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На виконання доручен-
ня Прем’єр-міністра України 
від 11.12.2019 № 44205/1/1-19, 
Наказу ГУ ДСНС Луганської 
області від 13.12.2019 № 405-
40 у всіх закладах освіти рай-
ону проходять позапланові 
перевірки щодо додержання 
вимог законодавства у сфері 
техногенної та пожежної без-
пеки. За результатами перевірок 
було виявлено низку порушень, 
складені акти і приписи про 
усунення порушень вимог зако-
нодавства у сфері техногенної 
та пожежної безпеки.

На території Новоайдарсь-
кого району функціонує 18 
закладів загальної середньої 
освіти, в яких навчаються 2357 
учнів, із них – 70 вихованці 
дошкільних підрозділів. Та-
кож функціонує 12 закладів 
дошкільної освіти, в яких 
виховується 577 дітей.

Відділом освіти Ново-
айдарської районної державної 
адміністрації проведено низку 
протипожежних заходів, а саме: 
в 5 закладах встановлено автома-
тичну систему протипожежно-
го захисту, 5 закладів захищені 
від прямих влучань блискавки 
і вторинних її проявів, у 14 за-
кладах дерев’яні конструкції го-
рищних покриттів оброблені за-
собами вогнезахисту, щорічно 
проводиться перезарядка 
вогнегасників, вимірювання 
електрообладнання (заземлен-
ня), навчання відповідальних за 
пожежну безпеку проводиться 
своєчасно.

В бюджеті району на 

протипожежні заходи для 
закладів освіти в 2020 році за-
плановано 3 млн  538 тис. 817 
грн, що в рази більше, ніж за 
минулі роки.

Також у грудні 2019 року 
відділом освіти подано заявку 
на участь проєкту «Капітальний 
ремонт основної будівлі на-
вчально-виховного комплексу 
Новоайдарської школи-гімназії 
Новоайдарської районної 
ради Луганської області за 
адресою: 93500,  смт. Ново-
айдар, вул. Центральна, 21, 
Луганська область» у конкурс-
ному відборі інвестиційних 
програм і проєктів, які мо-
жуть реалізовуватись за раху-
нок коштів державного фон-
ду регіонального розвитку в 
2020 році. До проєкту входять 
заходи з усунення порушень 
вимог законодавства у сфері 
техногенної та пожежної без-
пеки у опорному навчальному 
закладі Новоайдарська школа-
гімназія, а саме: встановлення 
протипожежної сигналізації, 
улаштування блискавкоза-
хисту будівель, оброблення 
дерев’яних конструкцій будівель                                                                    
вогнезахисним розчином.

Крім коштів районного 
бюджету планується залучен-
ня  коштів  ПРООН. Готують-
ся проєкти на участь у конкурсі 
в 2020 році. До цих проєктів 
входять заходи з усунення по-
рушень вимог законодавства у 
сфері техногенної та пожежної 
безпеки в дошкільних навчаль-
них закладах «Сонечко» та 
«Суржанський».

Для усунення  порушень 
у всіх закладах освіти райо-
ну потрібно близько 30 млн 
грн (без урахування коштів на 
будівлі зовнішнього водопоста-
чання об’єктів).

На сьогодні Головним 
управлінням державної служ-
би України з надзвичай-
них ситуацій у Луганській 
області подані позовні зая-
ви до Луганського окружно-
го адміністративного суду 
щодо зупинення експлуатації 
будівель та приміщень наступ-
них закладів освіти: Щастинсь-
ка загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 ім. Костянтина 
Кутового, навчально-вихов-
ний комплекс Смолянинівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний на-

вчальний заклад, Бахмутівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, дошкільний навчаль-
ний заклад «Суржанський», 
дошкільний навчальний за-
клад «Топольок», Райгородсь-
ка загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів.

Судом прийнято рішення 
про задоволення позовних 
заяв ГУ ДСНС Луганської 
області в повному обсязі, в 
тому числі призупинення ви-
користання в експлуатацію 
будівель закладів освіти, а 
саме по Смолянинівській 
загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчаль-
ний заклад. По даному навчаль-
ному закладу готується подання 
апеляційної заяви до суду вищої 
інстанції.

Без призупинення навчаль-
ного процесу до кінця навчаль-
ного року неможливе усунення 
порушень, викладених у по-
зовних заявах. А у разі зупи-
нення експлуатації будівель та 
приміщень закладів освіти за 
вимогами позовних заяв, до-
кументи про здобуття базової 
та повної загальної середньої 
освіти не отримають 136 

учнів, а 58 вихованців дитячих 
садочків взагалі не отримувати-
муть дошкільної освіти.

31 січня 2020 року в Ново-
айдарському районному Будин-
ку культури була проведена на-
рада колективів закладів освіти, 
представників батьківських 
комітетів з керівництвом рай-
ону, головою Новоайдарської 
районної ради Віктором Макого-
ном, в. о. голови Новоайдарської 
райдержадміністрації Тетяною 
Новиковою та керівництвом 
ГУ ДНСН в Луганській області, 
яке представляли заступник на-
чальника ГУ ДСНС України в 
Луганській області Сергій Жур-
ба, начальник Новоайдарсько-
го районного відділу ГУ ДСНС 
України в Луганській області 
Євген Туркін та заступник на-
чальника Новоайдарського 
районного відділу ГУ ДСНС 
України в Луганській області 
Андрій Лебідь.

Представники батьківських 
комітетів звернулися до 
керівництва ГУ ДСНС України 
в Луганській області з прохан-
ням не зупиняти експлуатацію 
будівель освітніх закладів.  На-
рада відбулася у вигляді жваво-
го діалогу, адже в залі зібралися 
всі небайдужі до майбутнього 
наших дітей, до «долі» закладів 
освіти.

Про подальший перебіг подій 
редакція буде повідомляти 
читачам вчасно. Чекаємо 
на коментар від  Новоай-
дарського районного відділу                                                    
ГУ ДСНС.

 

Впродовж останніх тижнів серед мешканців району поширюються чутки про закриття 
шкіл, де під час перевірок були виявлені порушення протипожежної безпеки. За роз’ясненнями 
редакція звернулась до відділу освіти Новоайдарської районної державної адміністрації.                                                
Їх відповідь публікуємо.

«Головна вимога Президента 
– швидкість прийняття рішень. 
Теж саме я вимагаю від своїх 
підлеглих. Важко швидко змінити 
систему, донести своє бачення 
роботи. Але багато напрямів, які 
нам потрібно реалізувати, вже в 
процесі», – розпочав спілкування 
з журналістами очільник                 
Луганщини.

Дороги. Сергій Гайдай на-
звав відновлення автошляхів 
найголовнішим з напрямків робо-
ти на 2020 рік. Так, у цьому році 
буде зроблено капітальний ремонт 
дороги від Сєвєродонецька до 
Станиці Луганської, де одна з тен-
дерних умов – 5-річна гарантія.

«Це автосполучення страте-
гічно важливе не лише в 
економічному плані, а й на шля-
ху встановлення миру. Коли 
отруєні пропагандою люди, 
які проживають на тимчасо-
во непідконтрольній території, 
приїздять до нас і бачать роз-
виток населених пунктів й 
інфраструктури – їхня свідомість 
поступово змінюється», – наголо-
сив Сергій Гайдай.

Будуть  відремонтовані доро-
ги, які зв’язують Сєвєродонецьк, 
Сватове та Старобільськ, 
а також сполучення між 

Сєвєродонецьком та Золотим. Це 
те, що стосується автосполучень                                                  
державного значення.

До речі, при ймовірному 
відкритті КПВВ «Золоте» там 
буде розширено ділянку доро-
ги на 2 м для уникнення заторів. 
Крім того, вже знайдена ділянка 
землі біля КПВВ для побудови 
сервісної зони для людей.

Щодо відновлення доріг, які 
перебувають на балансі області, 
Сергій Гайдай повідомив, що 
після затвердження в Києві 
відповідного переліку ремонтів, 
цей документ буде розміщено     
на сайті облдержадміністрації.

Децентралізація. Напере-
додні  голова ОДА взяв участь у 
консультаціях зі створення пер-
спективних планів формуван-
ня громад регіонів, у тому числі 
Луганської області, які відбулися 
у Міністерстві розвитку громад та 
територій України. «Проєкт пер-
спективного плану формування 
ОТГ Луганщини у міністерстві 
погоджено. Головна мета для 

мене, щоб громади стали по-
справжньому спроможними. Тоб-
то, при формуванні плану ми 
спиралися на економічну скла-
дову та соціальну впевненість 
жителів територій», – зазначив            
Сергій Гайдай.

Також під час прес-конференції 
Сергій Гайдай торкнувся питань 
введення військово-цивільних 
адміністрацій у Сєвєродонецьку 
та Лисичанську. Лист сто-
совно введення ВЦА в зазна-
чених містах  направлено до 
Ради національної безпеки і                                                 
оборони України.

