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Шановні наші читачі, вірні друзі та прихиль-
ники! Ось і прийшов час розпочати передплатну 
кампанію на наступний,  2022 рік.

Цей рік був для нас непростим, довелося долати 
труднощі, але ми не зупинялися заради вас, любі наші 
читачі!  Ріст цін на послуги типографії, поштові витрати, 
комунальні послуги – це все реалії нашого часу, з якими 
ми стикаємося та які впливають на формування ціни на 
наше видання. Та ми, турбуючись про вас, вирішили ос-
новну частину цих викликів та ризиків взяти на себе. Тож 
прийняли рішення залишити пільгову ціну на наше ви-
дання на рівні минулого року, тобто ціна річного абоне-

менту на «Вісник Новоайдарщини» залишається 360 
гривень за умови РІЧНОЇ передплати до 20 грудня 2021 
року. До того ж, Ви зможете скористатися приємним бо-
нусом – подати одне безкоштовне оголошення, поздо-
ровлення протягом року.

Ціни на 1 місяць та півріччя трохи зростають. Якщо 
передплачуєте газету на 1 місяць, вона коштуватиме 
45 гривень, на півріччя – 270 гривень. Обирайте той 
варіант, який зручніший для вас.

Але обов’язково залишайтесь з нами. Ми працюємо 
заради вас! З повагою, ваш колектив редакції 

«Вісник Новоайдарщини».

Шановні працівники прокуратури! 
Сердечно вітаю вас із професійним 

святом! Ваша сумлінна повсякденна 
робота спрямована на утвердження 

верховенства закону, зміцнення право-
порядку,  захисту прав

і свобод людини!
Прокурорська діяльність завжди 

привертала до себе увагу суспільства. 
Від вас, вашої праці великою мірою 
залежить збереження політичної 
стабільності, громадянського миру та 
спокою, зміцнення законності та право-
порядку, надійний захист суспільства і 
громадян від злочинності та беззакон-
ня, дотримання прав і свобод людини.

В день професійного свята  адресую 
найкращі побажання усім працівникам 
прокуратури, які своєю щоденною 
самовідданою та високопрофесійною 
працею утверджують ідеали 
законності та справедливості.

Бажаю вам міцного здоров’я, ща-
стя і благополуччя, творчої наснаги та 
наполегливості в досягненні благородної 
мети – забезпечення панування Права і 
Закону в ім’я Людини і зміцнення авто-
ритету України. Нехай завжди будуть 
успішними усі ваші починання.

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський 

селищний голова. 

Шановні мешканці Новоайдарської громади!
В четверту суботу листопада Україна у жалобі схиляє голову 

перед світлою пам’яттю українців – жертв Голодомору 
1932-1933 рр, що  назавжди увійшов в світову історію як велика 
трагедія, наслідки якої затьмарили своєю жахливістю навіть 

воєнні лихоліття!
Це не просто історична минувшина, а незагоєна духовна рана 

українського народу, яка пекучим болем пронизує пам’ять багатьох 
поколінь.

Сумні спогади про трагічні сторінки історії щемливо торка-
ються сердець кожного з нас. На жаль, ми не можемо повернути 
час назад та виправити ті лихі події далеких 1932-1933 років. Та 
наш обов’язок – зробити все, аби зболена пам’ять про заморених 
голодом, розстріляних, закатованих була живою для нинішніх та 
прийдешніх поколінь, аби ніколи не допустити подібного на нашій 
українській землі та в світі, берегти мир і спокій, жити у злагоді 
і порозумінні.

Хай вшанування світлої пам’яті жертв Голодомору в Україні 
стане актом поминальним, актом покаяння і перестороги для гро-
мадян нашої держави, співвітчизників за кордоном, для всіх людей 
доброї волі і чистої совісті.

Ми схиляємо голови перед невинними жертвами того страшно-
го часу. Але оселяємо в своїх душах не розпач, а гартуємо силу духу 
і, незважаючи на чужинські зазіхання, йдемо своїм шляхом до волі і 
мирного життя на власній землі.

Шановні мешканці Новоайдарщини!
Долучіться до вшанування жертв Голодоморів та політичних 

репресій. Вшануйте пам’ять усіх тих, хто загинув і страждав, 
хвилиною мовчання та запаліть жалобну свічку у вікні своєї 
оселі.

