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19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила
тризуб як Малий герб України, вважаючи його головним
елементом великого Державного Герба України.
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Відкритий конкурс щодо створення проєкту Державного Герба України, відповідно до постанови Верховної Ради,
був оголошений 24 червня 1991 року. 4 жовтня 1991 року
експертна група підбила підсумки конкурсу. Для участі
в ньому надійшло понад 200 робіт. 192 з них містили
зображення тризуба у різних контекстах.
Переміг у конкурсі проєкт історика-геральдиста Андрія
Гречила та художника Івана Турецького. На думку Гречила, тризуб у графічній традиції періоду правління великого
князя Володимира був прийнятий не випадково, оскільки
«саме за князя Володимира всі етнічні українські землі
були об’єднані в одній державі».
Згідно зі статтею 20 Конституції України від 1996
року, «головним елементом великого Державного герба України є знак княжої держави Володимира Великого (малий державний герб України). Великий Державний
герб встановлюється з урахуванням малого Державного
герба України та герба Війська Запорізького законом, що
приймається не менше як двома третіми від конституційного
складу Верховної Ради України».
Наразі Великого герба в України немає. - За 29 років
незалежності були спроби обрати Великий герб і навіть
не раз проводили конкурси, але цей процес не знайшов
логічного завершення.
25 серпня 2020 року Верховна Рада доручила Уряду провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного
герба України. Фахівці з геральдики, історії, юриспруденції
і мистецтвознавства обирали найкращий ескіз зі 112 робіт,
повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
«Ця робота вже була представлена ще в 1997 році, і тоді

У давні часи тризуб використовувався як своєрідний оберіг. Зображення тризуба археологи зустрічали
у багатьох пам’ятках культури, датованих з I століття нашої ери.
Символ відомий серед народів Сходу і Середземномор’я з найдавніших
часів.
За часів Київської Русі тризуб був
родовим знаком Рюриковичів. Його
зображення археологи знаходять
на монетах, печатках, посуді, цеглі,
настінних розписах. Посли київського
князя Ігоря (912-945 рр.) при укладанні
договорів із візантійцями мали свої
печатки з тризубом. Київський князь
Володимир Святославович (980-1015
рр.) карбував тризуб на монетах, де
з одного боку зображувався портрет
володаря, а з іншого – тризуб.
У багатьох культурах світу можна знайти божество, зображене із
тризубом. В грецькій міфології це
був Посейдон, в римській – Нептун,
у скіфів – Тагимасад, у слов’ян – Водяник та Перун. Згідно з індійськими

навіть ішла на перемогу, але з різних причин той конкурс
закінчився нічим. Кохан подав роботу без змін. І серед усіх
вона виглядала найкраще.
Ця робота виконана в авторському стилі, тут немає
ніяких запозичених форм, чужих елементів. По-друге,
вона якісно вирішена геральдично за змістом і за формою, якісно вирішена з художнього боку», - сказав голова Українського геральдичного товариства,
провідний науковий співробітник Інституту української
археографії та джерелознавства ім. Грушевського НАНУ
Андрій Гречило.
Хоча в пресі ескіз більше критикують, ніж схвалюють.
Якщо депутати підтримають цей вибір, відповідний
ескіз буде офіційно оформлений як великий Державний
Герб.

віруваннями, бог Шива за допомогою
свого тризуба створює хаос, з якого згодом утворюється новий світ.
Для індусів тризуб - символ єдності
охоронця, творця та руйнівника.
На сьогодні існує величезна
кількість різноманітних теорій значення символу тризуба, однак, жодна з них не дає повного та вичерпного
трактування. Так, скажімо, одні вчені
вбачають в ньому то скіпетр, то корону, то птаха чи навіть прапор. Так,
тризуб Володимира трактується
як символ влади над трьома різними
світами.
Для декого український тризуб монограма від слова «Воля», «Василевс»,
«Володимир». Хтось вважає, що на
цьому знаку зображено дві літери
«В», а поміж ними знак царської
влади.
Багато хто вбачає в тризубі зображення цифри «3», яку в давнину позначали на зразок сучасної літери «Ш».
Це число в культурі Єгипту з давна
уособлювало Божественний порядок.
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Наприклад, у древніх єгиптян число
три асоціювалося з поєднанням двох
елементів, котре призводило до появи
нового, третього. За єгипетськими
переконаннями, світ складається з
трьох взаємопов’язаних рівнів: земного, підземного та небесного, а
будь-яка людина має три важливих аспекти: тіло, дух та душу, й
кожне явище, що виникає у всесвіті,
має три основні стадії - появу,
чи виникнення, розвиток і знищення.
Також поширеною є думка, що
тризуб – це відображення вісника
небесної справедливості Рарога, чи
сокола, що летить з висоти польоту
до низу.
Офіційне зображення державного герба УНР з’явилося 22 березня 1918 року – рівно через два місяці
після проголошення її незалежності
IV Універсалом Центральної Ради.
Герб України перебуває під охороною закону. Будь-яка наруга
над символом веде до юридичної
відповідальності.
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У липні 2021 року Уряд Шмигаля повинен запустити в роботу
ринок землі.
Т. в. о. голови Держгеокадастру Олексій Пінчук розповів, що
зміниться, коли розпочнеться активна торгівля землею. «Зараз є два види
оцінки земель: нормативно-грошова та
експертна.
Експертна замовляється окремо й
потребує коштів, а от витяг про нормативно-грошову оцінку можна отримати
на нашому сайті, але вона не є достатньо об'єктивною. Нормативно-грошова
оцінка робиться з огляду на природну
зону (їх в Україні 7), у якій розташована ділянка. Однак у цих зонах є різні
ґрунти з різним рівнем виснаження.
Тому ми ініціюємо перехід до масової
оцінки землі. Це дасть можливість не
розділяти вартість землі та нерухомості,
що на ній розташована, як це й робиться в усьому світі», – повідомив
Олексій Пінчук.
Також Пінчук зазначив, що в майбутньому стане можливим індексувати
оцінку відповідно до загальних правил
ринку – тобто чим більший попит, тим
більша вартість ділянки. Саме тому ті
регулятивні чинники, які зазначені в
законі про ринок земель, є дуже важливими. Саме тому спершу ринок буде
лімітований, коли в одні руки можна
буде придбати лише певну кількість
землі. За його словами, це дасть змогу
іншим земельним ділянкам піднятися
в ціні до моменту зростання попиту. Завдяки цьому великі корпорації
не зможуть скупити великі площі
задешево.
«Якщо у вас є земельна ділянка, то у
вас є на неї якась документація чи правовстановлювальний документ. Якщо
там зазначений кадастровий номер, то
ви можете просто перейти на публічну
кадастрову карту, вбити його й переглянути всю інформацію, так само як і за-

В наш час у громадян дуже часто
виникає багато питань, пов’язаних з випадками незаконних дій колекторів, а
саме безпідставних телефонних дзвінків
з погрозами про повернення коштів, взятих у кредит, залякування родичів, надсилання «листів щастя» з вимогами про
повернення коштів, погрозами та інше.
Колекторська компанія – це юридична особа, яка надає послуги зі стягнення
простроченої кредитної заборгованості, а
колекторами є працівники такої особи, які
спеціалізується на роботі з проблемними
боржниками.
Колекторська діяльність не врегульована законодавством України, але прямо не
заборонена, тому підставою для виконання
колекторською компанією своїх функцій
можуть слугувати договори доручення
(стаття 1000 Цивільного кодексу України),
відступлення права вимоги (стаття 512
Цивільного кодексу України) та факто-
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мовити будь-який із наших сервісів. У
разі якщо кадастрового номера немає,
це означає, що право власності на вашу
ділянку ви отримали до 2004 року й
після того її не зареєстрували. Тому
вам потрібно буде звернутися до Держгеокадастру для реєстрації земельної
ділянки та до Мін'юсту для реєстрації
права власності», – зазначив виконувач
обов’язків голови Державної служби
України з питань геодезії, картографії та
кадастру Олексій Пінчук.
Також Пінчук розповів як бути, коли
межі ділянки не збігаються з реальністю
або є якісь спірні питання. За його словами, таке часто відбувається під час
реєстрації земельної ділянки.
«У нас не було єдиної затвердженої
системи координат. І різні інженериземлевпорядники,
які
розробляли
документацію на сусідні ділянки, могли використовувати різні системи. У
підсумку виникли накладки. Однак бувають інші випадки, коли один інженерземлевпорядник
намалював
межі
земельної ділянки в одному, а другий
в іншому місці — у підсумку виникає
накладка. У такому разі підіймаються
історичні дані про цю земельну ділянку,
про те, як ця ділянка отримувалася
історично. Якщо це неможливо вирішити
з допомогою переговорів між двома власниками цих ділянок, то єдиний спосіб, як
і в будь-якому випадку під час розподілу
майна або розв'язання цивільних спорів, –
звернення до суду», – наголосив Олексій
Пінчук.
Інформаційне агентство ASPI.

