньої пошти.
Обидва приміщення просторі,
там матиме змогу збиратися досить велика кількість людей.
Наразі стоїть питання ремонту
та благоустрою цих кімнат.
Як зауважила Н. В. Позднякова,
діяльність
клубів
підтримуватиметься
Товариством Червоного Хреста
України при співпраці зі Швейцарським Червоним Хрестом у
рамках реалізації компоненту
«Групи активного старіння»
проекту «Патронажна служба
ТЧХУ». Сільські ради допоможуть із співфінансуванням. А
ще патронажні сестри висунули
таку ідею: щоб за виділені кошти купити більше необхідного
для ремонту, більше обладнання,
самі ремонтні роботи проводити
на волонтерських засадах.
Так, попереду ще багато клопоту з благоустрою виділених
приміщень, але літні люди
повні ентузіазму, ідей та натхнення. Ще б пак! Наприклад,
патронажні сестри з Калаусу та

Трьохізбенки Ольга Сорокіна та
Наталія Анохіна розповіли, що
створення такого клубу в Калаусі
– це просто необхідність. «В
цьому населеному пункті немає
нічого, ніякої інфраструктури:
ні магазинів, ні аптеки. Щоб
купити щось необхідне, людям
треба подолати семикілометрову
відстань до Трьохізбенки. А про
дозвілля й розваги – годі й казати. Зовсім нікуди людям піти.
Тому, сподіваємось, ці клуби
зможуть хоч якось зарадити обставинам та прикрасити життя
односельців».
«У нас хоч не настільки все
похмуро: є й магазини, й Буди-

До уваги ветеранів військової служби, які отримують
пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб» та членів їх сімей:
- ЦМРСЛ «Одеський» (захворювання опорно-рухового апарату, нервової системи, органів
дихання, системи кровообігу) з
31.03.2020 р.
Є можливість змінити
термін заїзду на зручний для
ветерана час.
Ветеран оплачує 25 % вартості путівки та 50 % за члена
сім’ї.
На І квартал 2020 року
Повна вартість путівок:
оформлюємо путівки на сана- до ЦМРСЛ «Пуща-Водиця»
торно-курортне лікування у від- та ЦВКС «Хмільник» становить
повідних закладах Міністерства 12285 грн.;
оборони України:
- до ЦМРСЛ «Трускавець- ЦМРСЛ «Пуща-Водиця» кий» – 12180 грн.;
(захворювання серцево-судин- до санаторного відділення
ної системи, нервової систе- ВМКЦ Центрального регіону –
ми та хребта, органів руху) з 9765 грн.;
10.02.2020 р., 30.03.2020 р.;
- до ЦМРСЛ «Одеський» –
- ЦМРСЛ «Трускавецький» 12900 грн.
(захворювання органів травленЗвертатися до Новоайня, сечостатевої та ендокрин- дарського РВК за адресою:
ної системи) з 15.01.2020 р., смт. Новоайдар, вул. Айдарська,
20.02.2020 р., 16.03.2020 р.;
2, каб. № 19, або за телефоном
- ЦВКС «Хмільник» (захво- (06445) 9-43-47.
рювання опорно-рухового апарату, нервової системи, серцеН. МЕТРОПАН, головний
во-судинної системи, хвороби
спеціаліст командування,
шкіри) з 24.03.2020 р.;
службовець ЗСУ.

нок культури, і заходи проводяться, - говорять Олена Воронкіна
та Юлія Рябоконь із Співаківки,
- та все ж літнім людям часом не вистачає спілкування,
спільних заходів. Це просто
чудова ідея. Тим більш, ми будемо розвивати взаємозв’язок
поколінь, долучаючи до заходів
людей будь-якого віку. Як
то кажуть, від мала до велика».
То що ж мається на увазі під
Клубами активного довголіття?
Які заходи плануються для проведення? За задумом, учасники клубу будуть обмінюватись
досвідом, ділитися секретами
рукоділля (адже є багато тих,

хто вміє неперевершено в'язати,
шити, плести, вишивати), рецептами (у кожного ж своя фірмова
страва, або незвичний підхід
до приготування тієї чи іншої
страви). До того ж, мабуть,
улюбленими для всіх стануть
спільні чаювання та святкові
концертні заходи, де люди зможуть проявити свої таланти. Є
в задумах і створення приємних
подаруночків людям, які належать до маломобільних груп.
Це буде і цікаво, і кожен зможе
зробити внесок у добру справу.
Зараз навколо кожного клубу
вже зібрався актив – близько 10
активних людей, які радо готові

якомога скоріше починати творити щось цікавеньке. Для початку
10 – це досить непогано, але,
впевнені патронажні сестри, скоро ця цифра збільшиться в кілька
разів. Перші зустрічі в рамках
діяльності Клубів заплановані до
Дня Святого Миколая.
Наостанок Н. В. Позднякова
довела до відома, що за цей рік
Товариство отримало допомогу
від Австрійського ЧХ на суму 2
млн. грн: 18 домогосподарств отримали кошти на розвиток малого бізнесу (по 26 тис. грн.), 474
людини – зимову допомогу для
ВПО та місцевого населення (по
2640 грн.), 140 родин отримали
памперс для малюків.
В свою чергу районне Товариство ЧХ зібрало 43 тис. грн.
на благодійність. «Хотілось би,
щоб членів товариства ставало
більше. Будьте активнішими. Таким чином ми зможемо допомогти більшій кількості осіб, яким
допомоги чекати більше немає
звідки», - звертається до населення Наталія Володимирівна.
Що ж, а ми побажаємо патронажним сестрам та активу
Червоного Хреста натхнення
в роботі. Клубам – розвитку та
процвітання. Нехай довголіття
наших земляків дійсно буде активним, змістовним, яскравим!
М. ТИХОНОВА.

