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Шановні земляки!

Шість років тому, з 18 по 20 лютого, сталася трагічна 
кульмінація Революції Гідності. Саме тоді загину-
ла більшість Героїв Небесної Сотні. Схиляю голову в 
пам’ять про цих мужніх громадян нашої країни.

Майже три місяці тривало протистояння українців 
з агресивної владою за право жити в цивілізованій 
демократичній країні, де життя громадянина, його сво-
бода і гідність дійсно понад усе. Де народ сам вирішує 
і обирає свою долю, а не є статистичним електоратом, 
потрібним лише для виборів. 

Українці повстали проти свавілля тодішньої вла-
ди, її безкарності, проти корупції, що як спрут скувала 
організм країни. А неповага до інтересів пересічного 

громадянина була як фундамент тодішньої державної 
системи.

Ганьба, що за шість минулих років не відбулися 
суди, не покарані винуватці трагедії, що сталася у Києві 
в ті дні. Досі нема відповіді: хто дав наказ стріляти                     
та вбивати демонстрантів? Сумно.

Також, на жаль, не припиняється війна тут, на Сході. 
Майже кожного дня ми втрачаємо кращих синів и до-
ньок України, які боронять територіальну цілісність         
і суверенітет країни.

Упевнений, ми обов’язково повернемо мир на наші 
території та не поступимося жодним національним прин-
ципом! А ще завжди будемо пам’ятати всіх справжніх 
українських Героїв, що віддали життя за рідну землю!

Слава Україні!

В понеділок 17 лютого в селищі Но-
воайдар відбулось урочисте відкриття 
нової, обладнаної за сучасними вимо-
гами поліцейської станції для населен-
ня. На захід зібралось багато мешканців    
Новоайдару та його гостей.

Якість, зручність, швидкість та 
прозорість є основними критеріями 
роботи нового закладу. Відкриття 
поліцейської станції  - це крок до зміни си-
стеми взаємовідносин між громадським 
суспільством та поліцейськими. На цій 
станції базуватимуться дільничні офіцери 
поліції, які обслуговують територію 
Новоайдарської ради, а це близько 10 тис. 
жителів.  Також у приміщенні станції бу-
дуть працювати інспектори ювенальної 
превенції, працівники з контролю за 
обігом зброї у сфері дозвільної системи 
та сектору реагування патрульної поліції. 
Це дасть можливість мешканцям отрима-
ти кваліфіковану допомогу поліцейських 
у будь-який час. 

Ця урочиста подія стала можлива у ме-
жах Програми ООН з відновлення та роз-
будови миру та за фінансової підтримки 
урядів Королівства Данії, Швейцарської 
Конфедерації, та співфінансування 
Новоайдарської районної ради, 
Денежниківської сільської ради при 
впровадженні ініціативи Новоайдарської 
районної громадської організації          
ТСЖ «Акація». 

З вітальним словом до новоайдарців 
звернувся начальник Головно-
го управління Національної поліції в 

Луганській області, полковник поліції 
Сергій Колесник. Він зауважив, що 
ця подія дуже важлива і для райо-
ну, і для всієї Луганської області (до 
речі, це вже третя відкрита поліцейська 
станція на Луганщині). - Відкриття 
станції - це спільна праця і міжнародних 
організацій, і влади, і поліції, і громадсь-
ких організацій, - сказав С. Колесник. 
– Це дозволить більш тісно працювати                
з людьми, надаючи необхідну допомогу. 

Також начальник ГУ НП в Луганській 
області виконав приємну та почес-
ну місію: вручив Подяки за співпрацю, 
підтримку та всебічну допомогу в 
реалізації проекту голові Новоайдарської 

районної ради Віктору Макого-
ну, в. о. голови районної державної 
адміністрації Тетяні Новиковій, фахівцю 
з мобілізації громад програми ООН із 
відновлення та розбудови миру Емілю 
Коренєву та активній учасниці проекту                            
Олені Кізіловій.

Віктор Макогон, Тетяна Новикова 
та Еміль Коренєв також звернулись до 
присутніх зі словами привітань, побажан-
нями миру та благополуччя. Виступаючі 
зауважили, що важливо відповідати на 
подібні проекти, підтримувати їх, по-
кращувати умови, створювати  більш 
комфортні. Також вони висловили надію, 
що  наступним кроком роботи в цьо-
му напрямку буде будівництво станції в             
с. Трьохізбенка. Ще більше святковості 
додало заходу музичне привітання від 
Юлії Крохмальової.

Далі урочистий момент перерізання 
стрічки. Честь зробити цей відпові-
дальний крок довірено В. Макого-
ну, Т. Новиковій, С. Колеснику та                                 
Е. Коренєву.

Після цього всі бажаючі мали змо-
гу завітати до нової поліцейської 
станції, ознайомитися з умовами роботи 
поліцейських, роздивитися сучасне об-
ладнання та устаткування, яке, до речі, 
пристосовано до потреб усіх категорій 
населення. Ця невеличка екскурсія 
призвела гарне враження. Тож робо-
та «кипітиме», сприяючи встановленню 
якісно нових відносин та підвищенню                       
рівня довіри до поліцейських.
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України затвер-
джено перелік опорних закладів охорони здоров’я у 
госпітальних округах на період до 2023 року.

Зокрема, у Луганській області це комунальне неко-
мерційне підприємство «Біловодська багатопрофільна 
лікарня» Біловодської селищної ради, комунальне не-
комерційне підприємство Лисичанської міської ради 
«Лисичанська багатопрофільна лікарня», комунальне 
некомерційне підприємство «Сватівська багатопро-
фільна лікарня» Сватівської районної ради, комуналь-
не некомерційне підприємство «Старобільське район-
не територіальне медичне об'єднання» Старобільської 
районної ради, комунальне некомерційне підприємство 
«Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської 
міської ради.

kmu.gov.ua

 
 

 

Уряд прийняв рішення щодо оздоровлення дітей жур-
налістів, які загинули під час виконання службових     
обов’язків, чорнобильців та аграріїв. 

Уряд розширив перелік категорій дітей, які потребують 
особливої уваги та підтримки, для забезпечення їх оздо-
ровленням та відпочинком. До даного переліку включено:

- дітей журналістів, які загинули під час виконання 
службових обов’язків;

- дітей, одному з батьків яких встановлено інвалідність 
I або II групи;

- дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської     
катастрофи;

- дітей працівників агропромислового комплексу             
та соціальної сфери села. 

Діти будуть направлятися на оздоровлення у відповідні 
дитячі заклади, у тому числі Міжнародний дитячий центр 
«Артек» та Український дитячий центр «Молода гвардія», 
за рахунок бюджетних коштів.

kmu.gov.ua

 
 

 

2 лютого законопроєкт № 1233 «Про внесення 
змін до Кодексу законів про працю України (щодо 
усунення норм, які порушують права і законні                                                
інтереси роботодавців України)» набув чинності.

Згідно Закону, змінено розміри трудових штрафів.
Неоформлені працівники та зарплата у «конвертах» 

– 10 мінзарплат (у 2020 році – 47230 грн) за перше по-
рушення, а для «єдинників» І-ІІІ груп – попередження 
та 30 мінзарплат (141690 грн) за кожного працівника, 
щодо якого скоєно порушення – за повторне протягом 
двох років з дня виявлення порушення.

Недопущення до проведення перевірки з питань 
додержання законодавства про працю, створення пе-
решкод у її проведенні – 3 мінзарплати (у 2020 році – 
14169 грн).

Недопущення до проведення перевірки з питань 
виявлення неоформлених працівників та зарплати «у  
конвертах» – 16 мінзарплат (у 2020 році – 75568 грн).

Порушення строків виплати зарплати – 3                           
мінзарплати.

Недотримання мінімальних державних гарантій в 
оплаті праці – 2 мінзарплати (у 2020 році – 9446 грн)   
за кожного працівника.

Недотримання гарантій та пільг мобілізованим пра-
цівникам та строковикам – 4 мінзарплати (у 2020 році 
– 18892 грн) за кожного працівника. А до роботодав-
ців-«єдинників» І-ІІІ групи застосовуватиметься лише 
попередження.

Інші порушення трудового законодавства – 1 мін-
зарплата за кожне порушення (у 2020 році – 4723 грн); 
2 мінзарплати (у 2020 році – 9446 грн) за повторне     
порушення протягом року з дня виявлення порушення.

news.dtkt.ua

 

Пенсійний вік для жінок на сьогодні визначається за-
лежно від дати народження. У 2020 році пенсійний вік 
для жінок до 1 квітня становить 59 років, з 1 квітня – 59 
років і 6 місяців. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для 
жінок становитиме 60 років. 

Наприклад, в цьому році жінки, які народилися у 
період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, 
можуть вийти на пенсію після досягнення віку 59 ро-
ків 6 місяців. А жінки, які народилися після 1 квітня 
1961 року, можуть отримати пенсію за віком лише після      
досягнення ними віку 60 років у 2021 році.