Доктор юридичних наук, старший
радник із питань земельних відносин
Проєкту USAID АГРО Павло Кулинич
спростував поширені міфи щодо запуску
ринку.
Міф 1 – іноземці зможуть стати власниками українських сільгоспземель. Реальність – законопроєкти
про земельну реформу не відчиняють
дверей іноземцям. Навпаки, вони роблять умови для незнайомих людей ще
важчими: навіть якщо іноземцю в спадок дістанеться сільськогосподарська
зона, він буде змушений продати її громадянам України, юридичним особам,
державі чи територіальним общинам
протягом року.
Міф 2 – іноземці зможуть купувати несільськогосподарські угіддя, а потім міняти їхнє цільове
призначення на сільськогосподарське.
Реальність – іноземцям не вигідно користуватися цією схемою. По-перше,
якщо іноземний власник змінить призначення землі на сільськогосподарську,
він буде змушений продати її громадянину України. По-друге, квадратний метр
несільськогосподарських земель коштує
набагато дорожче квадратного метра
сільськогосподарських.
Міф 3 – тепер заповідники і землі
історико-культурного
призначення
приватизують. Реальність – цього не
станеться, тому що в Земельному кодексі
залишаться поняття особливо цінних земель і підстав, якими має володіти держава. Однак знято норми, що згода на
передачу особливо цінних земель інших
категорій може бути надана Верховною
Радою. Парламент – це орган, який повинен займатися виключно законодавчою
роботою. Тому логічно, що ця функція
буде належати Кабміну.
Міф 4 – передача більшості державних земель під управління
ОТГ загрожує статусу України як
унітарної держави. Реальність –
насправді передача земельних повно-

важень радам ОТГ не загрожує статусу
України як унітарної держави. Навпаки,
це перешкоджає корупції громадських
і регіональних чиновників, тому що
рішення про передачу земель більше не
буде схвалено однією особою. Місцеві
органи влади – колегіальні органи, які
мають найтісніший контакт із людьми,
тому буде дуже складно щось приховати. Варто додати, що спільноти не мають
права залишати складу України.
Міф 5 – олігархи закуплять
величезні площі землі. Реальність –
планові законодавчі зміни передбачають,
що відтепер всі дані про землю будуть
відкриті і доступні кожному громадянину в електронному реєстрі. Оскільки
іноземці взагалі не мають права купувати
сільськогосподарські угіддя, а юридичні
особи отримають тільки 2024 року, ніякі
корупційні схеми і незаконні присвоєння
від великих гравців неможливі.
Міф 6 – мешканці будуть вилучені
з орендованих районів. Реальність –
орендарі отримають переважне право
купувати ділянки, значить, вони будуть
купувати землю без аукціонів. А інші
зможуть переробити ділянку, тільки
якщо запропонують вищу ціну. Навіть у
разі продажу іншій людині право орендодавця не зупиниться. Це можливо,
тільки якщо в договорі прописано саме
таку умову.
Міф 7 – не можна обмежувати
розміри землі, яка надається в оренду
для садівництва. Реальність – необмежене використання землі для садівництва
– одна з поширених корупційних схем, за
якою люди без аукціонів отримали необмежену кількість сільськогосподарських
земель. Обмеження на нові земельні
ділянки для садівництва можна назвати обтяженням, тому що це досить
велика площа.
Міф 8 – ціна землі буде штучно
знижена. Реальність – початкова ціна
земельного господарства на аукціоні
буде не меншою за нормативну грошову оцінку. В 2021-му це близько 1,5-1,7
тисяч доларів за 1 га. Загалом держава не буде втручатися в ціноутворення,
вартість землі буде диктувати ринок.
news.obozrevatel.com

рингу (стаття 1077 Цивільного кодексу
України ), які укладаються між компанією
та кредитором (банком або фінансовою
установою).
Таким чином, банк або фінансова установа укладає з колекторською компанією
один з вищенаведених видів договорів, за
якими колектори вимагають від клієнта
повернути борг банку (фінансовій
установі), в якій особа брала гроші в
кредит, або повернути гроші на рахунок
самої колекторської компанії тощо.
Що робити у разі звернення
колекторів до громадянина?
Для кожної ситуації є свій приблизний механізм дій, але найважливіше − це
зберігати спокій і не піддаватись паніці.
Так, якщо до особи або її близьких зателефонували з вимогою про повернення
боргу, то, перш за все, слід розібратись,
чи дійсно такий борг існує. В будь-якому
випадку, комунікацію з колекторами
необхідно переводити з усної в письмову
форму. Наприклад:
1) з власної ініціативи надіслати листа на
адресу колекторської компанії з вимогою
надати завірені в установленому порядку
копії кредитного договору, що має містити
номер, дату укладення, реквізити первинного кредитора, а також документів, які
підтверджують передачу заборгованості
або права на її витребування на користь
банку колекторською фірмою;
2) або ж у телефонному режимі
повідомити про те, щоб колекторська компанія надіслала вам свою вимогу,
викладену у письмовій формі і з усіма
доданими документами.
Після того, як особою отримано листа
з доданими до нього документами, а також вказівкою про наявність кредитної

заборгованості, слід перевірити даний
факт на предмет актуальності, а саме: чи
існує така компанія та чи має вона право
стягувати з особи-боржника кошти замість
банку або від його імені.
Для того, щоб дізнатись чи компанія, яка
вимагає від вас погашення заборгованості,
справді існує, рекомендовано перевірити її
державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань на інтернет-ресурсі Міністерства
юстиції України: https://usr.minjust.gov.
ua/content/free–search, де також можна
дізнатися реквізити колекторської компанії
та її види діяльності.
Крім того, щоб перевірити чи не
ліквідовано банк, реквізити якого вам надала колекторська компанія для здійснення
оплати боргу, необхідно на вебсторінці
Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб у розділ «Банки в управлінні Фонду» обрати опцію «Банки, ліквідовані
фондом». Для того, щоб перевірити
правильність наданих реквізитів для сплати коштів, після здійснення вищенаведених дій необхідно натиснути на логотип
банку та ознайомитися з всією наявною
інформацією щодо нього, у тому числі і про
діючі реквізити.
Якщо банк ліквідовано або реквізити
не співпадають із тими, що вказані на
сайті − можна звертатись до правоохоронних органів з відповідною заявою
щодо незаконних дій, а саме порушення
недоторканості приватного житла,
вимагання та шахрайства.
Якщо ж банк не ліквідовано і інформація
співпадає, то слід звернутись до відділення
банку, перед яким заборгували, і витребувати копії документів, які підтверджують,

що саме вами укладався договір
(у випадку, якщо ви таких дій не вчиняли).
Перш ніж сплачувати кошти, слід детально все перевірити, бо якщо банк не
уповноважував відповідну колекторську компанію стягувати з вас кредитну заборгованість, або насправді у вас
відсутня кредитна заборгованість, повернути кошти буде дуже складно або й
взагалі неможливо.
Якщо
копії
запитуваних
особою документів не надано, неможливо визначити правові підстави звернення до неї колекторів. В такому
випадку можна також звернутись з заявою
до правоохоронних органів щодо вчинення
колекторської компанією кримінального
правопорушення.
Рекомендації, зазначені вище, можна
використовувати і у разі надсилання особі
або її родичам «листів щастя» з вимогою
про сплату боргу.
Безпосередній адресний візит колекторів до особи-боржника або її близьких,
будь-який з боку них тиск (психологічний
або фізичний) виходить за рамки правового поля і є кримінально караним. У таких випадках слід не зволікати і одразу
звертатись до поліції.
У разі отримання повістки про виклик
до суду слід ознайомитись із судовою
справою, та вже після цього приймати рішення про подальші дії або одразу
звернутись до юриста або адвоката.
Якщо у вас виникли запитання та
потрібна правова консультація, звертайтесь до «Новоайдарського бюро
правової допомоги» Старобільського
місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги за
телефоном 095-60-30-913.
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13.02.2021 р. пройшов відкритий турнір Новоайдарської
ДЮСШ з настільного тенісу,
присвячений пам'яті вчителя
фізичної культури, тренера з
настільного тенісу Гапонова
Анатолія Павловича.
Анатолій Павлович Гапонов
багато років працював тренером
з настільного тенісу Новоайдарської дитячо-юнацької спортивної школи, вчителем Штормівської ЗОШ. Він вмів прищепити
любов до здорового способу
життя, до спорту, в тому числі,
й до тенісу своїм багаточисельним учням. Він пішов з життя,
але залишив добрі спогади по
собі. Тож аби вшанувати пам'ять
гідного тренера та спортсмена
Новоайдарська ДЮСШ (директор Олександр Бондар), КУ
«Новоайдарський
районний
центр «Спорт для всіх (кер.
Євген Білобровський) та відділ освіти Новоайдарської селищної ради (начальник Олександр Селіхов) організували та
провели турнір на його честь.
Настільний теніс вважається
одним із найпопулярніших видів спорту у світі. А. П. Гапонов був впевнений в тому, що

людина, яка грає в настільний
теніс, не лише підтримує свою
фізичну форму, а й розвивається інтелектуально, адже під час
гри потрібно постійно аналізувати ситуацію, миттєво обирати
тактику та ефективно застосовувати різні технічні прийоми.
Це гра, яка тренує не лише тіло,
але й мозок. Цієї впевненості дотримуються й його
послідовники.
У цьогорічних змаганнях
взяли участь 17 спортсменів
(6 дівчат та 11 юнаків) із 8 шкіл.
Перед змаганнями учасники
розім’ялись, а також ознайомилися з правилами турніру.
Аж тоді розпочалася справжня
запекла боротьба. Учасники
продемонстрували достатній
рівень технічної підготовки,
майстерності, намагалися спланувати стратегію гри, уміння
відстежувати м'ячі й прораховувати удари. Компетентне
журі оцінювало виступи учасників, індивідуальну техніко-тактичну підготовку кожного
гравця.
Змагання були видовищними та емоційними, а учасники
демонстрували технічну і ціка-

ву гру. Діти: і хлопці, і дівчата - азартно вели активні поєдинки з маленькою ракеткою
в руці. Адже настільний теніс
– це спорт, у якому немає часу
на лінощі, спорт для будь-якого віку, який сприяє розвитку
цінних якостей, необхідних для
успішного й здорового життя.
Змагання промайнули досить
швидко, і прийшла урочиста
мить нагородження переможців. Тож, за результатами напруженої боротьби призові місця
розподілилися
справедливо.