«Певні люди в цих містах ро-
ками тримаються за владу і майже 
нічого не роблять для розвитку на-
селених пунктів. Можна запитати 
у пересічного сєвєродончанина, 
чи задоволений він роботою 
місцевої влади? Відповідь, упев-
нений, буде «Ні». Кожного дня 
місцеві жителі прохають мене 
ввести ВЦА – цей безлад на-
брид їм», – наголосив Сергій Гай-
дай. Він вважає, що військово-

цивільна адміністрація, якщо буде 
запроваджена, повинна працю-
вати лише до місцевих виборів, 
проведення яких заплановано на 
осінь цього року. Стосовно кан-
дидатур очільник повідомив, 
що це повинні бути люди зі 
значним позитивним досвідом                                                          
роботи в містах.

Тендери. Відповідаючи на пи-
тання журналістів, Сергій Гай-
дай дав оцінку тендерним про-
цедурам, якими користуються 
неблагонадійні підрядники. За 
його словами, в області скла-
лась ситуація, коли шахраї беруть 
участь у тендерах на підрядні ро-
боти з будівництва або ремон-
ту важливих інфраструктурних 
об’єктів. Саме так сталось із 
будівництвом Лисичанської 
міжрайонної лабораторії вете-
ринарної медицини. Сергій Гай-
дай повідомив, що наразі у 
судовому порядку триває про-
цес із розриву договору та 
відшкодування коштів. За його 
словами, через популізм деяких 

нардепів склалася думка, що об-
ласна влада буцімто має вплив    
на тендерні процеси.

Очільник Луганщини про-
анонсував, що наприкінці лютого          
в області буде проведено аудит.

Луганська ТЕС.  Сергій Гай-
дай повідомив, що він знайшов 
можливість продовжити поста-
чання газу на Луганську теплову 
електростанцію. «Це величезна 
проблема. Піднімав це питання пе-
ред усіма; дуже довго спілкувався 
з Прем’єр-міністром і з Міністром 
енергетики Олексієм Оржелем. Я 
навіть був готовий до того, щоб 
домовитись з командувачем ООС, 
щоб у разі, якби хтось захотів 
перекрити ці вентилі постачан-
ня газу, наші військові почали 
на тій території проводити якісь 
військові навчання і не допустити 
туди газовиків. Я готовий був бра-
ти на себе таку відповідальність», 
- зазначив Гайдай. Він додав, що в 
разі припинення роботи єдиного в 
області джерела енергопостачан-
ня половина населення області 
залишалася б без тепла. Щодо 
чуток про відкриття мосту у                                   
м. Щастя, голова ОДА запевнив,                                   
що він не підтримує цю ідею.

За матеріалами loga.gov.ua.

4 лютого в Сєвєродонецьку відбулась прес-конференція голови Луганської обласної державної 
адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая.
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Посадовці на всіх вертика-
лях влади сьогодні забезпечили 
собі окреме щасливе життя, яке 
відірване від розвитку економі-
ки країни, від реального стану 
речей у фінансовому секторі та 
абсолютно відірване від плану 
виконання бюджету.

На моє переконання, підви-
щення зарплатні має йти пара-
лельно з чіткими планами та 
системними змінами, бо гроші 
посадовці отримують за раху-
нок платників податків! Саме 
тому фракція «Батьківщина» 
зареєструвала у Верховній Раді 
проєкт Закону України № 2798, 
який передбачає обмеження 
максимального розміру виплат 
можновладцям десятьма міні-
мальними зарплатами. Тобто, 
якщо сьогодні мінімальна за-

робітна плата становить 4723 
гривні, то у найвищого керів-
ника країни заробітна плата з 
усіма виплатами та преміями за 

місяць не може перевищувати 
47230 гривень.

Таким чином, як тільки буде 
ефект від роботи посадовця 
не на папері, а в натурі, якщо 
базовий показник доходу кож-
ного українця реально зросте 
разом із покупною спромож-
ністю, відповідно зросте і зар- 
платня цього посадовця – це 
справедливо і чесно! Давайте 
розвиватися разом, давайте 
закінчимо епоху бідності для 
всіх, а не лише для тих, хто                                                 
дорвався до бюджету!

ОЛЕКСАНДР 
РОМАНОВСЬКИЙ, 

керівник Луганського 
обласного партійного 

осередку 
ВО «Батьківщина». 

 
 

31 січня для учнів ОНЗ Но-
воайдарська школа-гімназія та 
шкіл м. Щастя був проведений 
парламентський урок у рамках 
діяльності Освітнього центру 
Верховної Ради України.

Тренінговий експерт про-
грами USIAD RADA Альона 
Доля, провідний консультант 
освітнього центру ВРУ Дар’я 
Чупіс розповіли про принци-
пи демократії та засади парла-
ментаризму в Україні;  історію, 
структуру та функції Верховної 
Ради України; про основні ета-
пи підготовки законопроектів; 
про роботу та повноваження                           
народних депутатів тощо. 

У другій частині уроку шко-
лярам було запропоновано від-

чути себе народними обранця-
ми та попрацювати над дуже 
актуальним сьогодні законопро-
єктом про заборону мобільних 
телефонів у закладах освіти.

Юні «парламентарі», за 
умовами гри, були поділені на 
представників трьох «фрак-
цій»: консерватори, центристи 
та радикали. Ознайомившись 
з текстом майбутнього закону, 
учні доволі активно почали дис-
кутувати. Ставили опонентам 
запитання, відстоювали власну 
точку зору. До речі, після жва-
вого обговорення законопро-
єкту його було відхилено та              
відправлено на доопрацювання.

По завершенню роботи всі 
учасники тренінгу отримали 

сертифікати про прослуховуван-
ня уроку в Освітньому центрі 
Верховної Ради України.

Довідка. Освітній центр 
Верховної Ради України було 
відкрито 19  липня 2019 року. 
Він є структурним підрозділом 
Апарату Верховної Ради Украї-
ни. Його створення та розвиток 
є результатом співпраці Апа-
рату ВР з Програмою USAID 
«РАДА: відповідальність, під-
звітність, демократичне парла-
ментське представництво», яка 
виконується Фондом Східна Єв-
ропа і реалізується за підтримки 
Агентства США з міжнародно-
го розвитку (USAID). Основ-
на цільова аудиторія Центру –        
діти віком від 6 до 18 років.

Під такою назвою створений 
семихвилинний фільм трьома не-
байдужими новоайдарцями: опера-
тор - Микола Іванович Литвинен-
ко, автор: Володимир  Мартинов,        
текст читає Григорій Борисенко. 

Перед глядачем постають  ве-
личні краєвиди головної візитної 
картки Новоайдарщини – Баранячі 
Люби. Коливаються на вітрі по-
льові трави, квітне кущ шипшини, 
місцеві хлопчики підіймаються на 
вершину гори. Звучить під музику 
уривок легенди:

«Боронили рідну айдарську 
землю від ординської навали коза-
ки-запорожці. Завзято билися біля 
броду коло Баранячих Лобів. Не 
одна бусурманська голова попливла 
айдарськими водами.

Лише четверо юнаків, закривав-
лених, але непереможних, залиши-
лись протистояти десяткам воро-
жих воїнів. І стояли вони проти них 
мов кам’яний мур, доки надійшла 
допомога. З тих пір чотири велич-
них скелі на Баранячих Лобах народ 
називає Козацька мужність, Лицар-
ська звитяга, Козацька доблесть, 
Козацька вірність».

Фільм передано до Новоайдар-
ського районного краєзнавчого 
музею. Із дозволу автора - Во-
лодимира Мартинова, редакція 
опублікує весь текст цієї чудо-
вої легенди. Але враховуючи, що 
вона доволі об’ємна, вона вийде                                                         
у декількох номерах газети. 

 

3 лютого відбулося урочисте 
відкриття проєкту «Облаштування 
двох «зелених кімнат» у відділен-
ні поліції № 1 Новоайдарського 
ВП ГУНП в Луганській області            
м. Щастя».

 Проєкт реалізований ГО 
«Агенція місцевого розвитку                      
м. Щастя» у співпраці з поліцією 
та військово-цивільною адміні-
страцією міста Щастя в межах 
Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру за фінансової під-
тримки урядів Данії, Швеції та 
Швейцарії. Його спрямування – не 
тільки відновлення високого сту-
пеню безпеки, особливо дитячої, 
але й створення умов для діалогу 
між населенням, зокрема дітьми, 
та владою, через посилення згур-
тованості громади та підвищення 
рівня довіри населення міста до 
Національної поліції України. Як 
саме впроваджено основні ідеї 
«зеленої кімнати», розповіли діти 
– члени ГО «Молоді міцні лави». 
Вони донесли до запрошених на 
урочисте відкриття керівників 
Управління поліції району та об-
ласті, що діти також формують 
позитивний імідж поліцейського, 
довіру до поліції, а впроваджена 
у відділенні нова методика роботи 
з молоддю не просто підвищує їх 
правову обізнаність, а найголовні-

ше створює простір довіри, друж-
нього спілкування та порозуміння.