13 грудня 2019 року біля пам’ятного знаку ліквідаторам наслідків аварії на
Чорнобильської АEC відбулися урочистості з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
В мітингу брали участь голова Новоайдарської районної
ради Віктор Макогон, голова
громадської організації «Ветеранів-інвалідів Чорнобиля Новоайдарського району» Анастасія Очкур, ліквідатори, жителі
та гості селища.
Голова районної ради Віктор
Макогон та голова громадської
організації
Анастасія Очкур
висловили щирі слова подяки
всім ліквідаторам за їх героїзм
та неоціненний людський подвиг, побажали міцного здоров'я,
невичерпної
енергії,
сімейного благополуччя та
шани вдячних поколінь.
За мужність, самовідданість
та відвагу, проявлені під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ліквідаторів
нагороджено грамотами райдержадміністрації та районної
ради.
З метою вшанування померлих (загиблих) ліквідаторів аварії
на Чорнобильській АЕС присутні поклали квіти до пам’ятного знаку та вшанували пам’ять
загиблих хвилиною мовчання.
ndar.loga.gov.ua
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Каждое дело, если ждешь от него положительного результата,
требует ответственности и неравнодушия.
Совсем недавно этот молодой, энергичный человек обратился к
правлению Новоайдарского райпотребсоюза с просьбой взять в аренду
магазин № 89 в с. Горшковка Новоайдарского района.
Магазин долгое время стоял закрытым. Соответственно, имел неприглядный вид. К сожалению, прежним арендатором был доведен до
плачевного состояния.
Новый договор аренды был
заключен с ЧП «Емельянов».
Сергей понимал, что успех в бизнесе зависит от многих составляющих. И перво-наперво начал с приведения своей торговой
точки в нормальное состояние.
Все свои действия по текущему
ремонту он согласовал с правлением Новоайдарского сельпо и
Новоайдарского райпотребсоюза.
Правления, в свою очередь,
также пошли навстречу. Сергей
произвел ремонт котельной, установил новый котел, чтобы в магазине было тепло и уютно как
работать, так и делать покупки.
Преобразился и торговый зал, отремонтированы стены и потолок,
установлены холодильники, новое торговое оборудование. Все
это было сделано в кратчайшие

Делегація Луганської області
долучилася до всеукраїнської акції
протесту проти продажу землі, яка
розпочалася 17 грудня в Києві під
стінами Верховної Ради. Тисячі
українців зі всіх регіонів вимагають не приймати недосконалі законопроекти щодо ринку землі, продовжити мораторій на продаж землі
сільськогосподарського призначення та оголосити всеукраїнський
референдум, запитавши в людей,
чи хочуть вони продавати землю, чи ні. Вони готові стояти,
допоки Президент та нардепи
не дослухаються до вимог країни.
Напередодні,
15
грудня,
в
Сєвєродонецьку
відбулась
зустріч фермерів та громадських
активістів Луганщини, де обговорили існуючу ситуацію та прийняли організаційні рішення. Затверджена структура обласного штабу
захисту землі на чолі із керівником

сроки, и совсем скоро магазин
уже встречал своих первых покупателей. Покупатели очень тепло
отзываются о работе магазина.
Сотрудники торговой точки приветливо встречают посетителей,
даря свои улыбки и внимание,
помогают
подобрать
товар
на любой вкус.
Недавно Сергей заключил еще
один договор аренды на магазин № 93 в с. Райгородка (сейчас
это магазин «Угловой»). Здесь
также был произведен текущий
ремонт (согласован с правлением РПС). В магазине починили крышу, заменили окна,
установили новое оборудование.
От имени правления Новоайдарского
райпотребсоюза
(В. В. Корнеев), правления Новоайдарского сельпо (Л. В. Дей-

Луганського обласного партійного
осередку ВО «Батьківщина»
Олександром Романовським, заступниками голови штабу визначили голову Сватівської районної
ради Віту Сліпець та голову ТОВ

кун) хочется выразить огромную
благодарность С. Емельянову за
его активность, энергичность, понимание. За все время организационных моментов, проведения ремонтов двух магазинов Сергей ни
разу не сказал: «Это не мое. Я просто арендатор». Он понимает, что
арендатор, беря здание в аренду,
ведет свою торговую деятельность,
которая длится не год, не два, а
много-много лет. И чтобы дело
приносило доход, оно должно привлекать клиентов. А для этого нужно создать благоприятные условия.
Что,
собственно
говоря,
Сергей Емельянов и сделал.
Очень хочется, чтобы этому
примеру последовали и другие
арендаторы кооперации Новоайдарского района и сделали соответствующие выводы. Особенно
те, которые арендуют магазины в
центре поселка на протяжении 10,
15, а то и 20 лет. Чтобы они обращались к правлению райпотребсоюза и потребительских обществ,
вместе решали вопросы по приведению зданий в надлежащее
состояние, тем самым сохраняя
систему кооперации района
и свои рабочие места.
Как бы порой не было трудно, мы
должны идти в ногу со временем,
поддерживать чистоту, порядок на
своих рабочих местах. Нужно сделать все возможное, чтобы люди
тянулись к нам, чтобы им было
приятно зайти в наши магазины,
и чтобы они возвращались
снова и снова.
Хочется надеяться, что все
сделают правильные выводы и
последуют хорошему примеру.
С наступающими праздниками! Пусть исполняется задуманное, а любимая работа приносит
только радость!
В. КОРНЕЕВ.

АФ «Під сонцем» Сергія Каращука. Крім того підписано звернення до Президента України,
народних депутатів та Кабінету
Міністрів із закликом продовжити
мораторій на продаж землі та не
приймати законів, що суперечать
національним інтересам України.
«Якщо сьогодні ми будемо мовчати, то завтра Україна залишиться без землі. Її скуплять іноземні
корпорації, в яких значно більше
грошей, аніж в українців. Маємо
боротися, маємо захищати країну. Я
вдячний всім, хто сьогодні приїхав
з нами до Києва та висловлює
позицію 73 % відсотків українців –
НІ продажу землі!» - сказав Олександр Романовський, який разом з
іншими вийшов на акцію протесту.
Прес-служба Луганської ОПО
ВО «Батьківщина».

Слово «козак» прийшло зі сходу. У давніх тюрків козаками називали молодих хлопців, які відбували складний і небезпечний обряд посвячення в повноправні члени племені. Згодом це слово набуло
кількох значень, найчастіше – «вільна озброєна людина». Перше
писемне джерело, що засвідчує вживання слова «козак» стосовно
українців, – це «Польська хроніка» братів Бєльських (1489).
З кожним наступним роком кількість свідчень про козаків з
України зростала, і приблизно через 100 років усіх українців стали
називати козаками. Основу укріплень козаків становили січі. Перша січ розташувалась на острові Мала Хортиця в 1556 році і стала
своєрідною столицею запорозьких козаків.
Козацька християнська республіка Запорозька Січ відіграла важливу роль в історії українського народу, в розвитку Збройних Сил
України та військового мистецтва.