Серед юнаків 1 місце виборов
Дмитро Тикуцький (с. Олексіївка, представник Олексіївської
школи-гімназії), на другому місці - Олександр Долгієр (с. Райгородка, Райгородська ЗОШ),
почесне третє отримав Арман
Бегларян (смт Новоайдар, ОНЗ
Новоайдарська школа-гімназія).
Серед дівчат найкращою
гравчинею в настільний теніс і
володаркою першого місця стала Юлія Тищенко (с. Олексіївка,
Олексіївська школа-гімназія),
«срібло» турніру завоювала

Анна Калюжна (с. Штормове,
Штормівська ЗОШ) і третє місце
заслужено посіла Яна Ніколаєнко (с. Райгородка, Райгородська
ЗОШ).
Вітаємо усіх призерів та
переможців, учасників з емоційною грою! Щиро бажаємо
міцного здоров’я, радості та
підкорення нових спортивних
вершин, а також гідно продовжувати справу талановитого
тренера Анатолія Павловича
Гапонова.
М. ТИХОНОВА.

Я бы никогда не подумал,
что районные соревнования
по настольному теннису среди школьников вызовут такую
бурную реакцию.
Организаторы
соревнований сообщили приятную новость о том, что в соревнованиях приняли участие юные
спортсмены из 8 школ района
и здесь же назвали имена всех
победителей.
Мне же особенно приятно,
что турнир носит имя Анатолия
Павловича Гапонова. Все дело
в том, что Анатолий Павлович
принимал участие в одной из
последних экспедиций по реке
Айдар, и я был искренне рад,
что судьба подарила мне возможность быть с этим человеком в трудных и совершенно

нештатных ситуациях.
Он всегда брал на себя инициативу и был там, где труднее.
Когда лодка резко сбавила свой
ход в камышовых зарослях, а
потом и вовсе остановилась,
он спрыгнул в воду и потянул
её за собой по плавням, когда пришлось волоком перетягивать наше плавсредство по
земле, первым взялся за канат, когда путь преграждали
завалы, первым брал в руки
топор.
Активный
пропагандист
здорового образа жизни, человек, беззаветно любивший
детей, он старался передать
им свою философию бытия,
свое видение добра и справедливости, и при этом без остатка отдавал воспитанникам

свое сердце.
Мне хотелось бы от всех
участников прошедших экспедиций искренне поблагодарить
организаторов турнира, которые приняли решение назвать

турнир в память о подвижнической деятельности Анатолия
Павловича Гапонова.
Эго имя по праву стоит
среди ярчайших имен на небосводе спортивной Ново-

айдарщины. Еще раз спасибо, дорогие мои. Успешных
вам стартов! Талантливых
воспитанников!

Напередодні Дня закоханих
КУ «Спорт для всіх» (в.о. директора Є. Білобровський) та
Райспоживспілка (голова В.
Корнєєв) запросили юнаків –
починаючих більярдистів – взяти участь у районному турнірі
по грі в більярд «Вільна піраміда» серед юнаків до 18 років,
присвяченого Дню закоханих.
Цей турнір проводився з
метою популяризації більярдного спорту, підвищення майстерності спортсменів та любителів більярду, виявлення
найсильніших гравців.
Участь в турнірі взяли семеро
активних, завзятих, енергійних
юнаків: Олександр Сидоренко,
Кирило Мордасов, Антон Домарьов, Артем Дмітрієв, Вадим
Байов, Віталій Голизин, Максим
Лукашук.

Гра турніру «Вільна піраміда» проводилась відповідно до правил спортивного більярду. Кожна зустріч гралась
до двох виграних партій. Фінальна зустріч – до трьох виграних. Тривалість партії – 50
хвилин. Порядок визначення граючих пар розігрувався
жеребкуванням.
Після проведених цікавих
партій визначились переможці.
Тож цього разу трійка лідерів
серед юнаків виглядає таким
чином: на перше місце вийшов
Артем Дмітрієв, на другому
опинився Максим Лукашук,
«бронзу» турниру заслужено
взяв Кирило Мордасов. Переможці нагороджені грамотами
та призами.
Хлопці залюбки поділилися
враженнями від гри, зауважив-

ши, що уперше в своєму житті
взяли до рук кий кілька років
тому. У цьому велика заслуга
досвідчених більярдистів району, чиїм прикладом вони надихаються. Аби не сидіти постійно
за комп’ютером, хлопці вирішили спробувати себе у цій грі

і захопились настільки, що зараз, за їх словами, більярд став
для них невід’ємною частиною
життя.
Вражень та позитиву – безліч! Турнір виявився дуже цікавим й в плані гри, й в плані
спілкування з однодумцями.

Як ми вже могли помітити,
такі дружні турніри стали доброю традицією, яку і досвідчені, і юні більярдисти планують
розвивати й надалі.

В. МАРТЫНОВ.

В. КОРНЄЄВ, голова
Райспоживспілки.
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13 лютого в смт. Новоайдар біля
Пам’ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, учасникам всіх локальних
конфліктів, відбулись мітинг та урочисте покладання квітів, присвячені
Дню вшанування учасників бойових
дій на території інших держав та 32-й
річниці виведення військ колишнього
СРСР із Республіки Афганістан.
На заході були присутні голова райдержадміністрації Тетяна Новикова,
голова районної ради Олена Коробка,
голова Новоайдарської селищної ради
Ігор Шопін, голова громадської організації «Новоайдарська районна організація ветеранів України» Олександр
Косов, воїни-афганці та працівники
правоохороних органів.
Захід зібрав багато небайдужих, що
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прийшли висловити свою шану воїнам,
відзначили їх героїзм та подякували за
виконаний військовий обов’язок. Присутні вшанували хвилиною мовчання
всіх, хто навіки залишився молодим, та
не повернувся додому.
Після заходу відділ культури Новоайдарської селищної ради організував показ фільму «Дорогами Афганістану» на
великому екрані на центральній площі
Новоайдару.
Напередодні, 12 лютого, Голова облдержадміністрації Сергій Гайдай зустрівся з
представниками міських і районних осередків громадської організації «Луганська обласна організація Українського
Союзу ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів)».
«Сьогодні ми з повагою схиляємось

«Я со всеми нашими Валентинами знакома лично и
могу с полной уверенностью утверждать, что все они
стопроцентно соответствуют значению своего имени, - рассказывает наша собеседница. - Я узнала, что
имена Валентина и Валентин по происхождению латинские. В переводе означает «крепкий», «сильный»,
или «здоровый». Буквальная трактовка звучит как
«сильная/сильный здоровьем» или «крепкая /крепкий
здоровьем». Произойти могло от латинского слова
«valens». К слову, женское имя Валентина звучит красиво и в полной, и в сокращенной форме. А еще имеет
хорошую значимость, символику, и совместимость с

перед мужністю та героїзмом воїнів,
які пройшли через Афганську війну. Ці
люди знають справжню ціну миру. В
глибокій шанобі я схиляю голову перед загиблими та щиро дякую тим, хто
сьогодні з нами. Перш за все, я бажаю
вам міцного здоров’я. Кожного разу
під час розмови з представниками ветеранських організацій дуже хочеться
допомогти у вирішенні проблемних питань не просто обіцянками, а справами,
отже я закликаю вас до тісної співпраці
та діалогу. Прошу, звертайтеся до мене
з будь-якими проблемами незалежно
від мого завантаженого графіку чи якихось обставин. Якщо є проблеми – приходьте, будемо вирішувати їх разом», –
сказав очільник Луганщини.
На початку зустрічі відбулася урочиста
церемонія нагородження. За значний особистий внесок у розвиток ветеранського
руху, плідну громадську діяльність та
з нагоди 32-ї річниці виведення військ
з Республіки Афганістан представники Луганської обласної спілки ветеранів-учасників бойових дій на території
інших держав отримали почесні грамоти

та листи подяки облдержадміністрації.
Серед них й представники Новоайдарщини. Олександр Косов отримав Почесну грамоту від «Української спілки
ветеранів Афганістану». А. І. Лапигіну
та В. В. Зайцеву вручено Листи подяки
Луганської облдержадміністрації.
Після урочистостей учасники обговорили нагальні питання у сферах соціального захисту та охорони здоров’я.
Зокрема, ветеранам розповіли як отримати пільги на послуги ЖКГ в готівковій формі, про місцеві пільгові програми, роботу Центру відновлювального
лікування та реабілітації ветеранів війни, як отримати безкоштовні ліки тощо.
Крім того, було обговорено питання
земельних ділянок: приватизація, доступ до Єдиного реєстру, нововведення
у законодавстві.
По закінченню зустрічі голова ветеранської організації подякував обласній
владі за порозуміння та співпрацю: «Зараз з керівництвом обласної адміністрації
будується конструктивний діалог та взаємодія у вирішенні проблемних питань.
Дякуємо за зустріч та привітання».