   З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова. 

В Україні 21 листопада відзначають День 
Гідності та Свободи.

Його встановлено згідно з Указом Президен-
та від 13 листопада 2014 року на честь почат-
ку цього дня двох знаменних і доленосних подій 
у новітній українській історії: Помаранчевої 
революції 2004 року та Революції Гідності 2013 
року.

Цього дня, 21. 11. 2021 р., голова Щастинської 
районної державної адміністрації Тетяна Нови-
кова, голова Щастинської районної ради Оле-
на Коробка та Новоайдарський селищний го-
лова Ігор Шопін вшанували пам'ять мужніх 
і сміливих, справжніх патріотів української 
землі та поклали вінки до пам'ятного знаку 
учасникам АТО, що загинули на території Но-
воайдарського району.

Любов до Вітчизни єднає всіх, у боротьбі за 
свободу, гідність, право на світле майбутнє для 
нас і наших нащадків.

Нехай буде мирне небо над українською зем-
лею, добробут й родинна злагода у домівках, не 
згасає віра в щасливе майбутнє Української 
держави.
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Робоча поїздка на Луганщину Віце-прем’єр-міністра – Міністра з пи-
тань реінтеграції тимчасово окупованих територій співпала із профе-
сійним святом тележурналістів – Днем працівників радіо, телебачення 
та зв’язку. Тож пані Верещук привітала їх зі святом: «Ви робите велику 
роботу. Ми знаємо, як важливо, щоб преса і влада співпрацювали. На-
скільки потужна «М’яка сила» та наскільки ваша робота важлива для 
реінтеграції непідконтрольних територій».

Вона акцентувала на важливості підсилення фінансової спроможності 
ЗМІ та повідомила, що досягнуто домовленість з Міністерством фінансів 
України про виділення коштів саме на підтримку виробництва контенту міс-
цевими ЗМІ на Сході України.

«Відбір проєктів та їх виконавців буде проводитися на конкурсній осно-
ві», - повідомила Ірина Верещук та закликала подавати до Мінреінтеграції 
свої пропозиції в цьому напрямі та креативні ідеї.

Очільник області Сергій Гайдай також долучився до привітань та наго-
лосив, що у цьому році на підтримку регіональних ЗМІ обласна влада ви-
тратила 4,6 млн гривень, у наступному році практика співпраці з місцевими 
медіа буде продовжена.

loga.gov.ua

Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій 
Ірина Верещук та заступник Міністра цифро-
вої трансформації з розвитку публічних послуг 
Людмила Рабчинська в рамках робочої поїздки 
до Луганської області взяли участь у відкритті 
Центру «Дія» у смт Станиця Луганська.

Центр є першим на Сході країни та шостим в 
Україні. Він надаватиме 260 видів різноманітних 
адміністративних та соціальних послуг. Зокре-
ма, 9 видів – тільки з отримання внутрішніх та 
закордонних паспортів громадян України, видачі 
посвідчення водія, реєстрації шлюбів тощо. Але 
Мінцифри планує, що їх кількість буде збільшена 
до 400.

«Те, що я побачила: колектив отримав гідні 
умови для праці. Ще важливіше: скільки людей 
зекономлять 10 тисяч часів свого життя, не висто-
юючи у чергах за отриманням адміністративних 
послуг. Для європейців - це звичайні речі, для нас 
- це перші кроки. Я знаю, що такі центри будуть 
створені по усій країні», - зазначила Віце-прем’єр-
ка після ознайомлення з роботою центру.

На щастя вона подарувала його працівникам та-
лісман - сувенірного хендмейд кота.

Заступниця Міністра цифрової трансформації 
Людмила Рабчинська наголосила, що міністерство 
постійно працює над підвищенням якості надання 
публічних послуг: «У цьому році запущено все- 
українську онлайн-оцінку якості. Кожний бажаю-
чий може відсканувати QR-код та висловити свої 

зауваження щодо якості роботи 
відповідного ЦНАПу».