Страховий стаж, що дає право на призначення пен-
сії за віком, у 2020 році становить не менше 27 ро-
ків. З кожним наступним роком він зростатиме на                          
один рік – до 35 років у 2028 році.   

Кількість років страхового стажу теж підвищується 
щорічно, з 1 січня кожного нового року – +1. Напри-
клад, з 2021 року мінімальний страховий стаж, необ-
хідний для призначення пенсії, зросте до 28 років, з 
1 січня 2022 року – до 29 років і так далі. Так трива-
тиме до 2028 року, поки мінімальний страховий стаж                               
не досягне 35 років як для чоловіків, так і для жінок.

Кому і коли підвищать. Цього року двічі зростуть 
мінімальні пенсії. З 1 липня вони досягнуть 1712 грн 

(+74 грн), а з 1 грудня – 1769 грн (+57 грн). Тобто за 
рік підвищення становитиме 131 грн, або 8 %. При 
цьому перерахують пенсії і тим, хто має наднорматив-
ний стаж, – для жінок це більше 30 років, для чоло-
віків – понад 35 років. Так, як за кожен «зайвий» рік 
покладена доплата в 1 % від мінімальної пенсії (зараз 
16,38 грн), то з 1 липня доплата зросте на 74 коп. за 
кожен рік, а з 1 грудня – ще на 57 коп./рік. Наприклад, 
чоловік, який має 40 років стажу, в результаті отримає                                                           
з 1 грудня аж на 6 грн 55 копійок більше, ніж зараз.

segodnya.ua

 

Сєвєродонецькою місцевою про-
куратурою протягом 2019 року вжи-
то заходи щодо забезпечення прав 
громадян на звернення до органів 
прокуратури відповідно до Закону 
України «Про звернення громадян».

Так, протягом 2019 року до Но-
воайдарського відділу Сєвєродо-
нецької місцевої прокуратури на-
дійшло 67 звернень громадян, з них 
вирішено 42 звернення,  22 звернен-
ня направлено за належністю до ін-
ших відомств та 3 передано до іншої 
прокуратури. Виключено з обліку у 
зв'язку із внесенням відомостей до 
Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 2 звернення.

Прокурорами Новоайдарського відділу Сєвєродоне-
цької місцевої прокуратури дотримуються порядок та 
строки розгляду і вирішення звернень, забезпечення 
об’єктивного та всебічного їх розгляду.

Протягом 2019 року рішення, дії чи бездіяльність 
прокурорів відділу за наслідками розгляду звер-
нень  у порядку кримінального процесуального та                             
адміністративного судочинства не оскаржувалися.

На особистому прийомі упродовж 2019 року праців-
никами відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури 
прийнято 16 осіб.

Одночасно повідомляю, що керівництвом Сєвєро-
донецької місцевої прокуратури ведеться особистий 
прийом громадян в приміщенні місцевої прокурату-
ри та Новоайдарського відділу місцевої прокуратури     
за наступним графіком:

Керівник Сєвєродонецької місцевої прокура-
тури Голубов О. В. - щовівторка з 09:00 до 13:00                                             

(м. Сєвєродонецьк, вул. 8 Березня, 
2).

Перший заступник керівника 
Сєвєродонецької місцевої прокура-
тури Онуфрієнко О. В. – щосереди 
з 09:00 до 13:00 (м. Сєвєродонецьк, 
вул. 8 Березня, 2).

Начальник Новоайдарського 
відділу Сєвєродонецької місцевої 
прокуратури Гайдидей О. В. – що-
понеділка з 09:00 до 13:00 (смт. Но-
воайдар, вул. Центральна, 26).

Заступник начальника Ново-
айдарського відділу Сєвєродо-
нецької місцевої прокуратури                                 
Кононов В. М. – щовівторка з 
09:00 до 13:00 (смт. Новоайдар,                                                                                     

вул. Центральна, 26).
В інші робочі дні прийом громадян здійснюєть-

ся прокурорами  Новоайдарського відділу Сєвєро-
донецької місцевої прокуратури в приміщенні від-
ділу з 09:00 до 18:00 за адресою: смт. Новоайдар,                     
вул. Центральна, 26.

Також звернення приймаються на електрон- 
ну пошту відділу prok.novoaydarskiy@gmail.com                         
та телефон «гарячої лінії» (06445) 9-40-54.

Прийом запитувачів публічної інформації у Но-
воайдарському відділі Сєвєродонецької місцевої 
прокуратури здійснюється у кабінеті доступу до 
публічної інформації за адресою: смт. Новоайдар,                            
вул. Центральна, 2, каб. № 3 з 09:00 до 18:00.

Б. МОРОЗОВ, прокурор 
Новоайдарського відділу  

Сєвєродонецької місцевої прокуратури.

 

Президент України Володимир Зеленський підпи-
сав законопроект № 0930 про безкоштовне харчування 
для дітей внутрішніх переселенців. Цей закон набирає   
чинності за три місяці від дня його опублікування

Передбачено, що дітям грудного віку та дітям друго-
го року життя, які входять до складу малозабезпечених 
сімей та/або постраждалих у результаті Чорнобильської 
катастрофи і мають статус дитини, яка постраждала 
внаслідок військових дій і збройних конфліктів, або з 
числа внутрішньо переміщених осіб, за рахунок держа-

ви гарантується забезпечення дитячим харчуванням.
Також, відповідно до закону, харчування за рахунок 

держбюджету надається дітям з перерахованих вище 
категорій і під час навчання в дошкільних, загальноос-
вітніх, професійно-технічних навчальних закладах не-
залежно від підпорядкування, типів і форми власності.

 Верховна Рада України ухвалила даний закон               
16 січня 355 голосами.

112.ua

Відтепер українцям не обов’язково пред’являти па-
перову квитанцію про сплату державних послуг, а до-
статньо лише мати її електронний варіант в Інтернеті 
або мобільному телефоні.

Уряд підключив до сервісу check.gov.ua всі основні 
державні органи: сервісні центри МВС (водійські по-
свідчення, довідка про несудимість тощо); міграційну 
службу (паспорти, закордонні паспорти тощо); РАЦСи 

(усі послуги з народження, шлюбу тощо); ЦНАПи; по-
слуги в обласних державних адміністраціях (ліцензії, 
витяги тощо)

Зараз до сервісу Check приєднано три банки, в стадії 
підключення — ще 10 установ.

Для додаткових роз’яснень працює гаряча лінія 1545.

LegalHub
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В Новоайдарському районному секторі філії дер-
жавної установи «Центр пробації» в Луганській облас-
ті на даний час з величезним обсягом робіт порають-
ся лише два співробітники. Це начальник районного 
«Центру пробації», майор внутрішньої служби Оль-
га Леонідівна Антонова та провідний інспектор                                                    
Лідія Іванівна Вороніна.

Як розповідають О. Антонова та Л. Вороніна, про-
бація відноситься до процесу виконання в суспільстві 
покарань і заходів, передбачених законом і призначе-
них правопорушникам. Вона включає широке коло дій 
та заходів виховного впливу, таких як нагляд, контроль 
і надання допомоги, метою яких є безпека суспіль-
ства, запобігання вчиненню засудженими повторних 
кримінальних правопорушень, а також забезпечення 
суду інформацією, що характеризує обвинувачених, 

з метою прийняття судом рішення про міру їхньої                                   
відповідальності.

За 5 років дії Закону створено нормативну базу з 
урахуванням культурної і ментальної специфіки укра-
їнського суспільства, працівник пробації бере участь у 
судовому провадженні у якості повноправного учасни-
ка, створено дієву модель ювенальної пробації, власних 
інструментів роботи з правопорушниками, зокрема 
пробаційних програм, організовано підтримку органів 
місцевого самоврядування.

Це дає свій позитивний результат. Оскільки люди-
на не відірвана від сім'ї, від соціуму, вона не втрачає 
ті соціальні зв'язки, які вона може втратити у неволі. 
Завдяки пробації така людина може залишитися на 
волі, але це накладає на неї певні зобов'язання. Вчасно 
приходити на реєстрацію до центру та відвідувати за-
няття. В результаті до суспільства повертається повно-
цінна людина, яка не порушує законодавство, працює,            
сплачує податки та створює сім'ю.

Професійна діяльність співробітників служби про-
бації пов’язана з постійним спілкуванням з великою 
кількістю людей, поєднанням надання різнопланових 
послуг з нагляду і контролю, реабілітацією клієнтів 
пробації.

Новоайдарським районним сектором здійснюється 
різнобічна робота, а саме: проводяться заходи вихов-

ного, патріотичного та пізнавально-інформаційного 
характеру; налагоджено співпрацю із органами міс-
цевого самоврядування та структурними підрозді-
лами, волонтерами та громадськими організаціями;                                
робота висвітлюється в засобах масової інформації.

«Ми прагнемо, щоб пробація була не лише відкри-
тою і прозорою, але й такою, що виправдовує сподіван-
ня суспільства», - підсумовують Ольга та Лідія.

Тож, з нагоди 5-ї річниці прийняття Закону України 
«Про пробацію» щиро вітаємо співробітниць «Центру 
пробації». Бажаємо успіхів у цій нелегкій, але такій 
необхідній справі, міцного здоров’я, родинного щастя, 
добра та благополуччя!