Вот буквально накануне Дня Святого Валентина к нам в редакцию позвонила наша добрая знакомая
и постоянная читательница из села Райгородка Валентина Александровна Евдокимова и поделилась
интересной информацией.
Оказывается, она провела небольшое исследование по селу и выяснила, что в Райгородке на данный
момент проживают 24 обладателя/обладательницы красивого имени Валентин/Валентина.
другими именами. Плюс оно числится и в православ- да и при любых обстоятельствах – именно такими
ном именослове по Святцам, и в католическом, что знают жители Райгородки эту замечательную семью.
большая редкость в современности…
Судьба не всегда бывает к нам благосклонной, иногда
Могу заметить, что это имя было особенно популяр- испытывая на прочность. Но все эти испытания супруги
ным в нашем населенном пункте с конца 1940-х годов Ткаченко проходят с честью и достоинством, не теряя
до начала 1970-х. Знаете, на одной улице нашего села своего фирменного оптимизма и чувства юмора.
когда-то жили целых четыре семейные пары, которых
Пожалуй, ни при каких обстоятельствах их не застазвали Валентин и Валентина».
нешь, сидящими сложа руки. Они всегда найдут чем
Но такой уникальной семьей Валентина и Вален- заняться, вот поэтому и огородик, и двор у них всегтины райгородцы могут любоваться и сейчас. В райго- да в идеальном порядке и засажен цветами, которые
родской слободе, в уютном домике, который с ранней так любит Валентина Яковлевна.
весны до поздней осени украшают красивейшие цветы,
А еще особый заряд бодрости им дают песни, коживет вот уже более 50 лет в любви и согласии супру- торые для них так прекрасно поет кума и соседка
жеская чета Валентины Яковлевны и Валентина Гри- Нина Павловна Ковалева. Особенно по душе «Ой,
горьевича Ткаченко. История их любви заслуживает при лужку, при лужке».
искреннего восхищения.
Встретив свою любовь в совсем юном возрасте,
Познакомились они в сельскохозяйственной школе Валентина Яковлевна и Валентин Григорьевич несут
города Сватово. Валюша приехала из родной Райго- ее через десятки лет, храня друг другу верность, породки на курсы мелиорации, а Валентин - из Петровки нимая и уважая друг друга. Кто знает, возможно, это
на курсы трактористов. С самой первой мимолетной магия имен. Возможно, тот редкий случай, когда люди
встречи запали они в душу друг другу. Да так крепко, действительно встречают своего настоящего человека.
что друг без друга жизни себе не представляли. Поже- Но важнее всего то, что настоящая любовь существует.
нились сразу после курсов. И буквально через короткое И это не мексиканские страсти, как кто-то, возможно,
время после свадьбы Валентина забрали на срочную подумает, не бесконечные ревности и выяснения относлужбу в армию. Путь молодого солдата лежал в Вен- шений. Это тихое семейное счастье. Это уют и взаигрию, где как раз была «заваруха». Так что Валентин мопонимание, уважение мнений друг друга. И здороГригорьевич носит звание «воин-интернационалист».
во, что нам есть с кого брать пример таких трепетных
Молодая жена скучала и с нетерпением ждала, когда отношений.
же любимый вернется домой. И дождалась! Счастью
Дети, внуки, друзья, родные, кумовья (в т. ч. и пепросто не было предела. И, казалось, нет на земле вунья Нина Павловна), односельчане искренне желюдей, счастливей их!
лают чете Ткаченко и дальше хранить свою чистую
Вот этот вкус счастья, любви к жизни и друг другу любовь, здоровья на долгие годы, хорошего настроони не растеряли за все годы совместной жизни.
ения и благополучия. Пусть любовь всегда будет
Всю свою трудовую биографию посвятили работе главной в вашем доме!
в совхозе. Валентина Яковлевна трудилась на ферме
И, кстати, В. А. Евдокимова, поделившаяся с
дояркой и телятницей, Валентин Григорьевич – трак- нами такой интересной информацией, тоже ведь обтористом. Заботились об уюте дома. В любви и ласке ладательница чудесного имени Валентина, а, знавырастили, воспитали, дали образование трем заме- чит, и всех прилагающихся к нему характеристик.
чательным дочуркам. Сейчас бабушку с дедушкой Спасибо за то, что остаетесь с нами и всегда даете
радуют уже внучата – продолжение славного рода.
повод для размышлений.
Трудолюбивые, скромные, жизнерадостные всегМ. ТИХОНОВА.

«ВІСНИК

Встановлений у листопаді 1999
року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної
і культурної багатоманітності.
21 лютого 1952 року у Бангладеш
(Східний Пакистан) пакистанська влада жорстоко придушила мітингувальників (це були переважно студенти), які
висловлювали свій протест проти урядової заборони на використання в країні
своєї рідної мови – бенгальської. Після

проголошення незалежності Бангладеш у 1971 році, цей день відзначають
в країні як день мучеників, вшановуючи
пам’ять загиблих за рідну мову. Саме
за пропозицією цієї країни ЮНЕСКО
проголосило 21 лютого Міжнародним
днем рідної мови.
За даними ЮНЕСКО, у світі існує близько 6000 мов, 43 % з них
знаходяться під загрозою зникнення.
На думку фахівців, це трапляється в

15 листопада 2019 року в Будинку культури села Денежникове відбулося свято,
присвячене працівникам сільського господарства. Один із номерів концертної програми привернув увагу глядачів – артисти продекламували веселі гуморески, які нас,
як і всіх присутніх, дуже розвеселили.
Пізніше, обговорюючи цей виступ з нашими батьками, ми дізналися, що автор
цих гуморесок – Микола Абрамович Руденко. Виявилося, що наш вчитель трудового навчання та фізичної культури Володимир Миколайович Руденко є сином поета-сатирика. «Напевно, про творчу людину, автора гуморесок є інформація в
Інтернеті», – подумали ми. Але пошуковий запит у Google не видав нам жодної
інформативної сторінки. Пощастило, що дізнатися про поета-сатирика ми могли у нашого вчителя – Володимира Миколайовича, що всі роки зберігав пам’ять
про батька.
Микола Абрамович пішов із життя 11 липня 2000 року. Але після себе він залишив збірки сатиричних віршів «Про бабу, про діда, про кума та сусіда», «Учудили» та поему «Доля матері». Окрім цього Володимир Миколайович зберіг і
вирізки з газет, але найголовніше – це збереження багатьох історій про батька.
Зібравши весь матеріал, який нам вдалося знайти, ми вирішили дізнатися, чому
гуморески Микола Абрамовича так припадають до душі.
Людей замало у селі.
Поет з айдарських берегів
У нім лишилася бригада
Та клуб сільський у бур’яні.
Народився Микола Абрамович РуденВ нім цілий день замкнуті двері,
ко 25 вересня 1934 року в селі БезгиноА хто не віре – перевір.
ве Новоайдарського району Луганської
Там скільки роблять на папері,
області. Зростав у великій, дружній
Що ледь витримує папір.
родині.
Пісень у клубі не співають,
Пройшовши службу в армії, Микола
Нема концертів вже давно.
Абрамович повертається до рідного села
Кайдаш та Зьока в теніс грають
та починає працювати кіномеханіком.
І три душі сидить в кіно.
Саме в цей період і починається творчий
У клубі холодно зимою,
шлях «безгиновського солов’я». Перший
З людей на фільм ніхто не йде,
вірш, який був надрукований у районА прийде – грілочку з собою
ній газеті «Красноє знамя» у 1976 році,
Гарячу в пазусі несе.
називався «Хитрий дід».
Щоб не втрачать хвилини марно,
Кожна гумореска Миколи Абрамовича
Бо попереду довга путь.
окутана народним духом, який зачароЗвертаю зразу до книгарні,
вує, вражає соковитістю слова, колориЇї не можна обминуть.
том замальовок сільського життя. Всього
У ній книжок сім тисяч маєм!
в районній газеті було надруковано 200
Тринадцять душ беруть книжки.
віршів поета-сатирика. Особливо вподоА решту – мертві там читають
бав гуморески простий люд. У 1988 році
І об’єднались в літгуртки.
Микола Абрамович зайняв друге місце на
А конференції читацькі
обласному конкурсі гумористів, а у 1990
Були іще у ті часи,
став дипломантом обласного фестивалю
Коли вночі на Шлях Чумацький
за пісню «Айдарський край». У 1991 році
У Крим по сіль тягли вози.
вийшла в світ перша збірка талановитоПро клуб балачки нехороші
го поета «Про бабу, про діда, про кума
В селі блукають по людях,
та сусіда».
Що получають дурно гроші
Сім’я давала натхнення для творГузьова, Я і Решетняк.
чості. Три сина – Володимир, Петро,
В селі живуть пенсіонери
Федір, дружина Юлія, сестри Надія та
Із Коваленком на чолі.
Варвара завжди підтримували Миколу
Дояркам часто портять нерви,
Абрамовича. Та й односельці надавали
А ті, як тигри, ходять злі.
нові ідеї для написання гуморесок. Для
Жінки друкують анонімки,
людей та про людей – так ми для себе
Заяви пишуть мужики:
можемо сформувати формулу успіху
«Сарай ламає Циганівка,
гуморесок Миколи Абрамовича РуденА Нижнє краде буряки.
ка. А для нас, дітей ХХІ століття, це ще
Заярівка тягає силос,
й своєрідна та захоплююча подорож у
По сіно Кам’янка іде –
минуле, до традицій та обрядів рідного
Все цуплять так, що і не снилось,
краю.
Хоч все це й сторож стереже».
Ще є в селі у нас крамниця.
Гумореска – душа
Тепер нема у ній вина!
українського села
Тут теж торує «молодиця»,
Вісімдесятий їй мина.
Тематика гуморесок Миколи АбраПрацює завжди без халата,
мовича вражає багатством, розмаїттям.
В крамниці брудно без кінця.
До душі нам дуже припала наступна
Її мета – одна зарплата
гумореска:
Та «об’єгорить» покупця.
Іще медпункт в селі існує,
З олівцем по селу
Хоч близько там нема води,
А фельдшер всіх хвороб лікує,
Нудьгу відкину, як докуку –
Не віриш – сам туди сходи.
На радість, може на біду,
Загляне в рот, дмухне у вуші,
Я олівця візьму у руку,
Як спалось, як пилось, спита.
Одним селом своїм піду.
Не скаржаться лиш мертві душі,
Воно вже дихає на ладан,