З метою патріотичного виховання учнівської молоді, спонукання особистості до осмислення себе як частини великого
українського народу, в рамках
проекту «Ми – діти твої, Україно»
учні Олексіївської школи-гімназії
свою конкурсну програму «Ми
роду козацького нащадки» присвятили Дню Збройних Сил України.
Ведуча Катерина Кошман
у вступному слові привітала
присутніх зі святом і розповіла
про прийняття Верховною Радою
України Закону «Про Збройні
Сили України».
Організатор
заходу
Закутня Людмила Миколаївна
повідомила, що на конкурсній
програмі присутній випускник
Олексіївської
школи-гімназії,
військовослужбовець десантноштурмових військ ЗСУ Волошин
Олексій Олександрович. В його
обличчі прийняли гучні оплески,
вітання та побажання стійкості,
витривалості й наснаги всі воїни
ЗСУ, які зараз захищають нашу
Україну.
На мультимедійній дошці
відеоролик-кліп про Армію у
виконанні луганських і львівських
кадетів. Звучить вітання від учнів
сьомого класу.
Ведучі Л. М. Закутня та Р. М.
Поклонський запрошують до зали
команди: «Козаки» (отаман Євген
Перепелиця),
«Непереможні»
(отаман Богдан Ткаченко). Команди проголошують девізи: «Хоч в
млинець ми розіб’ємось, перемоги
ми доб’ємось!» («Козаки»); «Всі
ми супер, всі ми клас, переможемо
ми вас!» («Непереможні»).
До складу журі увійшли заступник директора з виховної роботи
Т. М. Лігус, педагог-організатор
Т. В. Козлякова, військовослужбовець ЗСУ О. Волошин.
Оголошується перший конкурс
«Обернення на козаків». Представники команд Роман Сороковенко і
Марк Труняков спритно перетворюються на відважних козаків (переодягаються). І все ж перемагає
М. Труняков. В конкурсі «Кашовари» команди були рівні. Цікавими
були конкурси «Скоромовочки»,
«Аси піднебесся», «Пригадай».
Пізнавальним був конкурс «Вірите
чи не вірите». Представникам команд повідомлявся історичний

факт, гравець повинен сказати:
«Вірю» або «Не вірю». Перемогла команда «Козаки». Яскравим
видався конкурс «Гопачок». Сили
команд були рівні. Але серед усіх
найпереконливішим був Ярослав
Якубовський (молодець!).
Змагання в розпалі. Чого тільки
не доводилось виконувати нашим козачатам! Вони і «картоплю
садили», і канат перетягували,
і найвірнішого друга – коня –
малювали, і в бій з конем ходили.
Козацька подруга Оксана Коробка підтримала конкурсантів
піснею «Дякую тобі, мамо».
Честь команд захищали отамани в конкурсі «Заморочки із бочки». Переміг отаман команди
«Козаки». Конкурсна програма
закінчилась конкурсом «Листоноша». Дівчатка сьомого класу подарували присутнім пісню
«Бабусина вишиванка».
Журі оголошує підсумки: перемогла команда «Козаки»! На
екрані відеоролик «Ти – гордість»
(про сучасну Армію).
Педагогічний колектив із
учнівським колективом старанно
й серйозно підготувались до свята – Дня Збройних Сил України.
У початковій школі та в учнів 5-8
класів відбулись спортивні змагання «Святкуємо День ЗСУ». У
шкільному тирі змагались стрільці.
В усіх класах проведені Уроки
мужності, круглі столи, класні години за відповідною тематикою.
Юні художники організували виставку малюнків «Свято доблесті
і честі». Шкільний бібліотекар
В. П. Кошман оформила виставку
художньої літератури «Від козацьких часів до сучасної Армії».
Військовослужбовець О. О. Волошин високо оцінив підготовку
й активність учасників конкурсу: «Старанність дітей, веселі
посмішки нагадали мені шкільні
роки. Я зрозумів, що наша головна мета – захистити незалежність
України і майбуття нащадків
козаків. Я ще раз переконався,
що бути захисником свого народу – це почесно і відповідально.
Дуже б хотілося, щоб яскраво
світило сонце, і на землі був мир».
Н. ГЕТЬМАНЦЕВА,
позаштатний кореспондент,
с. Олексіївка.

«ВІСНИК

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. Документ визначено
як невідкладний до розгляду в парламенті.
Утворення і ліквідація громад, та звільняється префект на 3
Суть закону
округів, областей, встановлення і роки Президентом за поданЗакон пропонує зміни щодо зміна їхніх меж, віднесення посе- ня Уряду. Також між ними буде
децентралізації державної влади, лень до категорії сіл, селищ, міст, постійна ротація, а один превдосконалення територіальної найменування і перейменування фект не може двічі поспіль бути
організації влади та посилення поселень, громад, округів, обла- на цій посаді на одній і тій самій
конституційно-правового статусу стей відноситься до повноважень територій. Однак, він може бути
Верховної Ради за поданням префектом іншої території.
місцевого самоврядування.
Повноваження префекта:
Зокрема,
змінюються Кабінету Міністрів.
забезпечуокремі
положення
вання
взаємодії
Конституції
України
територіальних органів
щодо адміністративноі центральних органів
територіального
виконавчої влади та
у с т р о ю .
додержання
ними
Пропонується
ввеКонституції і законів;
сти наступний перелік
координація
адміністративновиконання
держтериторіальних
одипрограм,
спрямуниць: громада; округ;
вання і організація
область;
Автономна
територіальних органів
Республіка Крим.
і забезпечення їхньої
Громаді планують
взаємодії з органанадати максимум поТермін повноважень Термін ми місцевого самоврядування
вноважень. Зокрема створюється
орган місцевого самоврядуван- повноважень депутатів голів у форс-мажорних умовах;
- нагляд за додержанням
ня – це рада громади. У ній буде громад, депутатів усіх рад гроголова громади, який обирається мад, окружних, обласних рад законів і Конституції органами
на 4 роки. Рада формує виконав- визначається 4 роками (наразі місцевого самоврядування.
Префект зможе призупинячий комітет, яким керує голова місцева влада обирається на 5
ради. Це виконавчий орган, який років) голів громад, депутатів ти акти місцевих органів влареалізовуватиме на місці цю усіх рад громад, окружних, ди з одночасним зверненням
обласних рад визначається до суду. До рішення суду акт не
місцеву політику.
буде діяти. Якщо акт стосуватиОкруги мають стати повними 4 роками.
меться територіальної цілісності
замінниками районів. Це інша
або
нацбезпеки,
префект
форма, нова адміністративноІнститут префектів
скасовуватиме його напряму.
територіальна
одиниця.
У законі також наголошується,
Територія округу складається із
На рівні округів і на рівні
громад, одна громада не може регіонів будуть префекти. Вони що децентралізація не означає
бути поділена між округами.
очолюватимуть невелику пре- послаблення центральної влади
Місцеві адміністрації пла- фектуру. Префект буде пред- у наступних питаннях: оборона;
нують ліквідувати. Зокрема, ставником виконавчої влади зовнішня політика; національна
буде запроваджений перехідний на території і матиме статус безпека; верховенство права; доперіод.
держслужбовця. Призначається тримання прав і свобод людини.