М. ТИХОНОВА.

У лютому 2015 року Верховною Радою України 
був прийнятий Закон України «Про пробацію». На 
виконання даного Закону шляхом реформування 
кримінально-виконавчої інспекції було створено єдину 
Державну установу «Центр пробації», удосконале-
но організаційну структуру, механізм використан-
ня фінансових, матеріальних та технічних умов 
функціонування органів пробації для ефективного     
використання поставлених завдань.

Прийняття Закону «Про пробацію» стало 
важливим кроком у сфері наближення юстиції 
України до міжнародних стандартів і впровад-
ження у державі принципово нової системи заходів                               
кримінально-правового характеру.

Згідно статистики, в Афганістані загинули близь-
ко 15 тисяч вояків, із них майже 4 тисячі українців. 
72 українських воїни зникли безвісти. Майже 3 тися-
чі матерів втратили своїх синів, півтисячі жінок стали      
вдовами, 711 дітей – сиротами.

Більше 8 тисяч українців отримали поранення, 6 ти-
сяч залишилися інвалідами. Це страшна ціна, яку зга-
дували на заходах воїни-інтернаціоналісти, їх родини, 
представники громадськості.

Вдивляючись в обличчя дорослих чоловіків, які  зов-
сім хлопчиськами були вимушені зазнати жах війни, 
розумієш, що загиблих побратимів забути неможливо.

Новоайдарщина теж долучилася до відзначення 
цього пам’ятного дня. Учасники заходу в смт. Ново-
айдар віддали дань поваги воїнам, що брали участь у 
бойових діях Другої світової війни, поклавши квіти до 
Братської могили в центрі селища. І ось всі вже зібра-
лися біля пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам.             
Хвилина мовчання в пам'ять про загиблих товаришів.

Зі словами вдячності та поваги до воїнів-інтерна-
ціоналістів, з побажаннями миру та добробуту рідній 
землі звернулися голова районної ради Віктор Мако-
гон, в. о. голови райдержадміністрації Тетяна Нови-
кова, голова української спілки ветеранів Афганістану                       
Новоайдарського району Олександр Косов.

Далі воїни-інтернаціоналісти на чолі з Олександром 
Косовим відвідали могили своїх побратимів: Віктора 
Савіна, що загинув в Афгані, Сергія Петруші, Олексан-
дра Волкова, Єгора Кудріна, Андрія Кассе, Володими-
ра Зеленкіна, Валентина Тіханова, Миколи Єфремен-
ко, Володимира Адоніна, Володимира Шерстюка, що 
пішли з життя в мирний час. Воїни поклали квіти та                    
схилили голови перед їхньою пам’яттю.

Далі учасники заходу завітали до Новоайдар-
ського районного краєзнавчого музею. Тут спів-
робітники підготували тематичну виставку, 
пов’язану з подіями більш ніж тридцятирічної дав-
нини. Також увазі присутніх було запропоновано                                                                                                        
відеофільм, підготований Миколою Литвиненком.

Завершився захід за спільним обіднім столом. Тим, 
хто пройшов крізь війну, було про що поговорити,    
кого та що згадати…

У місті Щастя заходи розпочались з прочитання 
віршу «Чорний тюльпан», який написав перший го-
лова Щастинської Спілки ветеранів Афганістану (вої-
нів-інтернаціоналістів) Юрій Боровков. Він пролунав         
реквіємом за загиблими.

Крім афганців, цього дня вшановують і інших вій-
ськових, які брали участь у різних війнах в часи СРСР 
та незалежної України. Зараз у рядах Спілки ветеранів 
м. Щастя, яку  з 2014 року очолює Микола Валуйсков, 

нараховується 51 ветеран. Із них в Афганістані нес-
ли службу 28 чоловік, у Чехословаччині – 8, і завжди, 
у хвилини горя та радості, поряд з ними  дружини –         
14 бойових подруг.

Квіти до підніжжя меморіалу, хвилина мовчання, а 
ще квіти до пам’ятної дошки Костянтину Кутовому, ко-
лишньому учню Щастинської школи № 56, що загинув 
в Афганістані – так щастинці вшанували пам'ять заги-
блих земляків. Про своє перебування на війні «афганці» 
не дуже поспішають розповідати. Вони відмовчуються 
та скромно зауважують, мовляв, що тут говорити: війна 
і є війна – стріляють, убивають. Але навіть із скупих 
фраз-спогадів стає зрозуміло – кожен з них щохви-

линно ризикував своїм життям, у кожного війна –                                                                                                     
як гостра заноза у серці.

У місті давно склалася традиція – вітати, а ще спіл-
куватися представникам двох поколінь у стінах школи, 
яка носить ім’я воїна-інтернаціоналіста. Цього разу на 
зустрічі був батько Кості – Анатолій Петрович Кутовий. 
І щира цікавість, велика шана в очах школярів, які дали 
камерний концерт для інтернаціоналістів, мабуть, най-
більша нагорода для Анатолія Петровича Кутового та 
воїнів-орденоносців, наших земляків.

Світлими спогадами згадали пам'ять загиблих 
друзів на панахиді у храмі та за обіднім столом,                               
який щороку організує адміністрація міста.

Щорічно 15 лютого в усіх населених пунктах 
України відзначають День вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав. Ця 
пам’ятна дата приурочена до роковин виведення 
радянських військ з Афганістану у 1989 році.

15 лютого 1989 року останній радянський солдат 
залишив афганську землю – Афганська війна (1979-
1989) була програна. За десять років неоголошеної 
війни на поле бою було відправлено більше 160      
тисяч українців — кожен 4-й з 600-тисячної армії.
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Команди були розподілені на підгрупи. Боротьба 
почалася. Звичайно, нікому не хотілося поступати-
ся своїм місцем, тож всі викладалися на повну. Пере-
могу в своїй підгрупі дівчата отримали досить лег-
ко, обійшовши команди суперниць з Новопскова та                                      
Станиці Луганської з рахунком 2:0.

У півфіналі наші юні зірки волейболу зустрілися 
з командою м. Рубіжне. Рахунок зустрічі не став 
несподіванкою – 2:0 на користь Новоайдару. В 
фіналі на нас чекала боротьба з сильним супер-
ником, який протягом першості здобув таку ж 
кількість перемог, як і новоайдарська команда. Це 
волейболістки з міста Старобільськ. Ця гра про-
ходила напруженіше, ніж попередні, але команда 
з Новоайдару не втрачала позицій. Дівчата були 
рішучі, демонстрували чудову гру. Коли рахунок 
зрівнявся, трохи захвилювались вболівальники, 
але самі волейболістки лишились непохитними. 
Тож фінальна зустріч закінчилась з рахунком 
2:1 на нашу користь. Переможці та призери були 
нагороджені кубками, медалями та грамотами 
від обласної федерації волейболу й отримали по-
дарунки від Луганського обласного відділення 
(філії) Комітету з фізичного виховання та спорту                 
Міністерства освіти і науки України.

Новоайдарські волейболістки не приховували 
радості: вони стали чемпіонами області! Молодці, 
дівчата! Так тримати!

«Можна сказати, що дівчата були впевнені 
в своїй перемозі з самого початку, коли ми 
тільки збиралися на змагання, - розповідає тре-
нер Олександр Єгорович Каркачов. – Вони не 
сумніваючись казали: «Ми переможемо. Нам це 
під силу. Зібрались – і вперед!».

Ми часто беремо участь у різноманітних зма-
ганнях, неодноразово зустрічалися з командами-
суперницями. Наші юні дарування вже встигли 
підмітити й основну тактику гри своїх опонентів, 
їхні сильні та слабкі сторони. Ці знання вони ви-
користовують на свою користь, продумуючи ходи 
гри,   можливості для перемоги.

Що й казати, боролись вони гідно. Слід за-

уважити, що волейболістки дуже додали в захисті. І це 
стало однією зі складових успіху та беззаперечної пере-
моги на обласній першості».

Всі учасниці команди розкрили та продемонстру-
вали свої якості і як сильних гравців, і як загартова-
них, вольових та сильних характером дівчат. Капітан 

команди, справжній лідер Аліна Харченко впевнено 
вела за собою згуртовану команду у складі Марії Хар-
ченко, Людмили Трунякової, Аліни Шилової, Карини 
Шилової, Дарії Кривякіної, Кристини Фісанової, Олек-
сандри Подройко та Анастасії Лянної. Кожна з них за-
йняла своє місце на ігровому майданчику та зробила 

свій неоціненний внесок у спільну перемогу. Гра 
команди була сильною, виваженою, злагодженою 
та видовищною. Звичайно, таке напруження тро-
хи втомило, але результат був того вартий!

Та це ще не всі добрі новини з першості. 
Маємо ще одну. Та й яку! Найкращим грав-
цем, MVP-гравцем першості визнано капітана 
новоайдарської команди Аліну Харченко! Дівчина 
зарекомендувала себе якнайкраще. Всю гру три-
мала високий темп. Вона дуже сильно проявила 
себе як гравець у захисті, не підвівши друзів по 
команді жодного разу.