НОВОАЙДАРЩИНИ»

тому випадку, коли її перестають, з тої
чи іншої причини, вживати та вивчати більше 30 % носіїв мови. Лише в Європі небезпека загрожує 30 мовам, а 13
із них перебувають на межі зникнення.
В Україні це свято відзначають з
2002 року, коли для зміцнення державотворчої функції української мови та
сприяння вільному розвитку і використанню інших мов національних меншин України було видане розпоряджен-
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ня «Про відзначення Міжнародного дня
рідної мови».
В Україні живе понад 130 національних меншин – носіїв 79 мов. Згідно зі
статтею 10 Конституції державною
мовою в Україні є українська.
Але в нашій державі є також і
мови, які перебувають на межі зникнення, зокрема два діалекти ромської,
галицький діалект караїмської, а
також кримчацька й урумська.

М. А. Руденко на огляді художніх колективів
районного Будинку культури. смт. Новоайдар. 1968 рік.
Бо всіх до смерті лікував.
І ось прийшла важлива тема,
Стараюсь краще описать,
Бо як-не-як – молочна ферма,
До того ж є про що сказать.
Почну з того, що всі доярки,
І молоденькі, і старі,
Додому пруть свої «наварки»
І трилітрові бутилі.
Несуть усе: зелену масу,
Із комбікормом пруть мішки,
А хто хльобне сивухи, квасу –
Не проти з баку злить вершки.
А це, скажу вам по секрету,
Корови під кінець зими
В радгоспі схожі на скелети,
В доярок дома – мов леви.
Тут гав не ловлять, не дрімають,
Тихцем беруть собі товар.
По дві, по три свині тримають,
А потім м’ясо – на базар.
А як хто скаже ненароком:
«У вас же ж крадене сальце!»,
Тому ця правда вийде «боком»,
І проклянуть його за це.
Заждіть, мене не проклинайте!
Бо наближається кінець.
Кого задів, то вибачайте.
На гріх, зламався олівець.
Тож зупиняюся на цьому,
А олівець ще застружу!
Кого забув – в віршу другому
Обов’язково допишу.
29.02.1984 р.
Писав Микола Абрамович і про традиційні свята на селі. Про період щедрування нам розповідає гумореска «В ніч під
Новий рік»:
Роздобув собі я бурку,
Халата – кум Заноза.
Одяглися – він в Снігурку,
Я – в Діда Мороза.
І, хильнувши благородно,
Майнули із хати,
За звичаєм за народним,
Удвох щедрувати.
На спині торбину з плівки
Мені приладнали.
Що давали за щедрівки –
Все туди складали.
Щедрували у Вакули,
Вареники їли,
По дві чарки ще ковтнули –
Носи посиніли.
Свято майже в кожній хаті