В новом Порядке «Перечня и
объемов
(стоимости/веса/количества) ограниченных или запрещенных к перемещению через
линию разграничения и к/с гуманитарно-логистических центров
товаров, а также товаров, которые
могут быть отнесены к личным
вещам», который действует с 29
ноября, есть ряд важных моментов,
на которые нужно обратить внимание. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба представительства Норвежского совета по делам
беженцев в Украине (NRC).
Перевозка денег. С неподконтрольной
правительству
Украины территории без подтверждающих документов – до 50 тыс.
грн, или эквивалентной сумме
в иностранной валюте.
Для перевозки суммы более
50 тыс. грн нужно согласование
представителя Координационного
центра.
На неподконтрольную правительству территорию без подтверждающих документов –
до 20 тыс. грн.
Для перевозки суммы более 20
тыс. грн требуется документальное
подтверждение их происхождения.
Платежные карты: В обе
стороны:
- именные – без ограничений.
- не именные – не более 3.
Запрещено в обе стороны пере-

возить банковские металлы в виде
слитков и монет.
Перевозка товаров. Продовольственные и непродовольственные
товары:
С неподконтрольной правительству Украины территории товары на сумму до 10 тыс. грн и/
или суммарный вес которых не
превышает 75 кг на одного человека (при условии, что пищевые
продукты – не более 2 кг каждого
наименования и непродовольственные товары – не более 2 единиц
каждого наименования).
На неподконтрольную правительству Украины территорию –
без ограничений, кроме товаров,
которые могут быть отнесены
к личным вещам физического
лица, установленных Перечнем.
Запрещена перевозка в обе
стороны – строительные материалы
(древесина,
камни,
блоки, кирпич).
Ограничения для перевозки на
неподконтрольную территорию:
- для табачных изделий – более 200 сигарет/50 сигар или
250 граммов табака, либо эти
изделия в наборе общим весом
более 250 граммов;
- для алкогольных напитков
– более 5 литров пива или 2 литра вина, или 1 литр крепких напитков (с содержанием спирта
более 22 %).