«Аліна – талановита волейболістка, - говорить 
О. Каркачов. – Вона вже давно займається волей-
болом. Тренування, змагання стали для неї, як і 
для інших членів команди, невід’ємною части-
ною життя. Тож не дивно, що таке серйозне став-
лення до спорту, до волейболу привело Аліну до 
такого визнання: стати найкращою серед дівчат з 
дев’яти команд. Хоча вона дуже скромна і не лю-
бить надмірної уваги до себе. Просто займається 
тим, що їй подобається. Робить це з величезним             
задоволенням і викладаючись по максимуму».

Щиро вітаємо наших талановитих 
волейболісток з черговою вагомою перемо-
гою! Стати чемпіонами області – це величез-
не досягнення! Ви вмієте йти до мети, вмієте 
бути справжньою командою, на яку хочеться 
рівнятися, з якої хочеться брати приклад. Не-
хай на вашому спортивному та позаспортив-
ному шляху буде ще безліч перемог, нехай 
тренування та змагання приносять задоволен-
ня від того, що робиш! Хай щастить, дівчата,                                                                                                 
спортивна гордість Новоайдарщини!

М. ТИХОНОВА.

Нещодавно в спортивному комплексі «Олімп» міста Сєвєродонецьк відбулась обласна першість з волейболу серед дівчат старшої вікової групи.
В змаганнях взяли участь дев’ять найсильніших команд області. І, звичайно, важко уявити зустрічі подібного рівня без новоайдарських волейболісток.                      

Вихованки Новоайдарської ДЮСШ (тренери Олександр Каркачов та Віктор Чернявський) були добре підготовані та налаштовані на перемогу.

В конкурсі традиційно взяли участь учні мистецьких 
шкіл району – Новоайдарської дитячої школи мистецтв 
та Школи мистецтв естетичного виховання м. Щастя. І, 
що просто чудово, традиційно повернулися додому 
не з порожніми руками.

Серед учасників середньої вікової категорії (від 
13 до 14 років) ІV місце посіла  Педько Поліна      
(13 років),  КПНЗ «ШМЕВ м. Щастя».

Серед учасників старшої вікової категорії (від 
15 до 17 років): почесне ІІІ місце у Московченко 
Анастасії (15 років) з Новоайдарської ДШМ.

Цей конкурс дуже серйозний, як зауважують 
фахівці, ідентичний вступному екзамену до ху-
дожнього коледжу. Взяти участь у конкурсі – це 
шанс спробувати свої сили в якості набутих знань,          
отриманих за роки навчання в художньому класі.

Учні дуже старанно виконували  завдання – по-
становку з трьох предметів на тлі двох драпіровок. 
Під час проведення конкурсу члени журі та присутні 
викладачі звернули увагу на роботи наших конкур-
санток. Малюнки юних художниць вирізнялись 
динамічною композицією, сміливою технікою ви-
конання, яскравістю кольорів. Тому за підсумками 
результатів конкурсу робота Насті Московчен-
ко посіла почесне ІІІ місце у Луганській області.           
У Поліни Педько – IV місце.

Викладачі С. В. Кулак та І. Ю. Тітарь пишають-
ся своїми ученицями. Та й самі Настя та Поліна 
дуже радіють, адже вони дуже люблять малювати 
та приділяють своєму хобі багато часу та зусиль.            
І все це, як ми бачимо, не є марним.

«Без уміння бачити предмети у тримірному 
просторі та уявляти їх, ми не в змозі реально і пра-

вильно передати форму і падаючі тіні, – зауважили 
викладачі. – Все починалося з лінії, а лінії починалися 
з печери. Поступово люди перейшли до пласких зобра-

жень. А з них – до таких складних, які діти й мали ви-
конати під час найскладнішого технічного конкурсу – 
академічного живопису. Підліткам треба було показати 

свої можливості, вміння бачити пропорції, в тому 
числі між предметами та їх частинами, будувати 
складні елементи, площину в перспективі і пере-
давати тональність, співвідношення і т. д. І вони з 
цим впоралися дуже добре і гідно!».

«Я навчаюся в школі мистецтв вже кілька 
років і просто в захваті від цього, - розповідає 
призерка Анастасія Московченко. - У подібних 
конкурсах беру участь не вперше.  До цього 
були інші міські та обласні творчі конкурси на 
відповідні теми. Перемагала. Але це ще більше 
накладає відбиток, додає відповідальності. Хо-
четься не підвести рідну школу, тих, хто в мене 
вірить, отримати гарний результат. Так, кожний 
конкурс – це для мене хвилююча подія, до якої                                                                                          
я готуюся серйозно й заздалегідь.

Чесно кажучи, про перемогу мріяла. Коли по-
бачила у списку переможців своє прізвище, була 
дуже щаслива. Дуже приємно, що мої старан-
ня оцінено. Рада, що взяла участь, адже конкурс 
допомагає оцінити свою майстерність. Беручи 
участь у конкурсі, ти «набиваєш» руку, вчишся 
розподіляти роботу за обмежений час і робити це 
на високому рівні».

Ми щиро вітаємо переможців! Бажаємо подаль-
ших успіхів, творчих досягнень і перемог учням 
та викладачам, батькам, які можуть повною мірою 
пишатися юними талантами!

М. ТИХОНОВА.

Нещодавно на базі Сєвєродонецької художньої школи відбувся обласний конкурс художньої творчості серед учнів художніх шкіл і художніх відділень шкіл ми-
стецтв з академічного живопису «Чарівна акварель» за темою «Натюрморт з трьох предметів на тлі двох драпіровок помірної контрастності». Конкурс прово-
диться щорічно з метою розвитку, популяризації та активізації дитячої художньої творчості, виявлення та розкриття творчих здібностей учнів, професійної 
орієнтації учнів старших класів. Цього року в Конкурсі взяли участь 32 учня з 11 мистецьких шкіл області.

Конкурс оцінювали компетентні члени журі: Віктор Скубак – викладач коледжу Луганської державної академії культури і мистецтв, доцент, заслуже-
ний художник України, член Національної спілки художників України, голова журі; Борис Романов – художник-графік, лауреат і дипломант міжнародних 
конкурсів з екслібрису, член Національної спілки художників України, член журі; Ольга Тєлушкіна – старший викладач кафедри «Архітектури і містобудування» 
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, член журі.

Призерка конкурсу Анастасія Московченко
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Мовчки, якимось похмурим навалом розвернули ногай-
ці коней, щоб оточити свою здобич, й обережно рушили              
до броду.

 Але не дарма старий Семистрах дні і ночі проводив               
з молодими козаками, навчаючи їх читати степ, наче книгу.

– А чи не здається вам, брати мої, що занадто багато 
птахів здійнялося на Голосіївській балці? – подав голос                        
Іван Горбенко.

– Так, брате, твоя правда. Тепер глянь-бо ліворуч, – це 
вже Самійло Гопак застеріг товариство. – Таке враження, 
що з двох сторін на нас чекають лихі люди. Нумо, до Ба-
ранячих Лобів! Там сторожова вежа і завжди козаки не-
суть варту.  Готуймо шаблі та пістолі! На все воля Божа, бо                                          
Дике Поле не вибачає ні боягузтва, ні зухвальства.

І витяглись, немов стріла з половецького лука, два десятки 
вершників. І понесли їх коні до броду, до Баранячих Лобів, не 
знаючи, чи на ганьбу, чи на славу несуть своїх друзів, з якими  
і в зливу, і в хурделицю були разом.

Але й ногайці також зрозуміли, що їх викрито. Не такою 
вже й легкою виявилась здобич. Звідки дізнались вони, що че-
кає на них засідка? Чому стрімголов кинулися вони в те саме 
єдине місце, де може бути спасіння?

– Казав же Мурзі залишити один загін на правому березі, 
а другим заганяти молодиків у пастку, – простогнав Іскандер, 
пришпорюючи коня. І забув на якусь мить досвідчений де-
сятник, що саме його загін складає лише два десятка воїнів. 
Йому б трішечки зупинитись...

Та чи може бодай що зупинити тих, для кого степ 
– рідна домівка, для кого кожна істота в ньому – це їх 
здобич? І пролунав над берегами річки Айдар неса-
мовитий рев Іскандера, який відлунням пролетів над                                                                                         
лугами, вербами та очеретами:

– Відрізай від броду! Відріза-а-а-ай!!!
Почули це й запоріжці. Та не дістати їх вже ногайцям. Вже 

кипить, піниться під копитами коней і відчайдушних молоди-
ків вода річки Айдар. Вже чутно, як підганяють вони коней, 
звертаючись до своїх берегинь:

–  Катря, Христя, Мотря, Ганно, Оксана – хутчіш, дівчата. 
На тому березі не дістануть вас ногайці. Бережіть себе.

– Миколо, – це вже Устим звертається до побратима, – 
бери дівчат і мерщій до козацької вежі. Нехай братики наші 
запалюють вогні і б`ють на сполох про те, що у степу  ворог. 
Ми ж цих клятих супостатів тут стрінемо. Бо брід – місце не         
широке, і більш як з десяток вершників тут не пройде.