Інспектор з ювенальної превен-
ції Тетяна Колеснікова та ГО «Мо-
лоді міцні лави», представники 
трьох шкіл міста Щастя, зустріли 
своїх гостей дружніми вітаннями, 
їх маленька співоча презентація 
була щирою, енергійною та викли-
кала оплески у запрошених гостей. 
Те, що проект вдалий та відповідає 
цілям ПРООН, сказав спеціаліст 
із безпеки та згуртованості Еміль 
Коренєв. Він додав, що громада 
не просто зробила новий майдан-
чик безпечного надання правових 
послуг, а згуртувала сили гро-
мадськості, адмінресурсу, різних                                                    
навчальних закладів та поліції.

Світлана Клімкова, в. о. ке-
рівника ВЦА, подякувала усім, 
хто брав участь у реалізації 
проєкту, який змінив обличчя 
старої, закостенілої установи 
на сучасну, привітну та дійсно                                          
дружню до громадян.

Програму підтримують два-
надцять міжнародних партнерів: 
Європейський Союз, Європей-
ський інвестиційний банк, а також 
уряди Великої Британії, Германії, 
Данії, Канади, Нідерландів, Нор-
вегії, Польщі, Швеції, Швейцарії 
та Японії.

schastye-rada.gov.ua
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– А що, братові козаки, чи запам’ятають 
наші лицарські шаблі бусурмани, які посміли 
прийти восени на нашу святу матінку-
Україну? – питав козачий полковник Семи-
страх, що вів свою дружину з визвольного 
походу на Крим.

– Запам’ятають, батьку! Запам’ятають!
– А чи не даремно пролилась кров на-

ших побратимів, які полягли у запеклих                 
боях з нехристами?

– Не даремно, батьку! Не даремно! Дві 
сотні християнських душ визволили з га-
небного полону. Чи є вища гордість, ніж 
віддати свої життя за віру православну 
та волю козацьку! Велика шана тим, хто                                        
віддав своє життя за ці вічні цінності.

- А чи багатьом молодим лицарям, які про-
явили мужність та воїнську відвагу в бою, 
дозволимо ми, шляхетні запоріжці, обрити 
свої відчайдушні голови під «оселедець», як     
знак прийняття їх до лицарства запорізького?

– Багатьом, батьку! Багатьом! Бо була наша 
молодь в бою відчайдушною і винахідливою, 
бо не зрадила нікого, завжди приходила на до-
помогу друзям нехтуючи своїм життям. Під 
Кафкою сотника Максима Кореняку прикрив 
своєю груддю молодий Остап Заходячен-
ко. Під Ізюмом Кіндрат Ясаков в однім бою 
переміг сімох яничар! Усі, хто пішов у похід, 
мають право носити цю козачу відзнаку!

– Ось і добре, діти мої! Нехай усі вони 
носять оселедець, як відзнаку, що вже 
були у боях проти супостата. Буде про що 
розповісти і їм, і іншим членам товариства 
на козачих хуторах та заїмках. А по весні 
зберемося усі разом та й будемо думати,                                                                 
як із неволі виручати християн.

– Згода, батьку! Згода!
Аж ось на вороному арабському скакуні 

мчить до полковника Устим Глазун.
– Батьку! Дозволь з хлопцями на Пол-

таву навідатись. Бо скоро бросять вінки у 
річку дівчата, шукаючи свої долі. Може, 
і ми найдемо в тім краю своїх суджених,                              
своїх берегинь?

– А чому б і ні, – усміхнувся у вуса Семи-
страх. – Діло молоде. Але й не забувайте, хто 
ви є. Християн у біді не кидайте, ведіть себе 
чемно, берегинь навіть у думках образити не 
смійте. А якщо якась дівчина покохає вас і 
піде під вінець, бережіть її як зіницю ока та 
станьте їй надійним чоловіком, щоб не со-
ромно було потім товариству та дітям своїм 
в очі дивитись, щоб міцнів і зростав козаць-
кий рід і приходили до нас на Січ все нові й 
нові козаки. Якщо ж стрінеться з бусурмана-
ми в чистім полі, не посраміть слави козачої.                            
І нехай будуть з вами Бог і військова удача!

– А що, братику, чи не поїдеш з нами 
на Полтавщину? Чи не спробуєш там 
козацької долі? – питав у Семена Зірвишапки                    
його побратим Самійло Гопак.

– І поїхав би, братику, та чи не знаєш ти, 
що ще минулого літа подарувала мені свій 
вінок та серце Катря з Бахмуту. То ж немає 
ніякого сенсу мені десь шукати своєї долі. Як 
приїду – одразу ж стану з нею на рушники. 
А тобі – хай щастить. Дасть Бог, ще не раз 
зустрінемось і синів своїх на Січ відвеземо. 
Не сумуй, братику!

Та чи може сумувати молодість? Бо тільки 
їй властива безоглядна мрійність та знева-
га до труднощів і смертельного ризику. А 
якщо мова йде про кохання, то летять до неї 
відчайдушні молоді серця, палаючий вогонь 
яких не може загасити ні сніг, ні вітер, ні вода.

Немов у прірву, пірнули у вирій почуттів 
молоді лицарі. Подались на пошуки долі до 
квітучих українських осель, які захищали 
вони від навали ногайських, половецьких 
та татарських орд. І ще не встигали вони 
в`їхати у село чи хутір, а слава про подвиги 
запорожців вже бігла попереду, і стрічали 
їх як героїв, а гарні дівчата віддавали                                                
їм свою душу і долю.

Чимало днів промайнуло у тій солодкій 
мандрівці. Начебто все складалося так, 
як бажалось: і друзів відвідали, і дівчат,                        
які полонили серце своєю вродою, засватали.

Не гаючи часу, відіграли парубки весілля, 
а дівчата, молоді козацькі дружини, випла-
кали очі з нагоди від`їзду від рідної домівки. 
Але благодатними були ті сльози, бо кож-
на весільна пара отримала благословення 
батьків і побажання щасливої долі. Тож їхали 
вони степом, який став для молодят рідним 
батьком. У дорозі кріпли їх почуття, а кохання 
розливалось зорями по Всесвіту та співами 
птахів, які супроводжували їх кожної миті. 
Ніщо не було передвісником біди. Та все ж 
доля готувала молодим перше випробування.

Чисельний загін ногайців, яких 
напередодні зустріли в степу запоріжці і 

розвіяли по усьому Дикому полю, пряму-
вав крутоярами, щоб не привертати до себе 
увагу. З правого боку річки Айдар побачили 
вони не більше десятка юнаків та стільки 
ж дівчат, які, нічого не підозрюючи, грали, 
немов діти, та кружлялися на конях, ніби                                                            
танцюючи якийсь загадковий танок.

– Ось тобі і ясир, – гмикнув у вуса Мур-
за, який найбільш болісно переживав біль 
поразки від запоріжців. – Подвійна вда-
ча йде сьогодні до мене в руки, – з радістю 
подумав він. – По-перше, уникли гострої 
шаблі степових шайтанів, а по-друге, саме 
на мене йдуть парубки та дівчата. Звідси до 
Кафи тиждень їзди, а там, на невільничому 
ринку за цих юнаків і, особливо,                                                                                 
за дівчат, дадуть купу грошей.

– Брати живими! – наказав Мурза. –              
За цей товар матимемо велику винагороду.

– А якщо це пастка? – зауважив десятник 
Іскандер. – Що будемо робити? За годину  
сяде сонце за обрій.

– От і дожени їх до сходу, щоб не розтану-
ли вони в безкрайньому степу. Тільки не дай 
їм до Баранячих Лобів дійти. Там стоїть ко-
зацька сторожова вежа, яка може нам завади-
ти. Тож, нумо! Хутчіше до діла! Розійдемося 
від броду на два загони та й чекатимемо, 
доки вони самі прийдуть до нас у пастку. 
Ось там, за переліском, і зустрінемось. Тож, 
хай нам буде добра вечеря! А на козацьку 
вежу зазирніть неодмінно. Там ніколи багато                        
козаків не буває.

В. МАРТИНОВ.
Далі буде.

Найголовнішим і найдавнішим  жіночим 
одягом є сорочка.