Лицам до 18 лет запрещено перевозить алкогольные напитки и
табачные изделия.
С неподконтрольной территории запрещено перевозить
алкогольные и табачные изделия.
Вниманию владельцев авто.
Разрешено провозить на неподконтрольную территорию горючесмазочные материалы:
- на неподконтрольную правительству Украины территорию
– более 20 литров (кг) в канистре
на одно транспортное средство;
- с неподконтрольной правительству Украины территории
– запрещено, кроме тех, которые
перемещаются в конструктивных
емкостях
транспортного средства, предназначенных
для этого и предусмотренных
заводом-изготовителем.
Запрещено перевозить:
- автомобильные запчасти для
легкового автотранспорта, кроме
запчастей и комплектующих для
собственного автотранспорта (одна
единица или один комплект),
- шины – более одного комплекта (4 штуки) всесезонных
или зимних или летних шин
для
легковых
автомобилей,
радиусом не более 16 дюймов.
Запрещено перевозить в обе
стороны автомобильные запчасти
для грузового автотранспорта.
dnews.dn.ua
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Відповідно до статті 51
Конституції України кожен із
подружжя має рівні права і
обов'язки у шлюбі та сім'ї.
Положеннями Цивільного та
Сімейного кодексів України визначено, що дружина та чоловік
мають рівні права на володіння,
користування і розпоряджання майном, що належить їм на
праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено
домовленістю між ними.
Майно, набуте подружжям
за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що
один з них не
мав з поважної
причини (навчання, ведення
д ом а ш н ь о го
господарства,
догляд за дітьми, хвороба
тощо) самостійного заробітку (доходу).
Вважається, що кожна
річ,
набута
за час шлюбу, крім речей
індивідуального користування, є об'єктом права спільної
сумісної власності подружжя.
Об'єктом права спільної
сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного
з цивільного обороту.
Право кожного співвласника
у спільній сумісній власності
поширюється на усе майно, без
ідеального вираження частки у
праві спільної власності.
Чинним законодавством передбачений особливий порядок здійснення права власності
подружжя.
Дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об'єктом
права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною
згодою.
Для укладення одним із
подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державної
реєстрації, а також договорів
стосовно цінного майна, згода другого з подружжя має
бути подана письмово.
Згода на укладення договору, який потребує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, має бути
нотаріально засвідчена.
Відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України при посвідченні
правочинів щодо розпорядження спільним майном подружжя,
якщо документ, що посвідчує
право власності, оформлений
на ім’я одного з подружжя, нотаріус вимагає письмову згоду
іншого з подружжя. Справжність підпису другого з подружжя на заяві про таку згоду має
бути нотаріально засвідчена.
Другий з подружжя, надаючи згоду на розпорядження
спільним майном, має право
при цьому визначити умови,
за яких майно відчужується:
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вказати особу, яка може бути
набувачем у правочині, вид
правочину, ціну та інші умови
правочину. Якщо в заяві про
згоду на відчуження спільного
майна зазначено прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи,
найменування юридичної особи, на відчуження якого дається
згода, нотаріус при посвідченні
відповідного договору зобов'язаний перевірити додержання
умов, зазначених у такій заяві.
Слід зазначити, що розірвання шлюбу не припиняє права
спільної сумісної власності
на майно, набуте за час шлюбу.
З
цього
слідує,
що
усі правила,
які регулюють порядок
та встановлюють
обмеження
у
розпорядженні спільним
сумісним
майном, зберігають свою
силу для колишнього
подружжя і
після припинення шлюбу, якщо тільки режим спільної сумісної
власності не був припинений
у зв'язку з поділом майна.
Разом з тим не все майно
подружжя є його спільною
власністю.
Статтею 57 Сімейного кодексу України передбачено,
що особистою приватною
власністю дружини, чоловіка є:
1) майно, набуте нею, ним
до шлюбу;
2) майно, набуте нею, ним
за час шлюбу, але на підставі договору дарування
або в порядку спадкування;
3) майно, набуте нею, ним
за час шлюбу, але за кошти, які
належали їй, йому особисто;
4) житло, набуте нею, ним за
час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону
України «Про приватизацію
державного житлового фонду»;
5) земельна ділянка, набута
нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його
користуванні, або одержана
внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій, або одержана із земель
державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених
Земельним кодексом України.
Суд може визнати особистою приватною власністю
дружини, чоловіка майно, набуте нею, ним за час їхнього
окремого проживання у зв'язку з фактичним припиненням
шлюбних відносин.
У зазначених випадках договори щодо розпорядження майном посвідчуються
без згоди другого з подружжя.
В. КАРПЕНКО,
нотаріус.
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25 декабря христиане западного обряда празднуют Рождество. В Украине с 2017 года
католическое Рождество получило статус официального выходного.
Начнем с того, что различия – в деталях, а сходство – в сути этого великого и светлого
праздника. Спаситель явился миру! И не важно – в каком году и какого дня. Весь христианский мир – православный и католический — славит это событие, радуется ему и становится,
пусть на время, добрее и милосерднее.
Когда и где появилось Рождество. Факт: временной интервал даты рождения чудесного младенца колеблется между
12 годом до н. э. и 7 годом н. э.
С одним фактом историки
согласны единодушно: родился
Иисус в Вифлееме, в яслях, то
есть в сарае, в котором содержится скот. Мать младенца
– Мария. А отец – святой дух.
О рождении Спасителя человечеству известила Вифлеемская звезда, осветившая
ночное небо.
Почему
католики
и православные отмечают
Рождество
в разные дни? Виной
тому – разные календари. Католики живут по
Григорианскому календарю, а православный
мир – по Юлианскому.
Первое упоминание даты
празднования Рождества
25 декабря отмечено в
летописи от 221 года
новой эры.
Праздник Рождества в
ночь с 24 на 25 декабря
отмечают не только католики, но и протестанты
и еще 11 из 15 поместных
православных церквей мира,
чьи календари совпадают с
Григорианским.
Рождество в ночь с 6 на 7
января отмечают четыре православные церкви: Русская,
Иерусалимская, Грузинская и
Сербская. Все они подчиняются
Юлианскому календарю.
Богослужение. В православии принято одно рождественское богослужение, которое
длится до утра, и в котором
соединены Великое Повечерие,
Утреня и Литургия. По сложившейся в первые века христианства римской традиции, в день
Рождества, 25 декабря, служатся три особые литургии — месса ночью, месса на заре и месса
днем. Таким образом,
Рождество празднуется
трижды: как предвечное
рождение Слова от Бога
Отца (ночью), рождение
Бога-Сына от Девы (на
заре) и рождение Бога в
верующей душе (днем).
Празднование рождества
длится восемь дней.
Отношение к празднику. У католиков Рождество является главным
религиозным праздником в году. У православных он второй по значимости после Пасхи.
В католическом мире
строгий пост перед Рождеством не соблюдается.
Есть небольшие ограничения
в пище, но суть поста больше
кроется в духовных ограничениях, дабы очистить душу
перед великим событием.
Православные
христиане держат строгий пост, полностью исключающий мясо и
молочные продукты. Начинается рождественский пост в кон-

це ноября и длится вплоть до
ночи с 6 на 7 января – до первой
звезды, прототипа той далекой,
Вифлеемской,
сообщившей
человечеству радостную весть.
У католиков очень много разнообразных блюд под
Рождество, но главное всё
же – гусь с яблоками. Православные уделяют основное
внимание праздничному столу в Сочельник, когда на стол
ставят 12 постных блюд.

На Рождество католики дарят всем подарки. По традиции, никто не должен остаться
без сюрприза – ни родственник, ни добрый знакомый. В
Украине, конечно, тоже дарят
рождественские подарки, но
основные сюрпризы принято
преподносить на Новый год.
У католиков главный «фигурант» торжества – Святой
Николай или Санта Клаус, в
обязанности которого приносить подарки. При этом сам
Санта-Клаус не приходит к детям с мешком подарков, как
Дед Мороз. Подарки он прячет
ночью в носки, развешивает их
над камином, а сам исчезает
незаметно в каминную трубу.

Что нельзя делать
в Рождество
Категорически нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Даже шкаф
двигать нежелательно. Либо подумайте обо всём заранее, либо
перенесите на следующий день.
Нельзя шить, прясть и за-

ниматься рукоделием. Так что
про дырки в носке тоже лучше
подумать заранее.
Нельзя гадать. Это и обычно-то не поощряется в католичестве, но в этот день запрет
особо строгий.
Нельзя экономить. Этот
день нужно отмечать с размахом. Всё же важнейший
праздник в католичестве. Да
и есть поверье, что всё потраченное вернётся в многократно
умноженном виде.
Нельзя ходить на
охоту. Не очень-то,
конечно, и хотелось,
но все равно нельзя.
Верующие люди никогда не будут гадать
на Рождество. Для
этого есть специальный период с 12 дня
Святок до Крещения.
Нельзя
надевать
черные и поношенные
вещи. Только новые,
яркие и чистые.
Нельзя ругаться и
сквернословить.
Нельзя обедать до
восхода первой звезды.
Завтракать, в принципе,
можно, но немножко.