А сонечко вже впало за обрій. Подивились хлопці на 
своїх суджених, яким перед Богом присяглись бути опорою 
і захистом, та й зняли перед ними свої шапки, з-під яких                    
випали буйні оселедці:

– Скажіть братам нашим названим, що чекатимемо             
допомоги, а ворога, доки живі, далі броду не пропустимо.

Перехрестився Микола Лукаш та й пустив свого коня в га-
лоп, відводячи дівчат від небезпеки. І тільки його вигук, що 
пролунав над степом, закипів на губах, прикушених до крові:

– Я повернуся, братчики! Чекайте-е-е-е!!!
А вода над бродом закипає вже під іншими конями, 

на яких інші вершники. Та тільки-но дісталися вони се-
редини річки, як з-за чагарників пролунав залп. І нараз 
зрівнялись сили і козаків, і ногайців. Почалася рубанина,                                                            
в якій була тільки одна мета – перемога або смерть.

Кіндрат Ясаков, не дивлячись на молоді роки, з шаблею, 
мабуть, і народився. Ось одна голова, відсічена його клинком. 
Ось другий степняк впав з коня, розсічений навпіл. Тільки-но 
Кіндрат спровадив його поглядом, як побачив, що Іскандер 
мчить до Гната Синюка, який зчепився з супротивником і не 

бачить небезпеки. Одна мить... Та її вистачило, щоб жбурнути 
у ногайця свою шаблю, яка пройшла крізь самісіньке горло 
ворога. Але, зоставшись без зброї, відбив він удар наступно-
го степняка вже не шаблею, а пістолею, вибив супротивника       
із сідла ударом важкого кулака і перехопив чужу зброю...

Коли останній із нападників впав у річку, зійшли з коней. 
Троє поранених, які вже не могли вправно сидіти в сідлі, взя-
ли в руки пістолі. Богдан Розкішний та Сергій Ільїн заряджа-
ли пістолі, а Сергій Дериглаз мав вести безперервний вогонь 
по нападниках. Всі інші чекали наступного бою, бо побачили 
ще один загін, який вп`ятеро перебільшував їх чисельність.

– Що ж, браття, постоїмо за віру та наше козацьке товари-
ство, – промовив Устим. До нього приєдналися Гнат Синюк, 
Михайло Стрюк, Кіндрат Ясаков, Самійло Гопак та Іван Гор-
бенко, які теж перехрестилися, зустрічаючи свій останній бій.

– Ото дива, – зареготав Мурза, побачивши шіс-
тьох молодиків з шаблями. – Оці дітлахи зі мною                                                                    
бажають схрестити зброю?

– Йшов би ти геть, – промовив Устим. – Бо вже зо два 
десятки твоїх людей пливуть по цій річці, а їх коні та здо-
бич у нас. Незабаром тут будуть козаки, то ж у тебе є ще                             
час накивати звідси п’ятами.

– Які там козаки! Нема там нікого, бо години іще не про-
йшло, як ми були на тому березі. То ж готуйтесь помирати, 
або складіть свою зброю. Тоді я гарантую вам життя.

... Зі сторони броду були чутні перші постріли, коли 
Микола Лукаш дістався сторожової вежі, та нікого там не 
було. Тільки двоє порубаних козаків, які навіть не встигли 
загасити багаття, лежали осторонь зі зброєю в руках. Ки-
нувся Микола до вогнища і радісно зойкнув, побачивши 
жевріючий вуглик. Через мить він вже розпалював багаття і                                                
наказував своїй Ганні:

– А подивись, люба, там, у правому закутку в сторо-
жі під соломою повинна бути зарита скринька. Штрикай у               
землю шаблею та знайди її.

На той час зажеврів вогник, ковтнув сухої травиці та 
перейшов до сіна з хмизом, заготовленого на сторожовій 
вежі. Теє вогнище одразу помітили на сусідніх вежах. Там 
також спалахували ватри, які сповіщали про ворога. Вправ-
но працювали дівчата, і вже незабаром відкрили скриню,                                        
в якій ховали козаки на надзвичайні події зброю та порох.

– Ви чекайте тут, а я мушу йти до побратимів,  –                       
сказав Микола.

– І що ж ти робитимеш один? – запитала Христя. – А 
ми ж не тільки пиріжки вміємо готувати. Можемо і не-
проханих гостей привітати. А ну, дівчата, заряджайте                                              
пістолі та розбирайте шаблі і – по конях!

Ще одна мить, і помчали одинадцятеро вершників                  
на допомогу своїм коханим і вірним товаришам.

...Вже смеркало. Перша атака ногайців була відбита. 
Степовики втратили у тій сутичці дванадцятьох верш-
ників. Але й козаків ще двоє були поранені. Щастя, що                                              
вірні коні винесли їх на свій берег.

Розлючений Мурза наказав оточити чотирьох сміливців 
кільцем, щоб, бува, ніхто не вийшов живим із облоги. Про те, 
щоб брати полонених, ногайці вже не думали. Вони хотіли 
помсти і жалкували лише про те, що не мали з собою луків. 
Тоді вони б просто розстріляли цих клятих юнаків, які захи-
щали брід несамовито і з великою майстерністю. Лише чет-
веро юнаків, закривавлених, але непереможних, протистояли 
десяткам воїнів, стоячи проти них немов кам’яний мур.

Мурза простягнув руку вперед, віддаючи наказ на остан-
ню атаку, але в той час, коли шаблі повинні були схреститися        
у битві, хтось з воїнів закричав:

– Вогні, Мурзо!!! Вогні-і-і!!!
І дійсно, на пагорбах, що оточували долину, один за одним 

спалахували вогняні сигнали, які сповіщали козацьке військо 
про ворогів. Наступ затримався.

– Втікаймо, Мурза! Треба відірватися від погоні ще цієї 
ночі. Чого ти чекаєш?

Але Мурза несамовито зарепетував:
– Вперед!
Він перший пішов на козаків, але несподіваний залп з 

десятка пістолей звалив його і його вершників з сідел, а ті, 
хто зостався живими, розвертали коней, бо з тьми побачи-
ли, що з’явився на тому березі ще один загін козаків, який                        
з шаблями кинувся на допомогу юнакам.

Тільки наступного дня невеличкий загін молодих запо-
рожців з їх подружжям знайдено було передовим загоном 
полковника Семистраха, який пішов на допомогу братам, по-
бачивши сигнальні вогні. З того часу невеличкий лісок, що 
біля Баранячих Лобів, в народі називають «Находкін ліс», бо 
ж саме там відшукали козаки своїх побратимів. А знайшли 
вони запорожців по яскравих червоних квітах, які вирос-
ли там, де впали краплі їх гарячої крові. В народі ці квіти 
звуть «Воронці», на спогад про вірність і мужність козаків                                
та їх берегинь. Ними милуються, але ніколи не зривають.

Післямова. Мабуть, не задарма у народному епосі зга-
дуються саме ногайці, а не татари або турки. Бо саме у 
середині п’ятнадцятого століття Ногайська Орда була 
дуже впливовою. Її посольство було прийняте в Москві, а 
посольські маєтки були зведені неподалік від Кремля проти 
Сімонова монастиря. Ногайська Орда отримувала дань від 
казанських татар, башкир, деяких сибірських племен і ві-
дігравала велику політичну та торговельно-посередницьку 
роль у справах сусідніх з Москвою держав. Орда допомагала у 
війнах московській державі, отримуючи, в свою чергу, від неї 
воєнну та економічну допомогу. То ж події, які передують цій 
легенді, ймовірніше усього, відбувались саме у ХVI сторіччі,             
коли й зароджувалась Запорізька Січ.

Записано зі слів моєї мами Мартинової Ксенії Моїсе-
євни, яка, не дивлячись на важку працю, все ж знаходила 
час для того, щоб водити мене далеко за околицю селища 
Новоайдар. Там, під старими дубами, біля чистого лісово-
го джерела, вона розповідала дивні історії рідного краю,                                          
які я запам’ятав на все життя.

В. МАРТИНОВ.

 
 

Саме під такою назвою в Новоайдарському район-
ному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки,                                 
присвяченої Дню закоханих.

Відвідувачі виставки залишились задоволені побаченим та 
почутим. Ще б пак! Музейники творчо, з ентузіазмом та лю-
бов’ю підійшли до справи. Тож всі, хто завітав цього дня до 
музею, почули багато цікавого та нового про весільні обряди 
та весільне вбрання нашого краю за різних часів, мали змогу 

роздивитися фото та неймовірно гарні весільні сукні. 
Директор районного краєзнавчого музею Ганна Костянти-

нівна Божкова представила присутнім власну весільну сукню. 
Неймовірно ніжно та романтично! Науковий співробітник 
Алла Анатоліївна Сорокіна дуже цікаво та захопливо розпо-
віла про весільні традиції, представивши весільне вбрання, 
починаючи з XIX століття й до наших часів.