Сім’я зустрічає.
«З Новим роком!
З новим щастям!»
Заноза вітає.
29.12.1976 р.
Микола Абрамович Руденко –
«Золоте ім’я тисячоліття»
Микола Абрамович Руденко прожив
майже 66 років. Звісно, не всіх пісень
він доспівав, не всіх гуморесок розказав.
Але ми вважаємо, що поет прожив гідне
та насичене життя.
Талант Миколи Абрамовича мав народне джерело наснаги, глибоке життєве
коріння: він сам був селянином і писав
про селян та для селян. За творчість поета
дуже цінували і поважають досі. Як людину, творчу особистість, видатного майстра
«веселого слова» жителі Новоайдарщини
у 2000 році назавжди вкарбували ім’я Миколи Абрамовича Руденка в «Золоті імена
тисячоліття». Він був нагороджений кубком та свідоцтвом в номінації «Літератор,
митець». На жаль, посмертно.
Але пам’ять про Миколу Абрамовича
ніколи не зникне. До речі, про покоління.
Син Миколи Абрамовича Федір Миколайович підхопив захоплення батька. На
момент написання нашої роботи вийшло
вже чотири збірки продовжувача традиції
славного роду Руденків.
Ми вважаємо несправедливістю той
факт, що про наших місцевих знаменитостей майже нічого не відомо. Зі свого боку
ми вирішили змінити цю ситуацію та розмістити інформацію про Миколу Абрамовича Руденка, яку нам вдалося зібрати, в
мережі Інтернет (посилання: https://sites.
google.com/view/mikolarudenko). Тепер
ми можемо бути певні, що всі бажаючі
зможуть дізнатися, що Новоайдарщина
багата творчими людьми.
Чи багато ще знакових людей проживає чи проживало на нашій Батьківщині?
Ми, учні 6 класу, вважаємо, що дуже багато, і наш прямий обов’язок – зберегти
пам’ять про людей, які є взірцем любові
до рідного краю, до нашої Луганщини.
Р. ВОРОНКІН, І. ЧУРСІНА,
А. ПОТАПЕНКО, учні 6 класу
Денежниківської ЗОШ
І – ІІІ ступенів, члени гуртка
«Історичне краєзнавство»,
кер. роботи С. ПЕРЕПЕЛИЦЯ.
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Державне підприємство «Новоайдарське лісомисливське господарство» інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта тарних правил в лісах України», «Правил яльності та об’єктів, які можуть мати повідомлено в оголошенні про початок
господарювання.
пожежної безпеки в лісах України». Лі- значний вплив на довкілля та підляга- громадського обговорення.
93500, Луганська область, Щастин- совідновлення штучним способом буде ють оцінці впливу на довкілля, а саме:
Тимчасово, на період дії та в межах
ський (Новоайдарський) район, смт. Но- здійснюватись виключно на тих ділян- пункт 22, частина 2, статті 3 Закону території карантину, встановленого
воайдар, вул. Коваленка, 4. Тел. (06445) ках, де лісовідновлення природним спо- України «Про оцінку впливу на довкіл- Кабінетом Міністрів України з метою
9-40-34.
собом неможливе. При лісовідновленні ля» – усі суцільні та поступові рубки запобігання поширенню на території
2. Планована діяльність, її характе- не будуть використовуватись чужорідні головного користування та суцільні са- України гострої респіраторної хвороби
ристика, технічні альтернативи.
види дерев.
нітарні рубки на площі понад 1 гектар; (COVID-19), спричиненої коронавірусом
Планована
діяльність,
її
Щодо технічної альтернативи 2.
усі суцільні санітарні рубки на терито- SARS-CoV-2, до повного його скасуванхарактеристика.
Під час проведення суцільних сані- ріях та об’єктах природно-заповідного ня та протягом 30 днів з дня скасування
Проведення
суцільних
санітар- тарних рубок будуть дотримані вимоги фонду.
карантину, громадські слухання не проних рубок у насадженнях, пошкодже- чинного природоохоронного та еколо10. Наявність підстав для здійснен- водяться і не призначаються на дати,
них лісовими пожежами, з подальшим гічного законодавства, а саме вимог ня оцінки транскордонного впливу на що припадають на цей період, про що
лісовідновленням на місцях зрубів.
Закону України «Про Червону книгу довкілля (в тому числі наявність знач- зазначається в оголошенні про початок
Технічна альтернатива 1.
України», «Про природно-заповідний ного негативного транскордонного громадського обговорення звіту з оцінки
Лісовідновлення після проведення фонд», Постанови КМУ «Про затвер- впливу на довкілля та перелік держав, впливу на довкілля.
суцільних санітарних рубок здійсню- дження Санітарних правил в лісах Украї- довкілля яких може зазнати значного
13. Громадське обговорення обсягу
ється шляхом створення лісових куль- ни», «Правил пожежної безпеки в лісах негативного транскордонного впливу досліджень та рівня деталізації інфортур, та сприянням природному понов- України». Лісовідновлення буде здійс- (зачеплених держав).
мації, що підлягає включенню до звіту
ленню відповідно до лісорослинних нюватись штучним способом, шляхом
Підстави для здійснення оцінки з оцінки впливу на довкілля.
умов та наявності достатньої кількості створення лісових культур з місцевих та транскордонного впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня опнасінників.
відсутні.
інтродукованих видів дерев.
рилюднення цього повідомлення на
Технічна альтернатива 2.
11. Планований обсяг досліджень офіційному веб-сайті уповноваженого
Щодо територіальної альтернативи
Лісовідновлення після проведення 1 - аналогічні технічній альтернативі 1.
та рівень деталізації інформації, що органу громадськість має право надасуцільних санітарних рубок здійснюєтьЩодо територіальної альтернативи підлягає включенню до звіту з оцінки ти уповноваженому органу, зазначеся виключно шляхом створення лісових 2 - альтернатива не розглядається.
впливу на довкілля.
ному у пункті 15 цього повідомлення,
культур.
Відповідно до ст. 6 Закону України зауваження і пропозиції до планованої
7.
Необхідна
еколого-інженер3. Місце провадження плано- на підготовка і захист території «Про оцінку впливу на довкілля».
діяльності, обсягу досліджень та рівваної
діяльності,
територіальні за альтернативами:
12. Процедура оцінки впливу на до- ня деталізації інформації, що підлягає
альтернативи.
Щодо технічної альтернативи 1.
вкілля та можливості для участі в ній включенню до звіту з оцінки впливу
Місце провадження планованої діяльПопереднє проведення лісопатоло- громадськості.
на довкілля.
ності: територіальна альтернатива 1.
гічних, ботанічних та зоологічних обПланована суб’єктом господарюНадаючи такі зауваженні і пропозиПроведення суцільних санітарних стежень на ділянках, де заплановані вання діяльність може мати значний ції, вкажіть реєстраційний номер спрарубок у насадженнях, пошкоджених лі- суцільні санітарні рубки, обстеження вплив на довкілля і, отже, підлягає ви про оцінку впливу на довкілля пласовими масивами на території лісового на наявність природного поновлення. оцінці впливу на довкілля відповідно нованої діяльності в Єдиному реєстрі з
фонду Державного підприємства «Но- На кожну лісосіку до початку її роз- до Закону України «Про оцінку впливу оцінки впливу на довкілля (зазначений
воайдарське лісомисливське господар- робки складається технологічна карта на довкілля».
на першій сторінці цього повідомленство», а саме: Капітанівського, Охтир- розробки лісосік.
Оцінка впливу на довкілля - це ня). Це значно спростить процес реєського, Піщаного, Слов'яносербського та
Щодо технічної альтернативи 2 - процедура, що передбачає:
страції та розгляду ваших зауважень
Трьохізбенського лісництв. Лісові маси- аналогічні технічній альтернативі 1.
- підготовку суб’єктом госпо- і пропозицій.
ви розташовані в межах СєверодонецькоЩодо
територіальної
альтер- дарювання звіту з оцінки впливу
У разі отримання таких зауважень і
го та Щастинського (Новоайдарського) нативи 1 - аналогічні технічній на довкілля;
пропозицій громадськості вони будуть
районів Луганської області.
альтернативі 1.
проведення
громадського розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
Місце провадження планованої діяльЩодо територіальної альтернативи обговорення планованої діяльності;
впливу на довкілля та передані суб’єкності: територіальна альтернатива 2.
2 - альтернатива не розглядається
- аналіз уповноваженим органом зві- ту господарювання (протягом трьох роТериторіальна альтернатива відсутня
8. Сфера, джерела та види ту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої бочих днів з дня їх отримання). Особи,
у зв’язку з тим, що межі підприємства можливого впливу на довкілля.
додаткової інформації, яку надає суб’єкт що надають зауваження і пропозиції,
чітко визначені.
господарювання, а також інформації, от- своїм підписом засвідчують свою згоЩодо технічної альтернативи 1.
4. Соціально-економічний вплив
Можливий вплив планованої діяль- риманої від громадськості під час гро- ду на обробку їх персональних даних.
планованої діяльності.
ності на повітряне середовище перед- мадського обговорення, під час здійснен- Суб’єкт господарювання під час підгоСоціально-економічний вплив плано- бачає здійснення викидів від роботи ня процедури оцінки транскордонного товки звіту з оцінки впливу на довкілля
ваної діяльності буде позитивним. Внас- двигунів тракторів та автомобілів під впливу, іншої інформації;
зобов’язаний врахувати повністю, вралідок проведення суцільних санітарних час проведення технологічних операцій
- надання уповноваженим органом хувати частково або обґрунтовано відрубок в місцеві бюджеті будуть надходи- на лісосіках.
мотивованого висновку з оцінки впли- хилити зауваження і пропозиції громадти кошти від рентної плати за спеціальне
Клімат – поглинання вуглекислого ву на довкілля, що враховує результати ськості, надані у процесі громадського
використання лісових ресурсів, забезпе- газу внаслідок створення лісових куль- аналізу, передбаченого абзацом п’ятим обговорення обсягу досліджень та рівченості населення та закладів соціаль- тур на місці загиблих лісів, викиди пар- цього пункту;
ня деталізації інформації, що підлягає
ної сфери паливною деревиною, збере- никових газів внаслідок спалювання
- врахування висновку з оцінки впли- включенню до звіту з оцінки впливу на
женості існуючих та створення нових частини заготовленої деревини, депону- ву на довкілля у рішенні про проваджен- довкілля. Детальна інформація про це
робочих місць в процесі лісозаготівлі, вання вуглецю у виробах з деревини, які ня планованої діяльності, зазначеного включається до звіту з оцінки впливу
а також зайнятості місцевого населення будуть виготовлені з заготовленої під час у пункті 14 цього повідомлення.
на довкілля.
при заготівлі лісового насіння, заліснен- рубок деревини.
У висновку з оцінки впливу на до14. Рішення про провадження
ні лісових ділянок та догляді за лісовими
Біорізноманіття – кількісні та якісні вкілля уповноважений орган, виходячи планованої діяльності.
культурами.
зміни біотичних та абіотичних факто- з оцінки впливу на довкілля планованої
Відповідно до законодавства рішен5. Загальні технічні характери- рів в екосистемах внаслідок проведення діяльності, визначає допустимість чи ням про провадження даної планованої
стики, у тому числі параметри пла- рубок та лісовідновлення.
обґрунтовує недопустимість проваджен- діяльності будуть спеціальні дозволи
нованої діяльності (потужність,
Ландшафт – зміна ландшафту внас- ня планованої діяльності та визначає на використання лісових ресурсів – лідовжина, площа, обсяг виробництва лідок проведення рубок та створення екологічні умови її провадження.
сорубні квитки, які видаються Державтощо).
лісових культур.
Забороняється розпочинати прова- ним підприємством «Новоайдарське
Суцільні санітарні рубки та лісовідВодні ресурси – зміна рівню дження планованої діяльності без оцін- лісомисливське господарство» на підновлення планується провести на площі ґрунтових вод.
ки впливу на довкілля та отримання ставі наданих Луганським обласним
14105 га. А саме:
Грунти – ущільнення та пошкодження рішення про провадження планованої управлінням лісового та мисливського
- Капітанівське лісництво – на площі ґрунтового покриву під час проведення діяльності.
господарства Пропозицій щодо про3168 га;
вивезення деревини.
Процедура оцінки впливу на довкіл- ведення суцільних санітарних рубок
- Охтирське лісництво – на площі
Тваринний світ – можливий вплив на ля передбачає право і можливості гро- (відповідно до п. 31 «Санітарних пра3916 га;
тваринний світ через підвищення рівня мадськості для участі у такій процедурі, вил в лісах України», затверджених по- Піщане лісництво – на площі шуму під час вивезення та заготівлі лісо- зокрема на стадії обговорення обсягу до- становою Кабінету Міністрів України
3971 га;
продукції (роботи двигунів автомобілів сліджень та рівня деталізації інформації, від 26.10.2016 року № 756).
- Слов'яносербське лісництво – та бензопил).
що підлягає включенню до звіту з оцін15. Усі зауваження і пропозиції громадна площі 1074 га;
Щодо технічної альтернативи 2 - ки впливу на довкілля, а також на стадії ськості до планованої діяльності, обсягу
- Трьохізбенське лісництво – аналогічні технічній альтернативі 1
розгляду уповноваженим органом по- досліджень та рівня деталізації інфорна площі 1976 га.
Щодо
територіальної
альтер- даного суб’єктом господарювання звіту мації, що підлягає включенню до звіту
6. Екологічні та інші обме- нативи 1 - аналогічні технічній з оцінки впливу на довкілля.
з оцінки впливу на довкілля, необхідно
ження планованої діяльності за альтернативі 1.
На стадії громадського обговорення надсилати до Міністерства захисту доальтернативами.
Щодо територіальної альтернативи звіту з оцінки впливу на довкілля про- вкілля та природних ресурсів України,
Щодо технічної альтернативи 1
2 - альтернатива не розглядається
тягом щонайменше 25 робочих днів гро- Департамент екологічної оцінки та
Під час проведення суцільних сані9. Належність планованої діяльно- мадськості надається можливість нада- контролю, 03035, м. Київ, вул. Митротарних рубок будуть дотримані вимоги сті до першої чи другої категорії видів вати будь-які зауваження і пропозиції до полита Василя Липківського, 35, тел./
чинного природоохоронного та екологіч- діяльності та об’єктів, які можуть звіту з оцінки впливу на довкілля та пла- факс. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50,
ного законодавства, а саме вимог Закону мати значний вплив на довкілля та нованої діяльності, а також взяти участь e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна
України «Про Червону книгу України», підлягають оцінці впливу на довкілля. у громадських слуханнях. Детальніше особа: Тіщенкова Марина Олегівна,
«Про природно-заповідний фонд», ПоПланова діяльність належить до про процедуру громадського обговорен- директор Департаменту екологічної
станови КМУ «Про затвердження Сані- першої категорії видів планованої ді- ня звіту з оцінки впливу на довкілля буде оцінки та контролю.
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Адміністрація та колектив Новоайдарської обласної
санаторної школи висловлюють щирі співчуття працівниці
закладу Руденко Юлії Юріївні у зв’язку з непоправною
втратою – смертю батька.