Ими баловали себя еще народы Древнего Египта и Римской Империи, называя медовыми лепешками. В Германии
их называли лебкухенами. Рождественские пряники отличаются от обычных своим внешним видом: их делают
в виде звезд, елочек, оленей, домиков, снежинок. Основные
ингредиенты теста для рождественских пряников – мед,
мука и пряности. Кстати, для пряничного теста лучше
всего использовать смесь ржаной и цельнозерновой муки,
хотя и обычная пшеничная тоже подойдет. Любым может
быть и мед, но темные сорта подходят значительно лучше
(тесто будет ароматнее).

Рождественские
медовые пряники
с изюмом
Ингредиенты: 2 стакана муки, 300 г меда, 2-3 ст. л.
растительного масла, 1 ч. л.
корицы или миндаля, 1 лимон,
½ ч. л. соды, изюм – по вкусу.
Приготовление: Разотрите
корицу или миндаль, добавьте растительное масло и мед.
Лимонную цедру натрите на
мелкой терке, мякоть нарежьте
мелкими кубиками. Перемешайте медовую и лимонную
массы, всыпьте муку, перемешанную с содой, и замесите
тесто. Раскатайте его, вырежьте фигурки, сверху каждой положите несколько изюминок.
Готовые фигурки выложите на
смазанный маслом противень
и выпекайте в духовке при температуре 180 ºС до готовности.

Что едят на Рождество
в разных странах мира
Аргентина: два вида фаршированной курицы, картофельный салат, эмпанадас
и Вителло тоннато (блюдо
из ломтиков телятины в
сливочно-тунцовом соусе).
Австралия:
рождественское барбекю со стейком, сосисками, куриным шашлыком
и сладким картофелем.
Мексика: мясной бульон
и жареный стейк с рукколой
и картофелем.
Сербия: рыба, запеченная
фасоль, картофельный салат с
луком и домашний хлеб.
Бразилия:
честер
(крупный вид птицы),
рис с пармезаном, пирожки с плавленым
сыром и консервированная сердцевина пальмы.
Португалия: треска,
яйца, картофель, зелень.
Испания: суп с лапшой, яйцом и чечевицей, хамон, сальчичон
(колбаски),
манчего
(сыр) и креветки, стейк
в апельсиновом соусе.
Хорватия: курица с
запеченным картофелем,
луком и морковью.
Франция: запеченная свинина или утка
с капустными рулетиками,
суп, сырная и мясная тарелка,
свежие овощи.
Латвия: запеченная свинина или баранина, картофель, квашеная капуста
и различные салаты.
Англия: сосиски в беконе,
морковь, фарш, пюре, капуста,
клюквенный соус, жареный
пастернак и картофель.

липнущее к рукам тесто. Влажными руками скатайте из него
шарики и слегка приплюсните их. Разогрейте духовку до
180 ºС, поставьте в нее противень с пряниками и убавьте
огонь до 160 ºС. Выпекайте
пряники 15-20 минут. Для приготовления глазури взбейте
яичный белок до мягких пиков и, продолжая взбивать,
подсыпьте сахарную пудру.
Нанесите готовую глазурь на
остывшие пряники и украсьте
их разноцветными крошками
из цукатов.

Рождественские
пряники
с сахарной пудрой

Имбирные пряники
«Дух Рождества»
Ингредиенты: 150 г пшеничной муки, 150 г ржаной
муки, 3 ст. л. меда, 100 г сливочного масла, 150 г миндальной крошки, 100 г сахара,
2 ч. л. истолченной в ступке
смеси корицы, мускатного
ореха, кардамона, гвоздики,
2 яйца, 1 ч. л. соды.
Для глазури: 1 белок, 130 г
сахарной пудры.
Приготовление: Разогрейте
в кастрюльке мед, сливочное
масло, сахар и смесь специй.
Нагревайте, помешивая, пока
все не растворится, но до кипения не доводите. Снимите массу с огня, добавьте соду и тщательно размешайте венчиком.
Смесь должна слегка загустеть
и посветлеть. Смешайте в мисочке оба вида муки и половину ее добавьте к горячей смеси, тщательно размешайте и
оставьте остывать. В остывшее
тесто введите по одному яйца
и перемешайте. Затем добавьте молотый миндаль и снова
перемешайте. Замесите тесто,
понемногу подсыпая оставшуюся часть муки. У вас должно
получиться мягкое, немного

Ингредиенты: 600 г муки,
300 г меда, 1 стакан теплой
воды, 4 яйца, цедра ½ лимона,
½ ч. л. корицы, ½ ч. л. имбиря, ½ ч. л. молотой гвоздики,
1 ч. л. соли.
Приготовление: Смешайте
муку с медом, яйцами, водой,
цедрой и специями и замесите
тесто. Поставьте его в теплое
место на 5-6 часов, чтобы оно
увеличилось в объеме. Затем
раскатайте в пласт 0,5-0,7 мм
и вырезайте из него любые
фигурки по желанию. Готовые
пряничные фигурки выложите
на слегка смазанный маслом
противень и поставьте на 30
минут в разогретую до 200 ºС
духовку. Спустя это время достаньте ароматные пряники
из духовки, дайте им остыть
и посыпьте сахарной пудрой.
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План діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів
структурними підрозділами
Райгородської сільської ради на 2020 рік
№
з/п

1
1

Вид та
назва
проекту
регуляторного акту

2
Про затвердження
місцевих
податків та
зборів

Ціль
прийняття
регуляторного акту

3
Реалізація
державної
політики
в податковій сфері,
спрямованої
на поповненні дохідної
частини
бюджету Райгородської
сільської
ради