Нотку сучасності внесла начальник Новоайдарського 

районного відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану Валерія Аманбайївна Тасбулатова, розповівши, якої                  
моди дотримуються сучасні молодята.

Впевнені, ті, хто завітав на цю романтичну та захоплюю-
чу виставку, ні на хвильку не пожалкували, чудово провели 
час та поєднали почуття приємної ностальгії та сучасного               
ритму життя.

Фото М. ЛИТВИНЕНКА.
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Яка епізоотична ситуація щодо грипу птиці в 
Європі та Україні? Держпродспоживслужба в ме-
жах повноважень здійснює відстеження та аналіз 
епізоотичної ситуації по грипу птиці в світі.

За результатами аналізу, в останні роки відмічаємо 
напружену епізоотичну ситуацію щодо грипу птиці в 
країнах Європи, в т. ч. країнах, які межують з Україною.

Так, за офіційними повідомленнями Всесвітньої 
організації охорони здоров’я тварин (МЕБ) та 
європейської системи нотифікації про захворюван-
ня тварин (ADNS) в 2018-2019 роках грип птиці 
реєструвався в 11 країнах ЄС (128 спалахів) та РФ      
(84 спалахи).

В січні 2020 року спалахи грипу птиці зареєстровані 
в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Угорщині, 
Румунії. 

Відповідно до оперативної інформації Го-
ловного управління Держпродспоживслужби у 
Вінницькій області 18.01.2020 в ПП «Хутір» (с. Бу-
гаків Немирівського району Вінницької області) 
було зареєстровано загибель птиці. При дослідженні 
відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-
дослідному інституті з лабораторної діагностики та 
ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) 19.01.2020 
встановлено діагноз на грип птиці (звіт про результати 
дослідження № 000453 п.м./20 від 19.01.2020).

Які заходи контролю грипу птиці рекомендує за-
стосовувати Всесвітня організація охорони здоров’я 
тварин (МЕБ)? Грип птиці відноситься до транс-
кордонних захворювань, тих, які неможливо зупи-
нити обмеживши переміщення товарів через кордон, 
оскільки основним фактором поширення є інфікована                  
дика перелітна птиця.

Найбільш дієвим заходом контролю транскор-
донних захворювань є раннє виявлення захворю-
вання та вжиття заходів з ліквідації захворювання, 
направлених на мінімізацію ризиків поширенням                                                      
захворювання за межі спалаху.

Згідно рекомендацій Всесвітньої організації за-
хисту тварин (МЕБ) основними заходами контролю, 
направленими на мінімізацію ризиків поширення 
збудників транскордонних захворювань птиці, в т. ч. 
грипу, є впровадження «системи раннього оповіщення 
про захворювання», постійних програм спостережен-
ня, дотримання в птахогосподарствах та особистих 
селянських господарств вимог біобезпеки, застосу-
вання своєчасних та ефективних заходів з ліквідації 
захворювання, проведення інформаційних кампаній,                                                    

направлених на підвищення обізнаності щодо грипу 
птиці.

Які заходи контролю грипу птиці в Україні? З 
метою мінімізації ризиків занесення збудників гри-
пу птиці з території неблагополучних країн, ранньо-
го виявлення захворювання та вжиття оперативних 
заходів з ліквідації захворювання Держпродспожив-
службою впроваджена Система спостереження за гри-
пом в Україні, яка базується на проведені активно-
го та пасивного спостереження з використанням 
клінічних, серологічних (РЗГА), вірусологічних,                                                            
молекулярно-генетичних (ПЛР) методів.

Програма лабораторного спостереження, 
серологічним (РЗГА), вірусологічним, молекуляр-
но-генетичними (ПЛР) методами за грипом птиці в 
Україні здійснюється відповідно до «Державного пла-
ну моніторингу інфекційних хвороб птиці на території 
України» (далі - Державний план моніторингу).

Державний план моніторингу розробляється з ура-
хуванням цільових видів, оцінки ризиків та визначе-
них зон високого ризику щодо можливого виникнен-
ня грипу птиці, та охоплює птицю птахогосподарств, 
особистих селянських господарств, зоопаркову,                                    
синантропну та дику птицю.

Щорічно проводиться понад 60 тисяч таких 
досліджень. За результатами лабораторного кон-
тролю, проведеного в 2019 році, збудника грипу                                        
на території України виявлено не було.

Крім того, застосовуються обмеження щодо ввезен-
ня товарів з країн, територій, зон, в яких реєструються 
спалахи захворювання, в пунктах пропуску на держав-
ному кордоні здійснюється дієвий контроль за ввезен-
ням на митну територію України птиці, продукції та си-
ровини з неї, забезпечується контроль за переміщенням 
птиці та дотриманням птахогосподарствами вимог     
законодавства.

Що повинні виконувати власники птиці, щоб 
уберегти господарства від грипу? На час міграції                 

диких птахів домашню птицю слід тримати ізольовано, 
у закритих приміщеннях або вольєрах, не допуска-
ти її вигул на гуртових пасовищах, ставках, річках та 
інших водоймищах, що унеможливить контакт з ди-
кою перелітною та синантропною птицею (горобці, 
ворони, голуби тощо). У місцях перебування дикої 
птиці під час міграції забороняється продаж продукції 
птахівництва, кормів. При виявленні трупів загиблої 
птиці негайно повідомляти державні установи 
ветеринарної медицини. При підозрі захворювання 
чи загибелі птиці необхідно звертатися до спеціаліста                      
ветеринарної медицини.

У загрозливій зоні щодо спалаху серед птиці, 
інфекційних захворювань (грип птиці, хвороба Нью-
касла тощо) необхідно проводити такі ветеринарно-
санітарні заходи:

- при вході у приміщення (вольєр) необхідно облад-
нати дезкилимки та щоденно їх заливати дезрозчином;

- щоденно проводити клінічний огляд птиці;
- птицю утримувати ізольовано (у закритих 

приміщеннях, критих вольєрах тощо);
- не допускати вільного вигулу на вигонах,                        

водоймищах тощо;
- не допускати контакту домашньої птиці з синан-

тропною та особливо з дикою перелітною птицею;
- проводити ретельну очистку пташника (2-3 рази   

на тиждень), побілку стін та сідал;
- інформувати негайно державні установи 

ветеринарної медицини про захворювання птиці, її     
загибель (вимушений забій) або невластиву поведінку.

Які заходи застосовуються при ліквідації гри-
пу птиці? З метою координації дій з локалізації та 
ліквідації спалахів грипу птиці в усіх уражених райо-
нах, областях проводяться засідання державних над-
звичайних протиепізоотичних комісій, рішеннями 
яких затверджуються заходи з ліквідації захворю-
вання, передбачені Інструкцією з профілактики та 
ліквідації грипу птиці, у тому числі заходи з карантину,                     
зонування, стемпінг-ауту, дезінфекції.

  З метою проведення зонування встановлюється 
захисна зона (не менш 3 км) та зони спостережен-
ня (не менше 10 км) навколо встановлених осередків                
захворювання.

Зони встановлюються з урахуванням таких критеріїв:
- результати епізоотологічного обстеження;
- особливості природних меж;
- розташування та віддаленість господарств, 

чисельність поголів'я птиці;
- переміщення та торгівля птицею і продуктами 

птахівництва;
- дотримання особистими селянськими господар-

ствами ветеринарно-санітарних правил.

Н. ЯКИМЧУК, начальник 
Новоайдарського районного управління ГУ 

Держпродспоживслужби в Луганській області.

 
 

Тестування проходитимуть протягом двох мі-
сяців. Розпочнеться основна сесія зовнішнього оці-
нювання 21 травня тестом із математики, 26 травня 
— українська мова і література, 28 травня – фізика, 
1 червня – французька, іспанська і німецька мови, 2 
червня – англійська мова, 4 червня – історія Украї-
ни, 9 червня – біологія, 11 червня – географія, і за-
вершиться 15 червня тестуванням із хімії. Додаткова 
сесія зовнішнього незалежного оцінювання пройде                                                                
з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Змінили перелік творів із української літера-
тури. Загалом виключили 14 старих і додали 11 
нових творів. Крім цього, у тестах з української 
мови та літератури найближчі 5 років не пере-
вірятимуть нових норм українського правопису,                                          
який торік прийняли.

Результати з'являться протягом двох тижнів після 
написання тесту. Кожен абітурієнт зможе їх знайти 
на особистій сторінці вступників на сайті Україн-
ського центру оцінювання якості освіти. Із матема-
тики та фізики – до 12 червня, української мови і 
літератури, історії та іноземних мов – до 20 червня, 
біології, хімії та географії – до 24 червня.

Зменшилась кількість вузів. Цьогоріч докумен-
ти можна подавати до п'яти, а не семи університетів, 
як це було у попередні роки. Для вступу підійдуть 
сертифікати тестування за останні 4 роки, почина-
ючи з 2017 року. З іноземної мови дозволені не пі-
зніше 2018 року, адже торік із цих предметів ввели 
аудіювання. Мінімальний прохідний бал на бюджет 
– 125. На правові та лікарські спеціальності – 150.