Наша бахмутівська виготовлена з білої 
бавовняної фабричної  тканини.  Вона корот-
ка, без «подставы» (підтячка), що виготов-
лялася з грубішого полотна і пришивалась 
«наживо» власноруч.   На жаль, ця деталь 
була втрачена. Біля шиї сорочка дуже дрібно 
зібрана і обшита вузеньким «ожерелком», 
мікроскопічно вишитим «братим» швом 
(техніка «нанизування»). Рукава широкі і 

довгі з плечовою уставкою. По ній та вдовж 
рукавів розташовано прямокутні відрізки 
рожевої тканини, поверх яких нашите біле 
фабричне мереживо. Манжети утворені чис-
ленними дрібними складками, прикрашеними 
вузенькою білою смужкою тканини. Пазуш-
ний розріз не вишитий, підбитий з-під споду                                  
рожевим ситцем і знаходиться посередині.

Сатинова спідниця рясна малинового ко-
льору із зав’язками-шнурівками спереду. 
Вона декорована трьома вузькими атласними 
голубими стрічками. Спідня частина знизу 
підбита смугою кольорового ситцю. Це був 
дуже важливий елемент, який давав власниці 
додаткову земну енергію.

Фартух у складку білий ситцевий. Його 
прикрашає чудовий рослинний орна-
мент, вишитий тамбурним швом («косич-
кой») і обрамлений  рядами защипів. Схожі                               
білі фартухи вважались святковими.

Обов’язковим елементом народного одягу 
був пояс. У нашій місцевості  молоді дівчата 
носили широкі та довгі червоні або зелені 
ткані пояси з кольоровими смугами і корот-

кою бахромою. Такі пояси слугували обере-
гами і добре підтримували внутрішні органи 
(«не дозволяли зірвати живіт»).

Малороска (у Бахмутівці «кохта») чорна 
сатинова широка, оздоблена декоративною 
машинною строчкою і кольоровою тасьмою. 
Такий одяг був красивим і зручним. Він не 
лише оберігав, а й захищав жінок від частих 
сильних вітрів. У широкі поли «кохти» можна 
було загорнути навіть малу дитину.

Прикрашали себе бахмутівські жінки 
та дівчата дуже гарними  «бузовками». Це 
намисто з різноколірного дутого скла. На-
мистини крупні та дрібніші були різними 
за формою (округлі, овальні, видовжені). 
Їх нанизували на міцну нитку, утворивши 
«разок». Таких «разків» було до десятка. До 
них певним чином прив’язували барвисті 
атласні стрічки. Зберігали їх згорнутими у 
«трикутнички». Це давало можливість перед 
одяганням стрічки не прасувати. Та й ви-
глядали вони потім дуже гарно по кожній 
стрічці вимальовувались чудові хвилясті 
візерунки! «Бузовки» вважались потужним 

оберегом від усього лихого, що могли «на-
слати» на власницю. Пізніше таким намистом 
стали прикрашати новорічні ялинки. Крім 
того, обов’язковим було носіння натільного                                                                                
хрестика із зображенням Святого розп’яття.

Друга дивовижна  прикраса – це «твет-
ки». Традиційно в Україні на весілля  не 
можна було одягати вінок з живих квітів. 
Тому бахмутівські дівчата виготовля-
ли їх з картону, тканини і ниток у вигляді 
чотирипелюсткової квітки з чітким вічком 
посередині. Воно символізувало око, що 
виключало можливість «зглазити» наре-
чену на весіллі. Та й чотирипелюсткова 
квітка була обереговим знаком «Креста жи-
вотворящего». Таких «тветок» було дві. Їх                                                                       
прикріплювали на стрічку біля скронь.

Ось така прекрасна бахмутівська на-
речена з минулого «завітала» на наш 
чарівний подіум! Ласкаво просимо нею                                                   
помилуватися!

Підсумовуючи розповідь, хочеться за-
значити, що наш музей продовжує збира-
ти давні речі та досліджувати різноманітні 
надбання рідного краю. Хочеться запев-
нити сучасну молодь, що народний одяг 
– це не просто речі, а культурно-історична 
спадщина нашого народу.  Отже, його збе-
реження – це не «відсталість», як іноді ка-
жуть. Навпаки, це глибоке відчуття своєї 
батьківщини та вірності традиціям своїх                                                       
батьків, дідів та прадідів!

А. СОРОКІНА, науковий співробітник 
Новоайдарського районного 

краєзнавчого музею.

Дуже хочеться поділитися з читачами улюбленої районної газети радісною звісткою 
– музейна колекція народного одягу Новоайдарщини поповнилась новими дивовижними 
експонатами! Це подарований нашими друзями і вдячними відвідувачами Журавльовою 
Любов’ю Василівною та Поповою Валентиною Михайлівною давній жіночий одяг із села 
Бахмутівки. Тепер ми змогли відтворити у повному обсязі бахмутівське весільне вбрання                            
минулих століть.

Яким же воно було? Гадаємо, що це цікаво не лише працівникам музею. Спробую 
розповісти докладніше.

Апихит (спиртовой экстракт 
пчелиного подмора)

Содержит в себе гепарин, пчелиный 
яд, хитин, хитозан, уксусную кислоту, 
витамины С, Д, Е, К, Р, меланины, ами-
нокислоты и еще 27 других химических 
элементов.

Препарат укрепляет иммунную систе-
му человека, очищает сосуды, снижает 
уровень холестерина в крови, нормализу-
ет артериальное давление, активизирует 
железы внутренней секреции (в особен-
ности – щитовидную и поджелудочную 
железы), лечит аденому простаты, фри-
гидность и импотенцию, способствует 
быстрому заживлению ран,  предотвращая                                                                                                      

образование рубцов.
Употребляется вовнутрь из расчета 

1 капля на год жизни или 1 капля на кг 
веса. Принимается 2 раза в день за пол-
часа до еды. Курс лечения – 25-30 дней.

Апихит не дает никаких осложнений и 
не вызывает привыкания. 

Мазь пасечная
Состав: пчелиный подмор, раститель-

ное масло, прополис, воск.
Хорошо снимает боль в суставах и 

мышцах, удаляет отёчность тканей. При-
нимается как наружное средство при 
остеохондрозах, артритах, радикули-
тах. Мазью растирают больные места и    
оборачивают их утепляющими тканями.

Чтобы усилить лечебные эффекты, 
следует одновременно принимать во-
внутрь настой подмора на водке (апихит) 
по 30 капель 2 раза в день после еды. Это 
отлично очищает кровь, выводит шлаки 
и холестерин из организма, укрепляет 
стенки сосудов, улучшает кровообраще-
ние в суставах и во всем организме.

Прополис
Это продукт, вырабатываемый            

пчелами из растительных смол.
Обладает сильным антибакте-

риальными антигрибковыми свой-
ствами, в том числе против тех 
бактерий, которые устойчивы к со-
временным антибиотикам (например,                                                                            
туберкулезная палочка). 

Кроме того, прополис стимулирует 
заживление ран и язв, повышает имму-
нитет, подавляет рост злокачественных 
опухолей.

Во всем мире прополис применяет-
ся для лечения большого количества          
заболеваний.
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Навчатися Аліна обожнює, отримує 
стипендію. Вільний час присвячує удо-
сконаленню знань англійської мови, 
входить до студентської спілки та із за-
доволенням бере участь у дебатах при 
університеті.

Такий щільний графік дівчині до впо-
доби, бо займається улюбленою справою 
і прагне досягти омріяних вершин. Щоб 
цей процес просувався успішніше, ак-
тивна студентка вирішила зайнятися й 
науковою діяльністю.

З першого року навчання Аліна до-
лучилася до психологічних конферен-
цій. За 2,5 роки навчання талановита 
студентка «відмітилася» на «Осінньому 
марафоні психотехнологій», що прово-
дився університетом, де вона навчається, 

на конференції «Теоретико-методологіч-
ні основи та психотехнології збереження 
та відновлення психічного благополуччя 
особистості», проведеній в Харківській 
академії культури Асоціацією дитя-
чих та сімейних психологів України, на 
конференції «Психологічне консуль-
тування на психотерапія: виклики су-
часності» в Харківському університеті                                                                  
ім. Каразіна. Не залишається Аліна осто-
ронь «Арт-практик», прослуховує цікаві 
для себе лекції, відвідує майстер-кла-
си практикуючих психологів. Одне з 
найкращих есе дівчини надруковано в 
збірнику за результатами конференції  
«Осінній марафон психотехнологій».

«Всі ці конференції для мене ціка-
ві та корисні, - розповідає А. Деркач. 
- На арт-практиках ми вивчали зв'язок 
психології та різних проявів мисте-
цтва: малювання, співу, танцю, кіно. 
Буде дуже цікаво використовувати ці                                    
практики в професії.