продам
ДОМ. 095-147-88-13.
ДОМ в с. Михайловка. 095-66-96-416.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ с удобствами. 095-15-88-617.
Действующий МАГАЗИН. 050-168-85-42.
УАЗ-452 бортовой. 095-056-24-85.
ШИФОНЬЕР,
КРОВАТЬ
двуспальную,
СЕРВАНТ.
050-779-70-49.
Выпоенную ТЁЛОЧКУ. 050-732-73-65.
БЫЧКА и ТЁЛОЧКУ. 099-195-08-13.
БЫЧКА
(молочный),
трехмесячную
ТЕЛОЧКУ,
050-103-39-66.
БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ЦЫПЛЯТ, НЕСУШЕК и МЯСНЫЕ
ПОРОДЫ, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, МУЛАРДОВ, СТАРТОВЫЕ
КОРМА, АПТЕЧКИ. 099-71-35-870. Олег.
ПТИЦУ высококачественных пород: БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ, ЦЫПЛЯТ мясо-яичных пород, ГУСЕЙ. СТАРТОВЫЕ
КОРМА. Доставка. 066-37-48-202.
БРОЙЛЕРОВ, ИНДЮШАТ. Качество птицы гарантируем.
095-193-73-54. Олег.

Оголошення
До відома власників сертифікатів на право на земельну частку
(пай) земель ВАТ «Новоайдарська птахофабрика» повідомляємо:
10 березня 2021 року о 10 годині в парку «Сосновий» смт. Новоайдар відбудуться загальні збори пайщиків ВАТ «Новоайдарська
птахофабрика».
Порядок денний:
1. Розподіл земельних ділянок кормових угідь (пасовища контури № 79, 81, 82, 83; сіножаті контур № 84) між власниками
земельних часток (паїв) та виділення їх у натурі (на місцевості).
Детальну інформацію щодо проведення розподілу земельних ділянок можна отримати в період з 19 лютого 2021 р. по
09 березня 2021 р. за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар,
вул. Дружби, буд. 1.
Контактні телефони посадових осіб:
Труняков Сергій Михайлович 06445-9-43-56
Коробкіна Ірина Миколаївна 099-350-40-48

На ЗНО-2021 з ID-карткою

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839

Куплю КРС
(коров, быков, тёлок).
099-567-07-47,
066-176-05-90.
Ремонт, перетяжка
мягкой мебели.
Изготовление МАТРАСОВ
любого размера
095-410-86-01.
Ремонт, перетяжка,
изготовление
мягкой мебели.
050-039-92-95.

куплю
КРС,
099-005-75-77,
098-008-78-21.
МОТОБЛОК,
б/у.
096-589-20-01.
НАСІННЯ
СОНЯШНИКА та ТИРСУ або поміняю на
брикети. 050-596-27-80.

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

считать
недействительным
ПОСВІДЧЕННЯ про приписку до призовної дільниці на
ім’я ТАРАСЮКА Станіслава
Станіславовича, 06.04.1989 р. н.,
вважати недійсним.

Пам’ятайте про правила
безпечного поводження
з вибухонебезпечними або
невідомими предметами!
З метою попередження нещасних випадків серед населення в
разі виявлення вибухонебезпечних предметів, Новоайдарський
районний відділ Головного
управління ДСНС України у
Луганській області вкотре звертається до громадян з проханням дотримуватися правил
безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими
предметами!
Категорично забороняється:
- торкатися підозрілого
предмету або пересувати його;
- заливати його рідинами,
засипати ґрунтом або чимось
його накривати;
- здійснювати на підозрілий
предмет звуковий, світловий,
тепловий чи механічний вплив;
- намагатися самостійно
знешкоджувати знахідку;
- розбирати вибухонебезпечний предмет.

Пам'ятайте, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це за номером
«101» або «102», а також ні
в якому разі не намагатися
самостійно ідентифікувати
та знешкоджувати знайдені
боєприпаси.
Рятувальники
закликають громадян дотримуватись правил безпеки при
виявленні вибухонебезпечних
предметів!
Шановні громадяни!
Дотримуйтесь правил
пожежної безпеки!
Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у житловому секторі, Новоайдарський районний відділ
Головного управління ДСНС
України у Луганській області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан
власних помешкань та дотримуватись правил пожежної
безпеки.

Загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її
наслідками.
Зокрема:
- не паліть у ліжку;
- слідкуйте за станом та
справністю електромережі;
- у разі виходу з приміщень
не залишайте увімкненими
телевізори, праски тощо;
- не залишайте малолітніх дітей без нагляду та не дозволяйте
їм бавитися сірниками;
- намагайтеся уникати перевантаження
електричних

З 1 лютого до 5 березня триватиме реєстрація для участі
в зовнішньому незалежному
оцінюванні 2021 року. Одним
з етапів успішної реєстрації
є підготовка комплекту реєстраційних документів, до
якого входить засвідчена копія
паспорта громадянина України.
Паспорт громадянина України
(ID-картка) видається особі при
досягненні 14-річного віку.
Звертаємо увагу, що подати документи на оформлення
паспорта громадянина України у вигляді ID-картки вперше
можна до Новоайдарського РВ
УДМС України в Луганській
області. Паспорт, який оформляється вперше, видається
не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення
заяви-анкети.
Адміністративний збір за надання цієї послуги не сплачується, тобто документ оформляється БЕЗКОШТОВНО!
На сьогодні для підлітків
доступна послуга ID-14: од-

ночасне оформлення першого
паспорта та номера платників
податків.
Послуга з оформлення
паспорта громадянина України у вигляді картки вперше з
одночасним присвоєнням їй
реєстраційного номера облікової картки платника податків
у підрозділах ДМС надається
безкоштовно.
Для оформлення паспорта потрібно звертатися до
Новоайдарського РВ УДМС
України в Луганській області
за адресою: смт. Новоайдар,
вул. Дружби, буд. 25.
В підрозділі для оформлення паспорта вперше виділено
день прийому – СУБОТА –
ДЕНЬ УЧНЯ!
Додамо, що під час дії карантину оформити ID-картку
можливо за місцем фактичного звернення. І вкотре нагадуємо: будьте відповідальними,
виповнилося 14 років – час
оформити ID!
Л. ЄВДОКИМОВА, начальник
Новоайдарського РВ УДМС
України в Луг. обл.

Щастинський РВП ГУНП в Луганській області
інформує
Розклад робочого часу сектору дозвільної системи
Щастинського РВП ГУНП наступний:
Кожного вівторка прийом громадян з 10:00 до 16:00;
Кожного четверга – з 10:00 до 16:00;
Кожної суботи – з 09:00 до 13:00.
Контактний телефон чергової частини – 099-054-03-42.
Інспекторський склад: 066-97-44-770, 066-95-62-926.
Про заходи ГУНП та УПП щодо проведення комплексу профілактичних заходів «П’яний водій – злочинець» на території
Луганської області з 16.02.2021 р. до 26.02.2021 р. з метою посилення контролю за безпекою дорожнього руху, дотримання
ПДР, запобігання загибелі та травмування людей, стабілізації
рівня аварійності, попередження ДТП.

мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі
великої потужності;
- подбайте про захист помешкання при користуванні пічним
опаленням;
- при виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за
номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне
значення!
Пам’ятайте, що сумлінне
дотримання правил пожежної безпеки під час опалювального періоду – запорука
збереження життя!
Шановні мешканці
Новоайдарського району!
З настанням зимового періоду до пожежної частини дедалі
більше надходять повідомлення
про пожежі та трагічні випадки
на них, причинами яких є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газових
приладів, пічного опалення та
електрообігрівачів.
Майже всі пожежі з трагіч-

ними наслідками виникають
у житловому секторі, переважно сільської місцевості. В
основному лихо приходить у
будинки пенсіонерів, інвалідів, безробітних людей та осіб,
які зловживають алкогольним
напоями.
Шановні громадяни! Новоайдарський районний відділ
Головного управління ДСНС
України у Луганській області
просить вас у міру своєї можливості звернути увагу на
самотніх громадян похилого
віку, що мешкають по сусідству, неблагополучні родини, в
разі відсутності можливості
надати їм допомогу самостійно, сповістити про проблеми,
що виникли, відповідні органи та організації. При прояві
уважності ви зможете попередити нещасні випадки та
зберегти чиєсь життя.
Нещастя можна уникнути, якщо суворо дотримуватись заходів безпеки та виконувати правила пожежної
безпеки.
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17 февраля
отметил свой юбилей
дорогой муж,
любимый папа и брат
БОРОДИН
Сергей Петрович!
Юбилей – это много
или мало? Юбилей – это
в самый раз! Прошёл ты
путь прекрасный, и в форме
замечательной сейчас!
Желаем жить, не зная про
болезни, с собой и близкими в
ладу, чтоб было всё результативно,
с удачей в жизни, на работе и в быту!
Жена, дети, сёстры и родственники.
Уважаемую Ирину Васильевну ЛИТВИНЕНКО
от всей души поздравляем
с 60-летним юбилеем со Дня рождения!
Вам скоро будет шестьдесят. И есть что вспомнить,
чем гордиться. Хотим от сердца пожелать идти вперед,
к мечте стремиться. Прекрасной быть, как в двадцать
пять. Пускай здоровье не подводит. Пусть песнь в душе
звучит опять. Беда пусть стороной обходит.
Мы в юбилей сердечно пожелаем улыбок, радости,
уюта и тепла. Пускай во всем удача помогает. Чтоб жизнь
красивой и насыщенной была!

20 февраля. Луна находится
в фазе «Растущая Луна». Луна
в знаке Зодиака Близнецы.
Хороший день для развития
партнерских отношений, укрепления связей и контактов. Продуктивными окажутся поездки,
переговоры. Показано начинать
ремонт, строительство дома.
Договора, заключенные в этот
день, будут иметь хорошие перспективы и, как правило, приносят
наибольшую прибыль.
21 февраля. День сильной энергии. Не шарахаться из стороны в
сторону и направить силу положительной энергии на завершение
начатых дел. Не быть пассивным,
не сидеть на месте – энергия этого
мощного дня должна быть использована. Мероприятия, связанные
с незнакомой деятельностью, могут быть неудачными, поэтому
следует проявить осторожность
и внимательность.
22 февраля. День милосердия,
сострадания и любви. Хорошо
дарить подарки близким людям,
проявлять милосердие. Желательно сделать доброе дело, но
не позволять себя использовать
и не ждать благодарности взамен.
Молодая растущая Луна или

2-я лунная фаза. Отличное время
для активных действий и побед.
23 февраля. Луна в знаке Рак.
Время неспешной стабильности.
Идеально подходит для хорошо
отлаженной деятельности предприятий, занятых монотонным
производством.
Осторожнее нужно относиться к кредитованию и даче денег
взаймы.
Следует более тактично и
внимательно относиться к близким людям, это пойдет вам лишь
на пользу.
Для избежания неприятных
последствий требуется внимательное обращение с металлическими
предметами и огнем.
24 февраля. День обучения и
интуиции. В этот день информация льется сплошным потоком.
Нужно настроиться на получение
полезной информации из любых
источников, например, из книг.
Не тратить драгоценное время на
сбор бесполезной информации.
Интуиция поможет получить озарение и сделать открытия, но нужно быть готовым к возникновению
старых проблем из прошлого.
25 февраля. Луна во Льве благоприятствует всем энергичным
и действенным начинаниям: от
организации спортивных или

культурно-массовых
мероприятий до корпоративной вечеринки, направленной на сплочение
коллектива для плодотворного
сотрудничества. Чтобы избежать
потерь, не стоит оформлять сделки с недвижимостью, акциями и
подписывать серьезные договоры.
У большинства людей в этот день
проявляется склонность к завышенному самомнению и как никогда обостряется склонность
к лести.
26 февраля. Луна в знаке Зодиака Лев. День искушений. События
зависят от того, по какому пути вы
идете, а от ваших реакций на них
— то, в какую сторону вас заведет
тропинка судьбы. Очень велика вероятность осложнения отношений
с близким окружением. В деловой
сфере начинается благоприятное
время для осуществления запланированных дел, решения трудных вопросов и проблем. Дела,
требующие большой активности,
будут даваться нетрудно.
Во вторую лунную фазу могут
быть полезны физические нагрузки, именно в этот период хорошо
начинать новые тренировки. Благоприятны изменения в абсолютно всех сферах деятельности, как
в взаимоотношениях на личном
плане, так и в деловом.

Епілепсія була відома ще з
античних часів, де й отримала
свою назву від грецького слова «epilambanein», яке значило
«кого-небудь різко схопити». У
різні часи суспільство ставилося
відносно невтішно до людей, що
страждають на цю хворобу. Цей
факт відбився навіть у назвах:
«священна хвороба», «чорна неміч» або «падуча хвороба». Епілепсія є хронічним неінфекційним
захворюванням головного мозку.
Епідеміологічні дані говорять,
що епілепсія – це одне з найчастіших захворювань нервової
системи. Епілептичні приступи
розвиваються близько у 1 % населення. Зазвичай перші приступи хвороби можуть виникнути на
першому році життя або після 65
років. Якщо у сім’ї були випадки
епілепсії, ризик розвитку захворювання збільшується. При наявності епілепсії у одного з батьків,
вірогідність хвороби у дитини
становить 1:47.
Ознаки приступів досить різноманітні, вони залежать від того,
у якій частині мозку починається
порушення і як далеко розповсюджується. Ці напади проявляються у вигляді короткочасних мимовільних судом у якійсь із частин
тіла або ж по всьому тілу. Іноді
людина може зомліти чи втратити
контроль за функціями кишечника
або сечового міхура. Один-єдиний напад ще не свідчить про

епілепсію, 5-10 % людей мали
протягом життя один напад. Характерними ознаками є тимчасові
симптоми, наприклад, втрата орієнтації або свідомості, порушення
рухових функцій, органів відчуття (зір, слух та смак), зміни настрою та інші. Люди з епілепсією,
як правило, частіше мають інші
проблеми фізичного характеру
– переломи та забої, а також такі
психологічні стани як тривожні
розлади та депресія.
Як допомогти людині на догоспітальному етапі, у якої
стався судомний приступ:
1. Необхідно створити безпечний простір людині для уникнення зайвих травм (якщо під час
приступу біля людини знаходяться травмонебезпечні предмети,
слід їх прибрати, або, якщо це
неможливо – трішки перемістити
пацієнта).
2. Якщо приступ триває більш
ніж 10 хвилин, або він трапився
у вагітної жінки чи літньої лю-

дини, слід викликати екстрену
медичну допомогу.
При цьому НЕ варто:
1. Класти що-небудь у рот:
тверді предмети можуть травмувати, пошкодити зуби та ясна,
а інколи навіть існує ризик зламати щелепу; під час нападу
в людини НЕ може запасти язик.
2. Намагатися зупинити напад
– напад повинен пройти сам.
В реаліях, епілепсія — хвороба, що призводить до деяких
перешкод у побутовому житті,
але найбільшою проблемою досі
залишається ставлення суспільства до хворих. На жаль, й досі
нерозуміння людьми сутності
епілепсії призводить до стигматизації суспільства до хворих.
Наприкінці хочеться наголосити:
необхідно завжди залишатися людиною. Ставтесь до інших так, як
би ви хотіли, щоб ставилися до
вас.
М. ЯРОВИЙ,
лікар-невропатолог.

Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

Латинский квадрат
Разместите цифры от 1 до 6 таким образом, чтобы в каждом
столбце и каждой строчке все числа были бы различными.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 7:
По горизонтали: 1. Пат. 3. Гид. 5. Орфей. 8. Нутро. 9. Грот. 12. Рубероид. 13. Кадр. 15. Пора. 16. Сопляк. 20. Очаг. 22. Ушко. 23. Киви. 24.
Слон. 25. Уран. 26. Писк. 28. Талисман. 31. Нары. 33. Кипа. 35. Брус. 36.
Каре. 38. Сеть. 40. Алиби. 42. Анкара. 43. Гудок. 45. Колба. 49. Школа.
51. Веер. 52. Леон. 54. Взор. 55. Автопарк. 56. Киса.
По вертикали: 1. Пророк. 2. Термит. 3. Гудрон. 4. Драчун. 6. Обои.
7. Пояс. 10. Рок. 11. Такса. 13. Конус. 14. Дар. 15. Пшик. 16. Свара. 17.
Поиск. 18. Ласка. 19. Клара. 21. Гарь. 27. Сила. 29. Луна. 30. Марш.
32. Атом. 34. Пик. 35. Билет. 37. Егоза. 39. Еда. 41. Боец. 44. Улов. 46.
Бровь. 47. Генотип. 48. Роспуск. 50. Кварц. 52. Лото. 53. Нрав.
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