Абітурієнти зобов'язані навчатися у підкон-
трольних Україні школах. Вступники, які живуть на 
непідконтрольній Україні території Донбасу і Криму, 
та учасники антитерористичної операції на Донбасі 
зможуть відправити документи поштою або на елек-
тронну адресу регіонального центру. Щоб пройти тес-
тування, такі абітурієнти мають навчатися у закладах 
середньої освіти, які контролює українська сторона.                          
Зараз таких 14 тисяч.

Завдання ЗНО можуть перекласти. Абітурієнтам 

із нацменшин тести можуть перекласти кримськота-
тарською, молдовською, польською, російською, ру-
мунською та угорською мовами. Вступникам, які во-
лодіють мовою жестів, на зовнішньому незалежному 
оцінюванні нададуть сурдоперекладача. Для школярів 
із вадами зору зроблять додаткове освітлення, завдання  
шрифтом Брайля або дадуть лупу.

ДПА складатимуть у формі ЗНО. Цьогоріч сту-
денти третього курсу коледжів і професійних тех-
нічних училищ вперше складатимуть державну 

підсумкову атестацію у формі зовнішнього неза-
лежного оцінювання. У 2019 році вони проходи-
ли тестування з двох предметів, а у 2017 році –                                               
лише з української мови.

Математика стане обов'язковою. З 2021 року 
зовнішнє незалежне оцінювання з української 
мови та математики стане обов'язковим і матиме 
два рівні складності. Перший – базовий, другий 
– профільний. Останній складатимуть учні, які 
вивчали предмет поглиблено. У тестах базового    
рівня завдань із української літератури не буде.

Збільшиться кількість тестувань. З на-
ступного року всі вступники вперше здавати-
муть обов'язкові 4 предмети. Їхні результати 
зараховуватимуть як оцінки за державну підсум-
кову атестацію. Третім буде історія України або 
англійська мова, четвертий – на вибір абітурієн-
та. Додатково учень зможе пройти тестування                                                    
з п’ятого предмету.

bagnet.org

 Від 3 лютого до 24 березня триває реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Цьогоріч те-
стування складатимуть понад 346 тис. випускників середніх шкіл. Ще 10 % – випускники шкіл та 
університетів попередніх років. ЗНО складатиметься з чотирьох предметів. Із них три – обов'язкові. Пер-
ший – українська мова і література, другий – математика або історія України. Третій предмет вступник                                                   
обирає на свій розсуд. Крім цього, абітурієнт може додатково пройти ще одне зовнішнє оцінювання.
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куплю

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

услуги

продам
ДОМ с подворьем. Пгт. Новоайдар, пер. Сенной, 17. 066-09-34-579.
ДОМ. 066-38-99-345.
ДОМ с евроремонтом. 066-459-72-00.
ДОМ. Ул. Дружбы, 253. Дёшево. 066-864-37-99.
Газифицированный ДОМ в с. Дмитриевка. Недорого. 095-48-77-673.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. Ул. Коваленко. Есть гараж, подвал, сарай. 

095-15-88-617.
Однокомнатную КВАРТИРУ в пгт. Новоайдар. 050-022-83-02.
СПАЛЬНЮ, б/у. 095-031-52-10.
ДИВАН, б/у. В хорошем состоянии. 095-910-83-65.
СТРОПИЛА, БАЛКИ, УЛИЧНЫЕ ВОРОТА. 095-861-75-41. 
БРОЙЛЕРОВ, ЦЫПЛЯТ мясных и яичных пород, ИНДЮКОВ, УТОК, 

ГУСЕЙ, МУЛАРДОВ. СТАРТОВЫЕ КОРМА. 099-713-58-70. Олег.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.                           

095-57-136-33.
СЕНО в тюках. 1,30 грн. 066-325-24-09.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг. 066-31-32-595.

КРС: быков, коров, тёлок. 
095-05-22-071, 095-900-82-92.

КРС. 099-005-75-77,                
096-313-90-50.

ФОРТЕПИАНО. 099-96-34-086.

РАСПИЛОВКА ДРОВ. 066-143-66-51.

Ремонт 
изготовление, 

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

кУПлЮ
кРС,

коНей.

095-51-23-839

работа
В магазин требуется             

ПРОДАВЕЦ. 050-970-78-47.

 

НАКАЗ
військового комісара 

Новоайдарського 
районного військового 

комісаріату 
(з основної діяльності)

12.02.2020 смт. Новоайдар     № 27

Про призов громадян України 
на строкову військову службу

1. Відповідно до Закону України 
«Про військовий обов’язок і військову 
службу», Положення про підготовку і 
проведення призову громадян України 
на строкову військову службу та при-
йняття призовників на військову служ-
бу за контрактом, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
21.03.2002 № 352, на виконання вимог 
Указу Президента України  від 16.01.2020                                                                            
№ 13/2020 «Про звільнення в запас вій-
ськовослужбовців строкової служби, 
строки проведення чергових призовів 
та чергові призови громадян України на 
строкову військову службу у 2020 році» 
проводиться призов громадян на стро-
кову військову службу з 01 квітня по                                                         
30 червня 2020 року.

2. Явці на призовну дільницю Новоа-
йдарського району для призову на стро-
кову військову службу підлягають усі 
громадяни 2002 року народження, яким в 
період чергового призову виповниться 18 
років, а також громадяни, які народили-
ся у 1993-2001 роках, у яких закінчилася 
відстрочка від призову або не призвані 
раніше на строкову військову службу        
з різних обставин. 

3. Усі громадяни, які підлягають 
призову на строкову військову службу, 
зобов'язані прибути на призовну діль-
ницю за адресою: смт. Новоайдар, вул. 
Айдарська, буд. 2 у встановлений час з 
документами, що зазначені в повістках. 

Громадяни, які не отримали особистих 
повісток для призову на строкову вій-
ськову службу, зобов'язані прибути до 
районного військового комісаріату до 
01 квітня 2020 року та мати при собі                 
документи, які посвідчують особу.

4. Усі особи призовного віку, які під-
лягають призову на строкову військо-
ву службу і тимчасово перебувають 
на території Новоайдарського району, 
зобов'язані негайно повернутися до 
місця постійного проживання та з'яви-
тися у районний військовий комісаріат                                      
для проходження призовної комісії.

5. На підставі Закону України «Про 
військовий обов'язок і військову службу» 
керівники підприємств, установ, орга-
нізацій, в тому числі навчальних закла-
дів, незалежно від їх підпорядкування 
і форми власності, зобов'язані забезпе-
чити своєчасне прибуття призовників               
на призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються від при-
зову і не з'являються за повісткою або в 
десятиденний строк з дня початку відпо-
відного чергового призову, визначеного 
Указом Президента України, до військо-
вого комісаріату, несуть відповідальність 
згідно з законодавством.

7.  Контроль за виконанням даного   
наказу залишаю за собою.

Військовий комісар 
Новоайдарського районного 
військового комісаріату 
підполковник М. ЛИСЕНКО.

Пожежі в побуті
Статистика свідчить, що однією з 

основних причин виникнення пожеж в 
побуті є неуважність людини: залишені 
під напругою праски або інші побуто-
ві електроприлади, кинуті недопалки, 
порушення техніки пожежної безпеки, 
використання вогню будь-якого типу 
(свічки, смолоскипи). До пожежі можуть 
привести дефекти електричних уста-
новок; недбале і невміле використання 
електроприладів; використання само-
робних електрообігрівачів, самозайман-
ня телевізора, перевантаження електро-
мережі (включення багатьох приладів 
в одну розетку), невміло (неправильно) 
виконана електропроводка, використан-
ня саморобних запобіжників («жуч-
ків»). Необхідно дотримуватись правил 
експлуатації газової плити. У разі вито-
ку газу потрібно терміново провітрити 
приміщення. В цьому випадку не можна 
палити, запалювати сірники, користува-
тися вимикачем електроприладів. 

У багатоповерхових будинках най- 
уразливішим місцем є підвали. Нерідко, з 
настанням холодів, вони перетворюють-
ся на житла бомжів. Це відбувається в тих 
будинках, де самі мешканці не стежать за 
підвалами. Мешканці встановлюють за-
лізні двері, металеві грати на вікна, праг-
нучи зберегти своє майно, але байдуже 
проходять повз відкриті підвали, вважа-
ючи, що це не їх територія. Але пожежа в 
підвалі дуже небезпечна, оскільки дим з 
підвалу за лічені хвилини піднімається в 
квартири, і життя мешканців опиняється                                                                         
в небезпеці.

На жаль, третина загиблих на по-
жежах людей – діти та люди похило-
го віку. Потрапивши в біду, вони не 
завжди можуть допомогти собі самі і 
стають жертвами. Тут можна сказати 
тільки одне: бережіть дітей та людей 
похилого віку! Піклуйтеся про них, 
прагніть зробити їх побут максимально                                                           
безпечним.