Більш за всі конференції мені сподо-
балась остання – про психоконсульту-
вання. Там я більш детально дізналась 
про сучасний психоаналіз та його вико-
ристання на практиці, побувала на лекції 
німецьких психологів. Взагалі, я люблю 

відвідувати подібні заходи. Вони на-
дихають мене, я знайомлюсь з новими 
людьми, починаю краще розуміти свою 
майбутню професію. Можу і свою дум-
ку висловити, поділитися ідеями та на-
працюваннями, й взяти до уваги слушні 
думки інших студентів, і, звичайно, за-
мислитися над тим, про що нам розпо-
відають вже професіонали своєї справи. 
Психологія взагалі цікава для мене тим, 
що вона вивчає психіку людини та осо-
бистість загалом, у всіх її проявах, як у 
деструктивному, так і в позитивному на-
прямах. Завдяки психології я можу зро-
зуміти внутрішній світ інших людей та 
самої себе. Ця наука дуже різноманітна, 
вона містить у собі купу напрямів, тео-
рій, парадигм, вони можуть доповню-
вати один одну, чи навпаки, взаємови-
ключати. Психологія – це не звичайна 
наука, вона пов’язує усе, до чого причет-
на людина. Тому я знаю, що кожного дня                                                                                    
на мене чекає щось нове та цікаве».

Щодня Аліна, натхненна та усміхне-
на, поспішає на пари до Альма-матер.  
В якійсь іншій сфері зараз вона себе не 
уявляє, хоча раніше зовсім була не проти 
стати, наприклад, архітектором.

«Зараз моєю ціллю є закінчення нав-

чання в університеті та подальший по-
шук свого напряму у  психології, - ді-
литься дівчина. -  На даний момент мені 
багато чого подобається у психології, але 
я досі не обрала ті методи, які підходять 
особисто мені і з якими я зможу допома-
гати людям. Тому я й намагаюся занури-
тися в науку якомога глибше, аби більше 
зрозуміти, більше знати. І як результат – 
стати гарним спеціалістом.

Навчання та наука не є для мене чи-
мось нудним. Хоча, як не крути, я зви-
чайна студентка, і в мене є свої секрети 
та свої поради. Як зробити навчання 
більш веселим? Якщо тобі подобається 
обрана наука, навчання буде цікавим та 
гармонійним. Можливо, виключенням 
є пари, що ведуть дуже нудні виклада-
чі, які якимось дивом вміють перетво-
рювати цікаву інформацію у нудьгу. На 
них можна просто іноді не ходити, або 
прийти, покласти на коліна цікаву книгу, 
яку вам порекомендував кваліфікований 
психолог, та насолоджуватись чудово 
проведеним часом».

Звичайно, Аліна проводить не кож-
ну мить свого життя, схилившись над 
книгою. Вона знаходить час і для інших 
приємностей – прогулянок, спілкуван-
ня з друзями, поїздок додому. Наука не 
стає цьому завадою. А ще минулого тиж-
ня Аліна отримала нагороду «Студент 
року» у номінації «Громадський діяч».

Тож бажаємо тобі, Аліно, завжди до-
тримуватись цієї «золотої середини», 
знаходити баланс між навчанням та 
вільним часом. Успіхів у науці та в опа-
нуванні майбутньої професії, а також 
завжди залишатися такою ж усміхненою              
та життєрадісною!

М. ТИХОНОВА.

Дівчата, жінки та наука… Чи сумісні це поняття? Життя доводить, 
що так. Дуже часто жінки в усіх сферах наук демонструють неабиякі 
успіхи, впроваджуючи в життя нові технології, стаючи рушійною силою                                                           
багатьох наукових відкриттів.

Героїня нашої сьогоднішньої публікації, майбутній психолог, студент-
ка Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Ско-
вороди Аліна Деркач доводить, що можна залишатися чарівною, весе-
лою, життєрадісною дівчиною та захоплюватися навчанням й робити                                                                                  
впевнені кроки в науковій діяльності.

«В очередной раз я собирался отпра-
виться в небольшой поход по интерес-
ным местам Новоайдарщины. Решил 
предложить своим ученикам именно 
так, активно и увлекательно, провести 
выходной день, свое свободное время. 
На мое предложение откликнулись 7 
человек – учащиеся 7-11 классов Рай-
городской ООШ. До села Михайловка 
добрались на рейсовом автобусе, а уже 
оттуда вместе с Даниилом Бочаровым, 
Олегом Лебединским (11 класс), Алек-
сеем Губарем, Максимом Губановым 
(10 класс), Яной Николаенко (8 класс), 
Даниилом Гречишкиным и Александром 
Долгиером (7 класс) мы начали свою                                 
пешую экскурсию.

У нас уже был разработан маршрут. 
Первый населенный пункт, который нас 
встретил, это село Безгиново. Первую 
остановку мы сделали у барельефа изве-
стному поэту, уроженцу Безгиново, Ива-
ну Приблудному. Я рассказал детям о 
нем, о его жизненном пути, вместе мы 
вспомнили строки его стихотворений. 
Следующая остановка – у Братской мо-
гилы воинов, павших в годы Второй 
мировой войны. Их память мы почти-
ли минутой молчания. Идем дальше. 
Настоящий восторг у ребят вызвала 
огромнейшая пасека, расположенная в 
селе. Мы не знаем, кому она принадле-
жит, но искренне восхищаемся хозяи-
ном. Юные путешественники сказали, 
что никогда не видели таких больших 
пасек. И, поразмышляв немного на эту 
тему, пришли к выводу, что успешно ра-
ботать можно и на малой родине, а не 
искать счастья за границей. Главное –                                             

целеустремленность и трудолюбие.
Любуясь окружающей красотой, мы 

дошли до берега реки Айдар. На левом 
берегу наше внимание привлек лес. Зна-
ете, он действительно очень интересен 
тем, что является уникальным, релик-
товым лесом. Именно так выглядели 
леса до прихода в них человека. Хотя, 
к сожалению, важность их сохранения 
понимают далеко не все. «Ой, смотри-
те, вон пенек, вероятно, дерево совсем 

недавно срубили». «А вот еще. И еще», 
- один за одним стали выкрикивать дети. 
Я, конечно, сразу это заметил. Не хо-
тел говорить, расстраивать ребят. А они 
сами обратили на это внимание. Леса – 
это зеленые легкие нашей планеты. А ре-
ликтовые леса – это огромная ценность. 
Нам всем нужно думать о том, чтобы                                   
защитить и сохранить их.

Через некоторое время, дойдя до кри-
нички, мы устроили привал. Попили 
чистой родниковой воды, подкрепились 
бутербродами. И – дальше в путь. Впере-
ди нас ждет еще много интересного. Это 
– подъем на гору, на одну из самых высо-
ких ее точек. Вид открылся действитель-
но просто невероятно красивый. Дети 
сделали массу чудесных фотографий. 
Они не скрывали своего восторга и во-
схищения. Вдоволь нагулявшись по горе, 

мы отправились в сторону Бахмутовки. 
Попутно осматривали места возможных 
стоянок наших древних предков. Ничего, 
правда, не нашли. Но это тоже результат. 
И ребята вправду заинтересовались.

Прогулявшись по Бахмутовке, зашли 
в местный магазин, купили воды, нем-
ного отдохнули и вышли на остановку 
автобуса, который и довез нас домой. На 
наше импровизированное путешествие 
мы потратили около 5 часов, прошли 
15-20 километров, подышали свежим 
воздухом, сделали много полезных на-
блюдений. И еще, немаловажно, отор-
вались, отвлеклись от компьютеров 
и мобильных телефонов, картинкам 
на мониторе и виртуальным друзьям 
предпочтя живую красоту природы и                                           
реальное эмоциональное общение.

Родители юных путешественников и 
исследователей счастливы и благодар-
ны. Мальчишки и девчонка просто пе-
реполнены эмоциями и впечатлениями. 
Признались, что ни капли не устали. Та-
кой поход просто невозможно ни с чем 
сравнить, настолько все прошло ярко и 
незабываемо. Когда потеплеет, мечтаем 
отправиться в путешествие по родно-
му краю на несколько дней. А пока, по      
возможности, будем совершать такие 
небольшие, но содержательные вылазки. 
У нас так много чудных мест, которые 
стоит посетить, которыми стоит полю-
боваться. Есть, что исследовать, изучать.   
И есть о чем задуматься». 

И, действительно, с одной стороны 
– ничего экстраординарного не прои-
зошло. Просто учитель отправился в 
поход со своими учениками. А с другой 
стороны – наша жизнь ведь и состоит 
из таких вот действий и поступков, ко-
торые в своей простоте несут и пользу, 
и любовь, и воспитывают уважение к 
земле, к людям. Так держать! Молодцы, 
райгородские энтузиасты! Ждем новых         
материалов о ваших путешествиях.

М. ТИХОНОВА.

Обычный зимний субботний день для группы райгородских школьни-
ков вдруг, возможно, совершенно неожиданно приобрел новые краски,                                                        
был насыщен приятными сюрпризами и приключениями.