Реалізація проєкту з відкрит-
тя Центрів «Дія» відбувається 
за підтримки Програми ООН з 
відновлення та розбудови миру, 
тож до заходу долучились По-
сол ЄС в Україні, голова Пред-
ставництва ЄС в Україні Матті 
Маасікас та постійна представ-
ниця ПРООН в Україні Дафіна 
Герчева. У своїх промовах вони 
наголосили, що Україна є стра-
тегічним партнером для Євро-
пейського Союзу, а співпраця 

фокусується на створенні потужних громад. За 
період з початку російської збройної агресії під-
тримка ЄС Україні склала понад мільйон євро на 
розвиток територіальних громад та підтримку лю-
дей, що втратили житло.

«Відкриваючи цей ЦНАП, ми демонструємо 
суспільству, яких відчутних результатів ми досяг-
ли», - акцентував Матті Маасікас.

Очільник Луганщини Сергій Гайдай подякував 
високим гостям за підтримку у відновленні та мо-
дернізації Луганщини.

«За день до призначення пані Ірини на посаду 
ми обговорили проблемні робочі питання, тому я 
впевнений, що з таким бажанням працювати і та-
ким завзяттям ми спільно вирішимо усі проблеми 
тут, на Сході України. Ми готові виступати у яко-
сті пілотного регіону для реалізації будь-яких про-
єктів», - звернувся він до Ірини Верещук.

На завершення зустрічі пані Віце-прем’єр-мі-
ністр закликала Посла ЄС в Україні, голову 
Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса 
визначити як пріоритет саме Луганщину: «Якщо 
є можливість зробити акцент саме на Луганській 
області, прошу його зробити. Усе, що має ви-
конати Уряд: щоб були впроваджені усі заходи, 
передбачені Стратегіями реінтеграції тимчасово 
окупованих територій та економічного розвитку 
Луганської та Донецької областей, – це наші пи-
тання, а там, де потрібна міжнародна підтримка, 
то ми розраховуємо на неї», - зазначила вона.

loga.gov.ua  

У Сєвєродонецьку проведено засідання комісії з розподілу коштів 
субвенції з державного бюджету місцевим на проєктні, будівельно-ре-
монтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних 
та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення жит-
лом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 
числа.

Під час заходу розглянуто стан реалізації субвенції з державного бю-
джету місцевим бюджетам у поточному році та затверджено перерозподіл 
невикористаного в повному обсязі залишку субвенції з місцевого бюджету 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 2021 рік між міс-
цевими бюджетами Луганщини.

Так, цьогоріч Луганській області виділено субвенцію в обсязі 20 мільйо-
нів 806 тисяч гривень.

Згідно із законодавством, регіональна комісія визначає потребу області 
відповідно до пропозицій, поданих місцевими комісіями, та формує пропо-
зиції щодо розподілу обсягу субвенції між місцевими бюджетами.

У разі утворення залишків субвенції в місцевих бюджетах такі кошти 
повертаються до обласного бюджету для подальшого перерозподілу.

Обласна комісія відповідно до регіональних списків осіб у порядку чер-
говості визначає наступну особу, якій може бути придбано житло або при-
значено відповідну грошову компенсацію.

Тож комісією схвалено пропозиції щодо перерозподілу субвенції 2021 
року між особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа згідно з регіональними загальними списками 
відповідно до дати взяття їх на квартирний облік та між відповідними міс-
цевими бюджетами Луганської області.

loga.gov.ua

Після завершення реєстрації стали відомі 
учасники всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року – 2022».

За три тижні оргкомітет отримав майже три ти-
сячі заявок з усіх регіонів країни від претендентів 
на почесне звання «Заслужений вчитель України».

Кількість учасників за номінаціями:
- «Біологія» – 856 осіб (із них 20 – з Луганщи-

ни);
- «Інформатика» – 1068 осіб (із них 22 – з Лу-

ганщини);
- «Мистецтво» – 482 особи (із них 12 – з Лу-

ганщини);
- «Основи правознавства» – 519 осіб (із них 10 

– з Луганщини).
Перший етап розпочнеться у грудні, його орга-

нізовують обласні заклади післядипломної педа-
гогічної освіти.

Конкурсні випробування дадуть змогу учас-
никам продемонструвати професійну компетент-
ність, методичну майстерність, мобільність мис-
лення, творчість і новаторство. Кращі з педагогів 
візьмуть участь у другому етапі, якій відбудеться 
навесні.