Пам’ятайте, у житлових будинках 
забороняється:

- влаштовувати на сходових кліт-
ках і в коридорах комори, а також збе-
рігати під маршами і на майданчиках 
сходів будь-які речі, дитячі візочки, 
санчата, велосипеди, меблі, матеріали                                     
тощо;

- зберігати легкозаймисті, горю-
чі рідини, вогненебезпечні матеріа-
ли та речовини в підвалах, коридо-
рах, сходових клітинах, на горищах,                                           
балконах, лоджиях;

- застосовувати легкозаймисті рідини 
для прання одягу і миття підлоги;

- залишати увімкненими або під на-
пругою, телевізори, радіоприймачі, 
магнітофони та інші побутові прилади,   
йдучи з квартир;

- користуватися електропроводкою з 
пошкодженою ізоляцією;

- застосовувати для захисту елек-
тромереж замість автоматичних за-
побіжників і плавких вставок, захист                         
саморобного виготовлення («жучки»);

- підвішувати абажури і лю-
стри на електричних дротах, об-
гортати електролампочки папером                                                            
або тканиною.

Є. ТУРКІН, начальник 
Новоайдарського РВ 

ГУ ДСНС України 
у Луганській області, 

підполковник 
служби цивільного захисту.

 

26 февраля – 5 лет
 светлой памяти 

нашей любимой, дорогой, 
самой лучшей жены, 
мамочки, бабушки

БОРИСОВОЙ 
Елены Ивановны

Нам вспоминать тебя не надо, с 
тобой мы соприкасаемся взглядом, 
тебя мы постоянно слышим, ты про-
сто ненадолго вышла… Как солныш-
ко, вода и воздух, ромашка, радуга и 
звезды, ты с нами где-то здесь, всег-
да и всюду, и ждать тебя, как пре-
жде, будем… Нам вспоминать тебя 
не надо, ты, знаем, постоянно ря-
дом, днем, утром, ночью, вечерами,     
родная, ты все время рядом…

Родные.

ПОМНИМ.. .считать недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ЖУФІНА Бориса                                            

Анатолійовича, 23.06.1972 р. н., вважати недійсним.
СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ГУ Національної поліції в Лу-

ганській області ЛГП № 006904, видане 03.05.2019 р. на ім’я                               
МАНУЙЛОВА Олексія Івановича, вважати недійсним.

ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на ім’я СЕМІДЄТКО Сергія                  
Сергійовича, 18.02.1988 р. н., вважати недійсним.
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Администрация 
КУ «ЛОБСМС», 

коллектив 
склада № 1115 
поздравляют 

с 70-летним юбилеем 
ПЕКАЛЕВА 

Николая Васильевича!

Вас с юбилеем 
поздравляем,

Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,

Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,

Побольше светлых, 
ясных дней,

И, если можно, 
постарайтесь

Столетний встретить 
юбилей!

Самую дорогую и любимую мамочку, жену, 
самую лучшую на свете и заботливую бабушку 

ЗАРУЦКУЮ Валентину Михайловну 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.

И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.

Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.

Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают.

Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.

Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!

Муж, дети, внуки.

24 февраля 2020 года 
отмечает 50-летний юбилей 

ДОЛБИН Александр Васильевич. 
От всей души поздравляем 

любимого, дорогого племянника, брата!

С днём важным, торжественным 
мы поздравляем!

Здоровья отменного, счастья желаем,
Достаток чтоб жизнь и успехи дарила,

Отличным всегда настроение было!
Достичь удалось к этой дате немало,

Но сам юбилей – дел прекрасных начало!
Пусть дарит он много блестящих побед!

Удачи огромной и радостных лет!

С любовью – тётя Наташа, 
семья Свиченских, Коломенских.

Свято було започатковано у 
листопаді 1999 року на трид-
цятій сесії Генеральної кон-
ференції ЮНЕСКО у Парижі. 
Про «підтримку мовного та 
культурного різноманіття та ба-
гатомовності» – звучало у заго-
ловку документа. Міжнародне 
свято рідної мови мало послугу-
вати захисту мови як культурної 
спадщини кожної окремої наці-
ональності, кожної народності 
на нашій планеті.

У світі існує 6 тис. мов. Май-

же половина з них вже сьогод-
ні під загрозою зникнення. На 
думку фахівців, це трапляється, 
коли мову, з тієї чи іншої при-
чини, перестають вживати та 
вивчати понад 30 % її носіїв. 
2003 у Україна ратифікувала 
Європейську хартію регіональ-
них мов або мов меншин. Ос-
новною метою цього докумен-
ту є захист мов, які традиційно 
використовуються меншинами 
в межах кожної держави. Укра-
їнська влада того часу визначи-
ла мовами, на які поширюється 
дія Хартії: кримськотатарську, 
російську, угорську, білоруську, 
болгарську, гагаузьку, грецьку, 
єврейську (так у тексті доку-
мента про ратифікацію), мол-
давську, німецьку, польську, 
словацьку, румунську.

Статистика. З 28 люто-
го по 11 березня 2019 року Ки-
ївський міжнародний інсти-
тут соціології (КМІС) провів          
всеукраїнське опитування гро-

мадської думки щодо рідної 
мови. У Луганській і Донецькій 
областях опитування проводи-
лося тільки на території, що 
контролюється українською             
владою.

46 % українців зі своїми най-
ближчими родичами – батьки, 
бабусі і дідусі, рідні брати і се-
стри – розмовляють переваж-
но або тільки українською мо-
вою (в т. ч. 32,4 % розмовляють 
тільки українською мовою). 

Переважно або тільки ро-
сійською мовою розмовля-
ють   28,1 % українців (в т. ч.                     
15,8 % розмовляють тільки             
російською мовою). 

Ще 24,9 % українців у рівній 
мірі розмовляють українською і 
російською мовами. 

Іншими мовами розмовляють 
0,2 %, не змогли або відмовили-
ся відповісти на запитання – 
0,7 %.

kiis.com.ua

 

Вирій – теплі, південні краї, 
куди відлітають на зиму птахи.

Добродій – той, хто допома-
гає, підтримує тощо.

Залізниця – дорога з рей-
ковою колією, призначена для 
пересування залізничного рухо-
мого складу; увесь комплекс ін-
женерних споруд, обладнання, 
машин і механізмів, що стано-
вить основу залізничного тран-
спорту; установи, що відають 
залізничним транспортом.

Книгарня – книжкова крам-
ниця.

Кохати – почувати, виявляти 
глибоку сердечну прихильність; 
плекати що-небудь; виховувати, 
ростити кого-небудь.

Митець – той, хто пра-
цює у якому-небудь виді мис-
тецтва; людина обізнана, 
вправна у якій-небудь справі,                        
майстер.

Нівроку – непоганий, такий 
як треба; нічого собі, непога-

но; вживається для вираження      
побажання не принести горя.

Олія – рідка жирова речо-
вина, яку добувають з деяких    
рослин; олійна фарба; мастило.

Обіруч – узявшись за руки, 
разом, обома руками, по обидва 
боки.

Шахівниця – дерев’яна або 
картонна дошка чи коробка з 64 
світлими й темними квадрата-
ми, на якій грають у шахи.
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Борщ. Це одна з найвідомі-
ших у світі перша страва. У ку-
лінарних рецептах,  вживається 
з прикметником «український».

Вареники. Ще одне блю-
до, яке знайшло собі місце не 
лише в словниках російської, 
англійської, білоруської мов, 
а і в кулінарній культурі цих               
народів.

Гопак. Явище   у світовій 
культурі унікальне. Оскільки 
техніки виконання гопака міс-
тять у собі багато елементів, які 
не поширені в інших народів і 
схожі на бойову техніку. Це  
слово не знайшло перекладу в 
інших мовах, але залишилося у 
них (як і саме поняття) у нашо-
му, українському, звучанні.

Черешня. Мелодійна наз-

ва соковитої ягоди, українізм 
«черешня» зустрічається в бі-
лоруській (чарэшня), польській 
(czeresnia (trzesnia), російській 
(черешня) мовах.

Козак.  Вільна, незалежна 
людина, захисник своєї зем-
лі, шукач пригод. Слово чу-
дово прижилося в словниках            
інших мов світу.

Бандура. Про походження 
назви нашого давнього народ-
ного інструмента є багато вер-
сій. Можливо, до нас це слово 
прийшло ще з латині (панду-
ра), але як там є, це слово ха-
рактерне нашій культурі та іс-
торії, а через нас - і культурам              
інших народів.

Сирник. Став  російським 
словом, витіснивши сло-

во «творожник», а також був        
запозичений іншими мовами.

Гречка. Назва поширеної в 
нас запашної і корисної культу-
ри не лише міцно вкоренилася 
в іноземних мовах, а, напри-
клад, у російській навіть витіс-
нила їх відповідник «гречиха».

Степ. Деякі мовознавці 
припускають, що англійське 
steppe є давнім запозиченням 
з нашого ареалу. Можливо, 
через польську мову, де сло-
во step чоловічого роду, як і у 
нас, і куди воно потрапило так 
само від нас. В російській мові             
степь змінює рід на жіночий.

Кожух. Слово походить від 
староукраїнського «кожа», ко-
тре досі збереглося в деяких 
слов’янських діалектах..