В чем же причина? Что повлияло на такую перемену? Этой историей с 
нами охотно поделился учитель Райгородской ООШ, влюбленный в родной край 
человек Александр Александрович Шейкаш.

У церкви в селе Безгиново.
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Заява на розлучення
Подати заяву на розірвання офіцій-

ного шлюбу можна в режимі онлайн 
на сайті Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг. Раніше за-
яву можна було подати лише в письмо-
вій формі у відділенні РАГСу, а зараз                                      
і в електронному.

Також людям, які звернулися з про-
ханням розірвати шлюб, потрібно 
буде сплатити внесок. В електронно-
му вигляді це 0,5 % неоподатковува-
ного мінімуму доходів громадян за 
електронну обробку цієї заяви. Та-
кож онлайн можна вибрати відділення                                                                      
РАГСу, куди подається заява.

 
objectiv.tv

Розмитнення автомобілів
Українська митниця запускає послуги 

з онлайн-розмитнення легкових авто-
мобілів. Відповідна послуга «Ввезення 
легкового автомобіля» з'явилася в «Осо-
бистому кабінеті» на сайті Державної 
митної служби України.

Це дасть можливість громадянам 
самостійно декларувати легкові авто-
мобілі, які завозяться в Україну для 
розмитнення. За допомогою цього сер-
вісу можна створювати як попередню, 
так і основну декларацію, відстежува-
ти статус, отримувати повідомлення в 
процесі оформлення, прикріплювати 
документи і зображення, а також от-
римувати оформлену вантажну митну 
декларацію (ВМД) або картку відмови                                                  
в цифровому форматі.

Перед (або одночасно з) подачею 
попередньої митної декларації необ-
хідно внести на рахунок відповідної 
митниці грошову заставу в сумі мит-
них платежів, які будуть підлягати 
сплаті при постановці автомобіля в                                                        
режим вільного використання.

А після ввезення авто, якщо його 
митна вартість змінилася, потріб-
но буде доплатити за розмитнення на                              
рахунок відповідної митниці.

Потенційно це нововведення має по-
легшити процес розмитнення автомо-
білів і зменшити витрати на послуги     
митних брокерів.

ubr.ua

«Держава в смартфоні» – це проєкт Кабміну, який передбачає, що всі послу-
ги, які держава надає громадянам та бізнесу, будуть доступні в електронному 
варіанті. За нього відповідає Міністерство цифрової трансформації України. 
Ініціатива фінансується іноземними фондами. Щоб скористатися послугами, 
потрібен електронний підпис.

Це означає, що буде проведено комп-
лекс заходів щодо збору та перевірки 
достовірності інформації, що визначена 
законодавством для призначення, нара-
хування та/або здійснення державних 
виплат і впливає на визначення права на 
отримання та розмір таких виплат, а та-
кож виявлення невідповідності даних у 
автоматизованих інформаційних систе-
мах, реєстрах, базах 
даних. 

Державні випла-
ти – пенсії, допомо-
ги, пільги, субсидії, 
стипендії та інші ви-
плати, що здійсню-
ються за рахунок 
коштів державного, 
місцевих бюджетів, 
фондів загально-
обов’язкового дер-
жавного соціального         
страхування.  

Згідно з пп. 
165.1.24 п. 165.1 ст. 
165 Податкового ко-
дексу, до загального 
місячного (річного) 
оподатковуваного 
доходу платника податку не включають-
ся доходи, отримані від продажу власної 
сільськогосподарської продукції, яка ви-
рощена, відгодована, виловлена, зібра-
на, виготовлена, вироблена, оброблена 
та/або перероблена безпосередньо фі-
зичною особою на земельних ділянках, 
наданих їй у розмірах, встановлених         
Земельним кодексом для ведення:

- садівництва та/або для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (приса-
дибні ділянки) та/або для індивідуаль-
ного дачного будівництва. При цьому, 
якщо власник сільгосппродукції має ще 
земельні частки (паї), виділені в натурі 
(на місцевості), але не використовує їх 
(здає в оренду або обслуговує), отримані 
ним від продажу такої продукції доходи 

не включаються до загального місячного 
(річного) оподатковуваного доходу;

- особистого селянського господар-
ства та/або земельні частки (паї), виді-
лені в натурі (на місцевості), сукупний 
розмір яких не перевищує 2 га. При 
цьому розмір земельних ділянок, зазна-
чених в абзаці другому вищезазначено-
го підпункту, а також розмір виділених 

в натурі (на місце-
вості) земельних 
часток (паїв), які не 
використовуються 
(здаються в оренду, 
обслуговуються) ,        
не враховуються.

Якщо розмір зе-
мельних ділянок, 
зазначених в абза-
ці третьому пп. 
165.1.24 п. 165.1 ст. 
165 Податкового 
кодексу, перевищує 
2 га, дохід від про-
дажу сільськогоспо-
дарської продукції 
підлягає оподатку-
ванню на загальних 
підставах.

Таким чином, громадяни, що мають 
земельні ділянки, площа яких переви-
щує 2 га, та оброблюють їх самостій-
но, зобов’язані подати річну подат-
кову декларацію про майновий стан 
і доходи (податкову декларацію) до                          
1 травня року, що настає за звітним.

Підсумовуючи, хочеться зазначити, 
що  комплексом заходів щодо збору та 
перевірки достовірності інформації 
буде виявлено факти надання недо-
стовірних  даних про отримані дохо-
ди, а як наслідок - прийняття рішення 
про припинення державних виплат, а 
також про перегляд розміру або стро-
ку їх призначення та, відповідно, на-
діслання вимоги щодо повернення не-
правомірно або надмірно отриманих 
державних виплат.

3 грудня 2019 року було прийнято Закон України 324-ІХ «Про верифікацію та 
моніторинг державних виплат». Метою цього Закону є підвищення адресності 
державних виплат, сприяння розбудові системи соціального забезпечення, а 
також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

3 лютого Уряд дав старт Державній 
програмі «Доступні кредити 5-7-9 %». 
Її передбачено для створення і розши-
рення власного мікро- та малого бізне-
су під рекордно низький відсоток – 5, 
7 або 9 % на суму до 1,5 млн гривень                                                     
строком до п’яти років.

Зокрема, зазначено, що за останні 
шість місяців вартість кредитів в бан-
ках істотно зменшилась, але для масш-
табних змін Уряд прийняв рішення ком-
пенсувати частини відсоткової ставки 
таким чином, щоб людина фактично змог-
ла отримати кредит під 5-7-9 % у залеж-
ності від того, яку кількість робочих місць                                                              
буде створювати нова справа.

У 2020 році Уряд вже виділив на Про-
граму 2 млрд гривень. За рік це дозволить 
видати понад 50 тисяч доступних кредитів, 
створити до 90 тисяч нових робочих місць 
і залучити близько 2 млрд гривень вну-
трішніх інвестицій у сферу малого бізнесу.

У рамках програм державної підтримки 
для підприємців-початківців буде також 
можливість пройти безкоштовне навчан-
ня, щоб підвищити свої бізнес-компетен-
ції та покращити перспективу створення    
успішного бізнес-проєкту.

Державна програма «Доступні кре-
дити 5-7-9 %» ініційована Президен-

том та Кабінетом Міністрів України для 
широкої державної підтримки інвести-
ційних проєктів для українських мікро-                                                
та малих підприємств.

Діятимуть три можливі ставки кредиту-
вання - 5 %, 7 % або 9 %, які залежатимуть 
від розміру бізнесу (до 25 млн гривень 
річної виручки або від 25 до 50 млн гри-
вень) та строку його діяльності (до 12 мі-
сяців, понад 12 місяців). Додатково ставка 
кредитування знижуватиметься на 0,5 % 
річних за кожного найманого працівника,             
але не менше ніж до 5 % річних.

Фактичне кредитування здійснювати-
меться банками - партнерами програми.

За умовами Програми можна отримати 
до 1,5 млн гривень кредиту строком до 5 
років, кредитне фінансування має бути 
спрямоване підприємцями-учасниками 
виключно на купівлю або модернізацію 
основних засобів, а також на ремонт або 
реконструкцію виробничих приміщень.

Впровадження програми, за доручен-
ням Уряду, здійснюватиме Фонд роз-
витку підприємництва при Міністерстві                       
фінансів України.

Докладніше про Державну програму 
можна дізнатися на сторінці 5-7-9@gov.ua.

За інформацією Урядового порталу.

З 1 березня 2020 року змінюється 
порядок перетину кордону для грома-
дян України, які бажають виїхати до 
Російської Федерації. Відтепер виїзд до 
РФ дозволений лише за умови надання 
особою закордон-
ного паспорта, в 
той же час, в’їзд до 
України дозволений, 
як і раніше, на під-
ставі внутрішнього 
паспорта та свідоцтва                          
про народження.