Списки учасників конкурсу за посилан-
ням: https://mon.gov.ua/.../uchitel-roku-2022/
uchasniki-2022 

Нагадаємо, що у вересні цього року рішенням 
Кабінету Міністрів України збільшено преміаль-
ний фонд конкурсу. Переможці отримуватимуть 
премію в розмірі 65 тис. гривень, а лауреати, які 
посядуть друге та третє місця, – премії в розмірі 
58,5 тис. гривень та 52 тис. гривень відповідно. Це 
вдвічі більше, ніж минулого року.

loga.gov.ua за інформацією Міністерства 
освіти  і науки України.

240 проєктних команд із громад України бе-
руть участь у новій навчальній програмі «Кро-
ки для спеціалістів з управління проєктами 
2021» від U-LEAD.

Луганщину у навчальній програмі представля-
тимуть 30 фахівців з 10 громад. 

Йдеться про Лозно-Олександрівську, Лисичан-
ську, Міловську, Новопсковську, Нижньотеплів-
ську, Рубіжанську, Сватівську, Станично-Луган-
ську, Чмирівську, Щастинську громади.

Вони вивчатимуть всі особливості життєвого 
циклу проєктів та під час онлайн-візиту до однієї 

з успішних громад ознайомляться з найкращими 
практиками з управління проєктами.

Ця комплексна навчальна програма створена 
для спеціалістів з управління проєктами, проєк-
тних менеджерів у територіальних громадах та 
орієнтована на покриття базової потреби в знан-
нях: що потрібно знати, щоб готувати та реалізо-
вувати проєкти місцевого розвитку.

Найкращі проєктні заявки, розроблені учасни-
ками, які успішно пройдуть повний цикл програ-
ми, отримають право на фінансування за результа-
тами прозорого конкурсу. loga.gov.ua

 

 

 

17 листопада Луганщину з першим пастирським візитом відвідав 
Предстоятель Православної Церкви України, Блаженнійший Митропо-
лит Київський та всієї України Епіфаній (Думенко), в рамках цього візи-
ту він відвідав Луганське єпархіальне управління Православної Церкви 
України та храм Святого Пророка Іллі у місті Сєвєродонецьку.

Голова обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-ци-
вільної адміністрації Сергій Гайдай зустрівся із Блаженнійшим Митрополи-
том Епіфанієм з приводу будівництва першого у Луганській області Храму 
Православної Церкви України.

Участь у зустрічі також узяв Єпископ Луганський та Старобільський Пра-
вославної Церкви України Лаврентій.

У своєму зверненні Блаженнійший Митрополит Епіфаній зазначив, що всі 
ті, хто знаходяться на передовій, найперше потребують духовної підтримки, 
а церква завжди буде молитовно допомагати українській армії і українському 
народові.

«Переконаний, спільними зусиллями ми здолаємо всі ті виклики, які стоять 
на шляху повноцінної розбудови нашої української держави та церкви, бо без 
сильної, визнаної, єдиної автокефальної православної церкви ми ніколи не 
збудуємо незалежну, вільну Україну. Ці речі тісно між собою пов’язані», – 
наголосив він.

Він висловив щиру подяку Сергію Гайдаю за сприяння у розвитку духо-
вності на Луганщині та нагородив його орденом Святого Рівноапостольного 
князя Володимира І ступеню.

Очільник області подякував за увагу до регіону: «Усі давно втомилися від 
війни. Хочеться, щоб нарешті запанував мир на українській землі, і території, 
які наразі тимчасово окуповані, звільнилися від російського агресора, бо там 
так само треба відбудовувати інфраструктуру, зводити українські церкви, як 
це відбувається на підконтрольній Уряду України території області».

Також Блаженнійший Митрополит Епіфаній вручив орден Святого Мико-
лая Чудотворця керівнику Сєвєродонецької міської ВЦА Олександру Стрюку, 
орден Святої рівноапостольної княгині Ольги – начальнику управління куль-
тури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації Аліні Адам-
чук та низку православних орденів меценатам, волонтерам і військовим.

В рамках візиту відбулось покладання квітів до пам’ятника генерал-майо-
ру Олександру Радієвському – людині, якій містяни зобов’язані визволенням 
Сєвєродонецька від незаконних озброєних формувань влітку 2014 року.

loga.gov.ua
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Нові норми передбачені поста-
новою КМУ № 1109 від 01.09.2021*, 
яку було розроблено за ініціативи 
ДМС України.