Строки
підготовки
проекту
регуляторних актів

4
ІІ квартал
2020 року

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

Незабаром Новорічні свята. Будинки культури, клуби, шкільні
та дитячі установи, оселі наших громадян прикрасять Новорічні
ялинки – неодмінні атрибути цього свята. Однак, поряд із позитивними емоціями, при недотриманні елементарних вимог правил пожежної безпеки лісові красуні можуть зіпсувати святковий настрій.
У зв’язку з цим Новоайдарський районний відділ Головного управління ДСНС України у Луганській області нагадує головні вимоги правил пожежної безпеки під час
підготовки та святкування Новорічних та Різдвяних свят.
Під час організації та проведення заходів, пов’язаних із Новорічними святами, слід насамперед дотримуватись однієї важливої умови: якщо в святкуванні беруть участь понад 50 осіб,
то потрібно використовувати приміщення, забезпечені не менш
як двома евакуаційними виходами, які не мають на вікнах глухих ґрат і розташовані не вище другого поверху в будівлях
з перекриттями з горючих матеріалів.
Особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх
початком зобов'язані ретельно оглянути приміщення і переконатись у повній готовності останніх у протипожежному відношенні, у тому числі в забезпеченості потрібною кількістю
первинних засобів пожежогасіння, справності засобів зв'язку,
пожежної автоматики і сигналізації.
Не дозволяється заповнення приміщень людьми понад установлену норму, зменшення ширини проходів між рядами, установка
в проходах додаткових крісел, стільців тощо, повне відключення під час спектаклів або вистав світла, використання віконниць
для затемнення, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт, а також включення в програму (сценарій) номерів
(вистав) з використанням вогневих ефектів.
Під час проведення Новорічних свят:
- ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі;
- за відсутності в приміщенні електричного освітлення (під час можливого відключення тощо) святкування
має проводитися тільки протягом світлового дня;
- ялинку не слід встановлювати в проходах, біля виходів,
на шляхах евакуації;
- забороняється застосовувати для прикрашання ялинки свічки.
Отже, основні вимоги пожежної безпеки при влаштуванні
Новорічної ялинки та проведенні святкових заходів нескладні й не вимагають особливих матеріальних витрат. Але суворе
їх дотримання дозволить не затьмарити веселе Новорічне свято,
уникнути всіляких неприємностей, пов’язаних із пожежею.
Особливу небезпеку виникненню пожежі та травмуванню
людей становить використання піротехнічних засобів. Тому
ми також звертаємось до батьків із проханням не дозволяти
дітям пустощів з піротехнічними виробами.
А. ЛЕБІДЬ, т. в. о начальника
Новоайдарського районного відділу ГУ ДСНС України
у Луганській області, підполковник служби ЦЗ.
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продам
ДОМ. 095-05-20-419.
ДОМ в пгт. Новоайдар. Ул. Вишнёвая (Будённого). Газ, свет, вода,
18 соток земли. 066-070-91-79.
ДОМ в селе Райгородка. Хозпостройки (флигель, гараж, сарай),
газ, вода. Пахотная земля - 25 соток.
Рядом школа, магазин, остановка
транспорта, река. Цена договорная.
095-31-00-122.
КВАРТИРУ. Кв. ХІ Пятилетки.
095-559-27-34.
Однокомнатную
КВАРТИРУ.
Пер. Независимости. 050-022-83-02.
ХОЛОДИЛЬНИК. 050-85-75-851.
ВАЗ-2106. 050-85-75-85-1.
ГИТАРУ. 095-05-36-761.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ
по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.
095-57-136-33.
НЕТЕЛЬ, на молоко. 099-345-99-76.
ЕВРОКУБ. Доставка. 066-712-79-15,
096-843-59-00.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг.
066-31-32-595.

куплю
МОТОЦИКЛЫ,
МОПЕДЫ,
ЗАПЧАСТИ к ним. 099-403-15-66.
КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.
КРС: быков, коров, тёлок.
095-05-22-071, 095-900-82-92.

услуги
РАСПИЛОВКА ДРОВ. 066-143-66-51.

Правила пожежної безпеки
під час Новорічних
та Різдвяних свят

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Куплю КОРОВ,
БЫКОВ, ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ.
095-512-38-39,
098-389-73-47
КУПЛЮ КРС: КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК.
099-567-07-47, 096-998-76-28.
Куплю КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
и ДОРЕЗ.
099-011-98-55. Роман.

УГОЛЬ. Высокое качество. Доставка
066-928-50-36, 067-729-87-31

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.

работа
Требуется ПРОДАВЕЦ в автомагазин. 066-27-95-704.
Требуется ПРОДАВЕЦ непродовольственных
товаров.
Трудоустройство. 050-297-00-97.

считать
недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ
КВИТОК
на ім’я ГУПАЛ Володимира
Миколайовича, 18.11.1980 р. н.,
вважати недійсним.
ДИПЛОМ ДАКС № 014565 на
ім’я КАЦУРИ Арини Григоріївни,
виданий 22.05.1999 р. Щастинським професійним училищем № 54,
вважати втраченим.
ТИМЧАСОВЕ ВІЙСЬКОВЕ
ПОСВІДЧЕННЯ ТП № 890799
від 10.04.2009 р. на ім’я КРУПІНА
Андрія Вікторовича вважати
недійсним.
ПОСВІДЧЕННЯ
особи,
яка
постраждала
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
(категорії 1), серії А № 147393 С
і ВКЛАДКУ до нього № 656112
С на ім’я ШЕВЛЯКОВОЇ Юлії
Михайлівни вважати недійсними.

Національна поліція України запрошує на службу на
посади молодшого складу поліції
Прийом документів - 25.11.2019-23.12.2019 та 18.12.2019-10.01.2020
Вимоги до кандидатів:
- вік від 18 років;
- повна загальна середня освіта;
- високий рівень фізичної підготовки;
- відсутність офіцерського військового чи спеціального звання.
Ми пропонуємо:
- заробітну плату від 10300 грн (після успішного проходження первинної
професійної підготовки);
- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг
на житло, компенсацію оренди за винайм житла;
- професійну підготовку за міжнародними стандартами;
- можливість отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах зі
специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.
Звертатися до Новоайдарського відділу поліції та за телефонами:
0509429046, 0990515976.

Коллектив учителей и работников Денежниковской общеобразовательной школы выражает искреннее соболезнование
ветерану педагогического труда Воронкиной Антонине Николаевне по поводу невосполнимой утраты – смерти мамы
ПОПОВОЙ Наталии Ивановны.