Довідково: 18 груд-
ня 2019 року Кабінет 
Міністрів України 
ухвалив постанову        
№ 1056, яка скасовує 
окремі положення 

міжнародних договорів між Україною 
та РФ, а саме, можливість виїзду до 
РФ на підставі паспорта громадянина 
України або свідоцтва про народження.

Нагадуємо, що паспорт громадянина 
України для виїзду за 
кордон можна офор-
мити у будь-якому 
т е р и т о р і а л ь н о м у 
підрозділі ДМС, не-
залежно від місця 
реєстрації. Термін 
оформлення паспор-
та громадянина 
України для виїзду 
за кордон становить 
20 (682 грн.) або 7 
(1034 грн.) робочих                   
днів.

 

В Україні введені в дію міжнарод-
ні банківські стандарти IBAN. Для 
своєчасного отримання виплати учас-
никам бойових дій слід терміно-
во надати в райвійськкомат оновлені                                                    
банківські рахунки.

Попереджаємо, що банківські рахун-
ки, надані в минулі роки, є недійсни-
ми, і виплата по них нараховуватись            
не буде!

Щодо щорічної одноразової грошової виплати 
учасникам бойових дій до 5 травня в 2020 році
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куплю

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

услуги

продам

ДОМ в пгт. Новоайдар              
(ул. Вишнёвая): газ, свет, вода, 18 
соток земли. 066-070-91-79.

ДОМ. Ул. Дружбы, 253. Дёше-
во. 066-864-37-99.

Газифицированный ДОМ 
в с. Дмитриевка. Недорого.              
095-48-77-673.

Трёхкомнатную КВАРТИРУ в 
хорошем состоянии. 099-60-65-706.

Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 
Ул. Коваленко. Есть гараж, под-
вал, сарай. 095-15-88-617.

МАГАЗИН с земельным 
участком. 050-168-85-42.

ВАЗ-21083. 1991 г. Хорошее 
состояние. 099-16-131-96.

ЛУАЗ («Волынь») в хорошем  
состоянии. 095-43-89-348.

СПАЛЬНЮ, б/у. 095-031-52-10.
ПЛИТУ глухую, КРУЖ-

КИ, ДВЕРЦЫ для печки.                      
050-699-06-56.

ЕВРОКУБ. Доставка.              
066-712-79-15, 096-843-59-00.

Месячную ТЁЛОЧКУ из-под 
хорошей коровы. 066-06-402-44.

БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ 
мясных и яичных пород, ИН-
ДЮКОВ, УТОК, ГУСЕЙ, МУ-
ЛАРДОВ. СТАРТОВЫЕ КОР-
МА. 099-713-58-70. Олег.

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

СЕНО, КУКУРУЗУ, ПШЕНИ-
ЦУ, ЯЧМЕНЬ. 066-93-79-924.

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

КРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.
ФОРТЕПИАНО. 099-96-34-086.

РАСПИЛОВКА ДРОВ. 066-143-66-51.

Ремонт 
изготовление, 

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

аренда
СНИМУ трёхкомнатную КВАР-

ТИРУ в центре. 095-833-20-75.

кУПлЮ
кРС,

коНей.

095-51-23-839

Лютов Александр Сергеевич
(03.05.1997 – 09.02.2018)

Прошло два года как день один,
Скорбит душа, и сердце плачет,
Перед глазами образ твой!

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз…
Зачем судьба была жестокой?
Так рано ты ушёл от нас!
Любил ты жизнь, ты был весёлым,
Не падал духом никогда,
Любил ты жизнь и счастлив был…
Не смыть слезами наше горе,
Для нас ты будешь жив всегда!

Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговори,
Не забывай о нас, не надо!
Тебя мы любим, помним 
и скорбим…

Твои родные Лютовы, 
Снигур, Димитровы.

ПОМНИМ.. .

считать недействительным
ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на ім’я КАРТАШЕВА Єгора 

Олександровича, 28.05.1999 р. н., вважати недійсним.
ПРИПИСНЕ ПОСВІДЧЕННЯ на ім’я РУДНІЦЬКОГО     

Сергія Сергійовича, 06.12.1987 р. н., вважати недійсним.
ДИПЛОМ молодшого спеціаліста ІДАР № 003185, виданий 

Чугуєво-Бабчанським лісним технікумом у 1998 році на ім’я           
ЧУМАК Ольги Василівни, вважати недійсним у зв’язку з втратою.

Редакция продает календарь 
«Храмы Новоайдарщины». 

Цена - 85 гривень. 

Количество ограничено. 

По горизонтали:
3. Ковыльные просторы.                   

6. «Мафиозный» осьминог.                
11. Место превращения курицы 
в жар-птицу. 13. «Движется и не 
движется» в песне. 14. Гордость 
бодибилдера. 16. Перемещение 
груза на собственном хребте.                          
17. Крыша баранов. 18. «Пуг-
ливый лес». 20. «Экватор» рабо-
чей недели. 21. Мокрый конец 
света. 24. «Третий глаз» филате-
листа. 25. «Медик», часто прибе-
гающий к советам из травника.                                                            
26. Предмет верблюжьей гор-
дости. 31. «Каток» на шоссе.                                                    
33. «Дремучий» период цивилиза-
ции. 34. Первый этап на пути по 
этапам. 35. Распределительница 
счастья. 36. Голосовое место-
рождение. 38. Нормативный акт, 
который сравнивают с дышлом.      
41. Гость столицы с глубинки. 42. 
Во время какой опереции лётчику 
приходится буквально «залезать 
под юбку»? 44. «Штаб» фирмы. 47. 
Цветная невыразительность. 49. 
Мона из Лувра. 50. Автомобиль со 
зверским названием. 51. «Бегство» 
кадров. 53. Дальнобойные очки.                                                                       
55. Небольшая порция прозы. 
57. Судно, не двигающееся с ме-
ста, пока его не раскочегарят.               
58. Смешной драматург. 59. Про-
изводственный процесс в типо-
графиях и военкоматах. 60. Око 
за око, зуб за зуб. 61. Травянистая 
спутница Ивана. 62. Какая часть 
тела может получиться, если у 
походного сосуда убрать первую 
букву?

По вертикали:
1. Он делает мужчину кавале-

ром. 2. Наука, в которой «с иксами 
задачи». 4. Смельчак наизнанку.  
5. Женщина, способная доставить 
мелкие неприятности, но в доста-
точном количестве. 7. Период ро-
дового строя, когда все проблемы 
решали мужики. 8. Начинается 
с мысли: «Нужно было лечь по-
раньше». 9. Человек, который зна-
ет, как воспитывать чужих детей 
лучше, чем своих. 10. Ювелирная 
«паутинка». 12. Мама с хоботом.                                                                   
14. Наглая часть лица. 15. Корми-
лец плагиаторов. 19. Лекарство от 
засухи. 20. Наука, так и оставшаяся 
на пещерном уровне. 22. «Диспет-
чер спектакля». 23. Манёвр только 
для уверенных. 27. «Домострое-
вец» без кирпичей. 28. Самая ред-
кая школьная отметка. 29. Убой-
ный инструмент Калашникова. 
30. Дырка из команды «Решето». 
32. «Сфера влияния» животного. 
33. Первый росток, вышедший в 
люди. 37. Популярность, повы-
шающая цену товара. 38. Самогон 
по отношению к водке, и любов-
ник по отношению к мужу. 39. Бо-
лезнь эмигранта. 40. Лицо дома. 
43. Придверный ковёр. 45. «Жид-
кий комок». 46. Сельхозкульту-
ра, с которой борется Минздрав.                                                              
48. Управа на зайчика в трамвай-
чике. 49. Специалист по извлече-
нию «каши изо рта». 52. Вожак 
«Золотой Орды». 54. Что рвёт 
тот, кто даёт дёру? 56. «Паниров-
ка» для печёной картошки. 57. Он 
выходит на ловлю мух с «сетью».

Коллектив ТОВ «Вісник Новоайдарщини» выражает глубокие 
соболезнования семьям Глазуновых, Рыженковых, Еременко, 
всем родным и близким по поводу невосполнимой утраты – 
смерти дорогого человека ЕРЕМЕНКО Марии Евстафьевны.

Колектив НВК Дмитрівська ЗОШ-ДНЗ висловлює щирі співчуття 
Василик Тетяні Павлівні та Василик Сергію Сергійовичу з приводу 
передчасної смерті чоловіка і батька ВАСИЛИК Сергія Івановича.

Предприятию «Айдар-Ми-
лаМ» требуется ГРУЗЧИК.  
050-477-23-30.

Предприятию «Айдар-МилаМ» 
требуется ЭЛЕКТРОМОНТЁР. 
066-567-12-70.
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Поздравляем с юбилеем 
ЮРОВУ Анну Тихоновну!