Ухвалені зміни, зокрема, нада-
ють можливість громадянам Укра-
їни:

оформити ID-картку за місцем 
звернення, у тому числі – особам, які 
проживають на тимчасово окупова-
ній території України;

оформити ID-картку особам, щодо 
яких тримання під вартою обрано як 
запобіжний захід;

  оформити ID-картку особам, які 
виїхали на постійне проживання за 
кордон;

одночасно з першою ID-карткою 
оформити реєстраційний номер об-
лікової картки платника податків 
(РНОКПП) для осіб від 14 до 18 ро-
ків, без необхідності звернення до 
податкового органу;

оформити ID-картку та одночас-
но знятися з консульського обліку в 
закордонній дипломатичній установі 

(територіальним підрозділом направ-
ляється відповідне повідомлення та 
заяви особи).

Крім того: 
  під час оформлення ID-картки 

замість документа про присвоєння 
РНОКПП особа може подати дані 
про РНОКПП, які внесені до паспор-
та або свідоцтва про народження, 
у тому числі в електронній формі 
(після запровадження технічної мож-
ливості у територіальному органі/ 
територіальному підрозділі ДМС 
провести перевірку відповідності та-
ких даних у Державному реєстрі фі-
зичних осіб–платників податків);

особи, які звертаються за 
оформленням паспорта вперше піс-
ля досягнення 18 років та у яких 
відсутнє свідоцтво про народження, 
можуть подати замість нього витяг з 
Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян про державну реє-
страцію народження.

Важливо, що прийнятими зміна-
ми спрощено також процедуру вста-

новлення особи (зокрема - для осіб, 
які проживають на тимчасово оку-
пованій території України) та збіль-
шено до 3-х років термін зберігання 
паспорта у разі його неотримання 
заявником (до внесення змін – 1 рік).

Постанова набрала чинності 2 ли-
стопада 2021 року.

Державна 
міграційна служба України.

__________________________
* Постанова Кабінету Міністрів 

України № 1109 від 01.09.2021 «Про 
внесення змін до порядків, затвердже-
них постановами Кабінету Міністрів 
України від 4 червня 2014 р.    № 289 і 
від 25 березня 2015 р. № 302»

Зміни у суспільстві неможливі без толерантного спілкуван-
ня. У вересні цього року перша леді Олена Зеленська презен-
тувала «Довідник безбар’єрності», який зафіксував нові норми 
мови без бар’єрів – без дискримінаційних чи стереотипних ви-
словлювань стосовно різних людей.

Одним із розділів Довідника став «Безбар’єрний календар», 

який розповідає про важливі дати, визначні і пам’ятні дні, а також 
пояснює, для чого їх запроваджено, як потрібно відзначати та коли 
привітання є недоречними.

«Ми придумали цей розділ, щоб, наприклад, не вітали 3 грудня 
людей з інвалідністю з Днем інвалідності. А таке трапляється. І в 
Календарі пояснюється, що саме можна робити в подібні дати, як 
журналіст може писати, що говорити», – розповіла на презентації 
Довідника його упорядниця, Тетяна Касьян.

Наприклад, у суботу, 13 листопада, в Україні та світі відзнача-
ють Міжнародний день незрячих, який покликаний привернути 
увагу до проблем, з якими стикаються люди з порушеннями зору. 
Зокрема, у працевлаштуванні, пересуванні містом, відпочинку, у 
доступі до інформації та послуг.

«Заходи, що проводяться у цей день, спрямовані на підвищення 
розуміння того, як живуть люди з порушенням зору і що потрібно 
зробити, аби простір, інформація та послуги були доступними для 
них», – пояснює «Безбар’єрний календар».

У неділю, 14 листопада, відзначається Всесвітній день бороть-
би з діабетом – одним із найбільш поширених захворювань у світі.

«Всесвітній день боротьби з діабетом був запроваджений, щоб 
привернути увагу до цієї хвороби та вчасного її виявлення. У цей 
день можна робити матеріали для поінформованості населення», – 
розповідається у Календарі.