помним...
Фермерство продає курей-несучок
кращих яйценосних порід,
вирощених на домашніх кормах.
Доставка безкоштовна.
Тел.: 066 039 95 20, 068 902 33 04

Изготовление,
перетяжка,
ремонт
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

21 декабря - 3 года
светлой памяти
ПОЗДНЯКОВА
Николая Ивановича
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз...
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Любил ты жизнь, не знал покоя,
Не падал духом никогда.
Не смыть слезами наше горе,
Для нас ты будешь жить всегда!
Жена, дети, внуки.
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молодые девушки молились о
появлении детей.
День святой Анны православными христианами отмечается 22 декабря в память о чуде зачатия Девы Марии.
Святая Анна и ее муж Иоа- Богу о ниспослании младенца,
ким были родителями Богомате- обещая, если такое случится,
ри. Святая Анна была младшей принести ребенка Господу во
дочерью священника Матфана служение. И сразу же по произ Вифлеема. Она вышла замуж изнесении обета Анна услышаза святого Иоакима, но долгое ла голос Ангела, который возвремя была бесплодной. В от- вестил благую весть: Господь
чаянии Иоаким удалился в пу- услышал молитвы и у супругов
стыню и там 40 дней постился и «родится дочь по имени Мария,
молился, чтобы Бог подарил ему через которую благословятся
на счастье ребенка. Молилась и все племена мира». Святая Анна
Анна. Вскоре явился ей Архан- прожила 70 лет и последние
гел Гавриил и сказал, что зачнет годы жизни провела при храме
она дочь Марию, через которую рядом с дочерью.
будет даровано спасение всему
Женщины в День святой
миру и которую благословит Анны издавна собирались на вевесь род человеческий. И чудо черницы, обсуждали подготовку
свершилось: однажды Анна к наступающему Рождеству и
увидела на дереве гнездо с птен- делали праздничные украшения
цами и стала горячо молиться из соломы. В праздничный день

Народные приметы
на Анну Зимнюю
После Анны солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз.
Ясное солнце – на Новый год
будет сильный мороз; если пасмурно, на деревьях иней – под
Новый год будет оттепель.
Какая Анна до полудня, такова зима до конца декабря.
Какая Анна к ночке, такая
зима в весноньку.
Когда иней покрывает деревья, то это предвестник хорошего урожая.
Когда идет дождь – вся весна
будет дождливой.
Тихий и безветренный день –
на урожай фруктов.

Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удалённого положения от
небесного экватора в сторону южного полюса мира. В северном полушарии планеты наступит
астрономическая зима, а в южном полушарии – лето. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь.
В 2019 году зимнее солнцестояние произойдет в 06:19 по киевскому времени.
Славяне в этот день праздновали Коляду, который в их мифологии был богом нового Солнца.
В этот день принято веселиться и устраивать гуляния с песнями и танцами.
22 декабря, в самый короткий
и тёмный день в году, отмечают
свой профессиональный праздник люди очень нужной, благородной профессии - энергетики.
Благодаря их неустанному
труду даже в самую тёмную
и промозглую зимнюю ночь в
каждом доме светло, тепло и
уютно.

Труд энергетика
Что можно делать в
День зимнего солнцестояния. Выбросьте из своей головы все негативные мысли и
воспоминания. Чтобы вдохнуть
жизнь полной грудью – отпустите прошлое. Утром 22 декабря возьмите лист бумаги и
опишите в нем все плохие моменты, которые оставили след
на вашей памяти. Затем нужно
выйти на улицу и сжечь лист с
неприятными воспоминаниями.
Старое Солнце заберет с собой
весь негатив, а новое Солнце
подарит положительные мысли
и эмоции.
Уберите в доме. Перед
Новым годом стоит навести порядок в своих домах. Выбросьте все старые вещи, которые
вам мешают и освободите
пространство от всего хлама.
Загадывайте желания.
Что нельзя делать на
День зимнего солнцестояния
1. В этот день нужно про-

должать соблюдать Рождественский пост, отказываясь
от жирной и мясной пищи.
2. Не надевайте сегодня грязную одежду и не проводите
время в неубранной квартире.
3. На День зимнего солнцестояния нельзя оставаться одному дома. Проведите это время в кругу семьи,
друзей или близких.
4. Не оставайтесь в долгах до
22 декабря, по возможности –
отдайте долги заранее.
5. Не будьте в этот день жадными. Если в этот день вас
кто-то попросит о помощи –
обязательно соглашайтесь.
Приметы о погоде на
солнцестояние:
- если в этот день пойдет дождь, то весна будет
полноводной;
- спокойная погода без ветра
- к богатому будущему урожаю;
- ясная погода — к благоприятной зиме.

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.

Есть множество професий
на планете,
И каждая по своему важна.
Но есть одна на белом свете,
Что в энергетике нужна.
Её ведь выбирают не случайно По зову сердца своего.
Из-за такой работы важной
В домах людей всегда светло.
В любое время дня и ночи
Всегда на выезд поспешат!
Для них всегда ведь важно
очень,
Чтобы в работе их был лад.
Оборван провод, изолятор?
На фазе вдруг пропал контакт?
Найдут поломку и починят,
Чтоб потребитель им был рад.
И так бывает повседневно,
Свой долг работе отдают.
Спасибо скажем непременно
За их такой нелёгкий труд!

Дорогого, любимого брата, дядю и деда
ЛИЩЕНКО Владимира Григорьевича
поздравляем с 70-летним юбилеем!
Пусть каждый день несёт Вам радость.
Вы, чтоб возраст не пенять,
Не говорите слова «старость»,
В душе Вам – вечно тридцать пять!
Пусть в Вашей жизни ещё будет
Так много новых ярких дней,
А мы за Вас бокал поднимем
В семидесятый юбилей!
Семьи Лищенко Ивана, Лищенко Алексея,
Лищенко Андрея, Лищенко Николай,
Лищенко Любовь, Лищенко Нина.
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
ЛИЩЕНКО Владимира Григорьевича
поздравляем с юбилеем!
Желаем телом быть в порядке,
Душою только молодеть,
Идти за счастьем без оглядки,
А возраст наш - условность ведь.
Конечно, семьдесят - немало,
Но суть не в этом, просто счёт.
Пусть лет сегодня больше стало,
Душа по-прежнему цветёт.
Жена, дети, внуки.

Висловлємо щиру подяку працівникам хірургічного відділення Новоайдарського РТМО за своєчасно надану кваліфіковану допомогу Сердюку Костянтину Олександровичу, що за
трагічних обставин зазнав важкої травми.
Хочеться від усієї душі подякувати ортопеду-травматологу Гречишкіну Д. А., що проводив операцію, а також
хірургам Найдишу М. П. і Бурцеву В. А., анестезіологу
Щербаченку В. В. і всім працівникам хуріргічного відділення.
Родичі та мешканці с. Кримське.

А. ХАРЬКОВСКИЙ.
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