Вам сегодня 90! Поздравляем с юбилеем! 
Желаем, чтобы в жизни всё было, как в сказке, 
быть всегда здоровой и счастливой и прожить                  
ещё с двадцаток лет!

С уважением – 
сестра Маруся, внук Игорь, соседи.

Дорогую и любимую 
маму, бабушку 
и прабабушку 

ВЕРЕЩАГИНУ 
Клавдию Алексеевну 

сердечно поздравляем 
с 88-летием!

Пусть будет доб-
рым каждый час, пре-
красным – настроение! 
Пусть повторятся мно-
го раз счастливые мгно-
вения! Пусть дарит жизнь 
любовь и свет, надежду и ве-
зение! Желаем счастья, долгих                                             
лет, удач и вдохновения!

Дети, 8 внуков, 11 правнуков.

Від усього серця щиро 
вітаємо з ювілейним 

днем народження 
заступника директора 
з навчально-виховної 

роботи, 
добру людину 

і прекрасну жінку 
СОЛОДУХУ 

Надію Миколаївну! 

Свій ювілей Ви зуст-
річаєте збагачені життє-
вим досвідом, сумлінною 
довгорічною працею. 
Доброзичливими сто-
сунками з колегами в на-
шому колективі Ви за-
служили глибоку повагу. 
Прийміть від нас щирі 
вітання і найкращі поба-
жання міцного здоров’я 

на довгі роки, великого людського щастя, добра,                               
благополуччя, щасливого довголіття.

Хай буде світлим кожен день в житті,
Хай негаразди завжди обминають,

Хай буде легко Вам вперед іти,
І словом добрим Вас завжди вітають.

Бажаєм успіхів великих у роботі,
Й побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають завжди всі турботи,

І хай приносить радість кожний день!

Адміністрація та колектив 
Новоайдарської обласної санаторної школи.

Интересные факты о 
мобильных телефонах:

1. Первый звонок с мобиль-
ного телефона был совершён                      
в 1973 году.

2. Впервые в широкую прода-
жу мобильный телефон поступил 
в США в 1983 году. Он стоил   
около 4000 долларов.

3. Первый мобильный телефон 
был создан фирмой Motorola: 
длиной 22 сантиметра и весом 
900 грамм. Он состоял из 30 плат, 
а зарядка длилась 10 часов, разря-
жался же он за полчаса разговора.                                                                 
Телефон был создан в 1973 году.

4. Телефон Nokia 1100 при-
знан самым популярным мобиль-
ником всех времён. Было прода-
но более 250 млн экземпляров.

5. Метание мобильных те-
лефонов является популярным 
видом спорта в Финляндии, 
Бельгии и некоторых других 
странах. На проводившемся в 
2014 году очередном чемпио-
нате мира по этой дисциплине 
был установлен новый мировой                                         
рекорд — 110,42 метра.

6. Первое SMS-сообщение 
было отправлено в 1992 году.

7. Мобильных телефонов в 
мире сейчас больше, чем людей.

8. Большинство продаваемых 
в Японии телефонов – водоне-
проницаемые, так как многие 
японцы не расстаются со своим                
мобильником даже в душе.

9. Современные смартфоны 
в разы мощнее, чем компью-
теры, установленные в косми-
ческих кораблях, доставляв-
ших американских астронавтов                                      
на Луну и обратно.

10. Во многих странах сотовые 
вышки маскируют под деревья, 
чтобы не портить пейзаж.

11. В 1996 году, когда пра-
вительство Малайзии рассле-
довало серию краж мобильных 
телефонов, было обнаружено, 
что рыбаки используют их в ка-
честве приманки. Оказалось, 
что с помощью мобильных те-
лефонов они издавали в воде 
звук в высокой тональности,                                                                
который привлекал рыбу.

12. В Эстонии можно го-
лосовать на выборах, исполь-
зуя специальное приложение                          
на мобильном телефоне.

13. Тонна мобильных телефо-

нов содержит в 60 раз больше    
золота, чем тонна золотой руды.

14. Среднестатистический че-
ловек заглядывает в свой смарт-
фон 110 раз в день.

15. Запрет на использование 
телефонов учащимися в том или 
ином виде существует в США, 
Франции, Греции, Таджикиста-
не, Азербайджане. В Канаде и 
Великобритании этот вопрос ре-
шается на региональном уровне. 
В украинском парламенте заре-
гистрирован законопроект о за-
прете пользоваться мобильными           
телефонами в школе.

Правда и мифы о вреде 
мобильных телефонов

О влиянии мобильного теле-
фона на здоровье человека не 
задумывался, наверное, только 
ленивый. Этот вопрос интере- 
сует не только пользователей              
гаджетов, но и ученых. 

Давайте все же разберемся, 
так ли это, и что по этому поводу     
говорят специалисты.

Миф № 1: Мобильные теле-
фоны способны стать причиной 
возникновения онкологического 
заболевания.

Факт: это неправда. По-
дробное исследование этого 
вопроса провели учёные из 
Сиднейского университета. Ис-
следования продолжались около 
30 лет. Они доказали, что ника-
кой взаимосвязи между появле-
нием телефонов и образованием                                                
рака головного мозга нет.

Миф № 2: Мобильные теле-
фоны служат рассадником для 
размножения болезнетворных  
микробов и бактерий.

Факт: это правда. Ученые 
доказали, что на самом обыч-
ном телефоне среднеста-
тистического человека оби-
тают миллиарды опасных 
микробов. Причем их примерно 
в 5 раз больше, чем на сидении                                                                
унитаза в общественном туалете.

Чтобы не подвергать ри-
ску свое здоровье, следите за 
чистотой своего мобильника: 
протирайте корпус антибак-
териальной салфеткой, мойте 
руки, не кладите телефон на 
обеденный стол и, по возможно-
сти, не давайте его другим лю-
дям так же, как не даёте зубную                                                 

щётку или расчёску.
Миф № 3: Мобильные теле-

фоны часто становятся причиной 
ДТП.

Факт: это правда. По ста-
тистике, по вине водителей, 
которые разговаривают по мо-
бильному во время движения, 
ДТП случаются в 4 раза чаще. 
Если же водитель пишет СМС,                                              
риск увеличивается еще в 6 раз.

Миф № 4: Мобильные теле-
фоны плохо влияют на зрение.

Факт: это правда. Вклю-
ченный экран телефона сам по 
себе напрягает глаза, а если пя-
литься в него несколько часов 
кряду, соответственно, нагрузка                  
увеличивается.

Если по долгу работы или 
учебы вам необходимо активно 
пользоваться телефоном, реко-
мендуется уменьшить яркость 
подсветки. Сразу двух зайцев 
убьете: и глазам легче станет, 
и аккумулятор дольше зарядку 
продержит.

Миф № 5: Мобильный теле-
фон ухудшает качество сна.

Факт: это правда. У многих 
современных людей есть привыч-
ка засыпать, просматривая что-
то на экране смартфона. Это в 
корне неправильно, уверяют 
ученые. Головной мозг получает 
новую информацию и еще неко-
торое время будет ее «перевари-
вать», не давая человеку, таким                                                       
образом, расслабиться и уснуть.

Миф № 6: Мобильный те-
лефон может стать причиной                   
попадания разряда молнии.

Факт: это правда. Напри-
мер, метеорологическая служба 
Франции уже предупредила жи-
телей страны, что использовать 
мобильные телефоны во время 
грозы опасно, так как они – «про-
водники электрического разря-
да, способные спровоцировать 
попадание молнии в человека». 
И, обратите внимание, что зво-
нить по нему при этом вовсе не 
обязательно, достаточно того,                       
чтобы телефон был включен.

Берегите себя и своих близ-
ких, и помните – мобильные те-
лефоны созданы для того, чтобы 
сделать нашу жизнь комфортной. 
Не позволяйте им стать причиной 
ухудшения вашего самочувствия     
или угрозой для жизни.
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Проведение этого дня предложил французский писатель Фил Марсо, который написал первый ро-
ман в SMS-ках, ставший бестселлером в Европе. Он же придумал и слово «адиктофония» для обозна-
чения болезненного пристрастия к мобильникам. Его поддержали психологи, обеспокоенные новой 
зависимостью, которая все больше распространяется по миру. Зависимостью от сотовых телефо-
нов занимается и серьезная психиатрия, в которой для ее обозначения принят термин «номофобия». 
Больше всего страдают от номофобии подростки и молодые люди 18-24 лет – 77 %.

Мы используем мобильные телефоны каждый день. По крайней мере, большинство из нас. 
Иногда даже трудно представить себе времена без мобильного телефона. Почему? Да пото-
му что они стали настолько неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, что сам способ                                                      
выполнения всех других дел изменился.