16 листопада в Україні та світі відзначають Міжнародний день 
толерантності. «Календар безбар’єрності» пояснює, що цей день 
покликаний шанувати рівність усіх людей, незалежно від похо-
дження, кольору шкіри, етносу, національності, сексуальної орі-
єнтації тощо.

Будь-яку дату з цього розділу Довідника можна додати до кален-
даря у вашому смартфоні, Google календаря, календаря Outlook, 
Yahoo тощо.

Для більшого – заходьте до «Довідника безбар’єрності» https://
bf.in.ua/. Нагадаємо, що наразі він має чотири розділи: «Складові 
безбар’єрності», «Правила мови», «Словник» та «Безбар’єрний ка-
лендар». Вже зовсім скоро цей список поповниться розділом, який 
розкаже про культуру спілкування і взаємодії з різними людьми.

«Довідник безбар’єрності» – ініціатива і флагманський проєкт 
першої леді Олени Зеленської. Він створений у співпраці з громад-
ськими організаціями, правозахисниками, психологами, батьками, 
що виховують дітей з інвалідністю, українськими та міжнародни-
ми експертами. Аналітичну та технічну підтримку проєкту надава-
ла громадська організація «Безбар’єрність». Упорядниця Довідни-
ка – Тетяна Касьян, ілюстраторка – Ольга Дегтярьова. Партнерами 
проєкту виступили ДТЕК, Danone, Fairmont Grand Hotel Kyiv, Inka, 
1+1 media, Доступно.UA, Happy Today.

loga.gov.ua

За процесуального керівни-
цтва Щастинської окружної про-
куратури  Луганської області по-
відомлено про підозру у вчиненні 
умисного вбивства 60-річному 
мешканцю с. Айдар-Миколаїв-
ка Щастинського району Лу-
ганської області (ч. 1 ст. 115  КК 
України).

Наразі за доводами прокуро-
ра у кримінальному провадженні 
Новоайдарським районним судом 
Луганської області до підозрюва-
ного застосовано  запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою без 
права внесення застави.

За даними слідства, 01 листопа-
да 2021 року чоловік, під час спіль-
ного вжиття алкогольних напоїв за 
місцем мешкання знайомого, зав-

дав останньому кухонним ножем 
удар в область передньої частини 
грудної клітини зліва, тобто в об-
ласть життєво важливих органів, 
від якого потерпілий впав на під-
логу та припинив подавати ознаки 
життя.  Підозрюваний залишив 
у приміщенні знаряддя вчинення 
злочину та втік з місця його ско-
єння.

Виїздом на місце події слідчо- 
оперативною групою встановлено 
усі обставини особливо тяжкого 
злочину. За результатом прове-
дення першочергових слідчих 
(розшукових) дій підозрюваного 
затримано у порядку ст. 208 КПК 
України.

Процесуальні дії у криміналь-
ному провадженні тривають. 

Досудове роз-
слідування здійс-
нюється слідчими 
Щ а с т и н с ь ко г о 
районного відділу 
поліції ГУ Нацпо-
ліції в Луганській 
області.

За умисне 
вбивство особі загрожує до 15 ро-
ків позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 
Конституції  України особа вва-
жається невинуватою у вчиненні 
злочину і не може бути піддана 
кримінальному покаранню, доки її 
вину не буде доведено в законному 
порядку і встановлено обвинуваль-
ним вироком суду.

М. ЧУДНОВ, заступник 
керівника  Щастинської 

окружної прокуратури  
Луганської області.

Ми пам`ятаємо!
День пам’яті жертв голодоморів щорічно 

відзначається в Україні в четверту суботу листопада.
У ХХ столітті українці пережили три масових голоди: 

1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Наймасш-
табнішим був Голодомор 1932-1933 років. 

Цієї суботи, 27 листопада, на всій території України 
буде приспущено державні прапори. О 16:00 відбудеться 
загальнонаціональна хвилина мовчання.

Ви  можете долучитися до міжнародної акції «Запали 
Свічку пам'яті», аби вшанувати пам'ять про мільйони за-
мучених голодом українців.

Нині серед живих залишились надзвичайно мало тих, 
хто пережив Голодомор 1932 – 1933 років та й голод 1946 
– 1947 років. До того ж, вони, як і всі люди старшого віку, є 
особливо вразливими до коронавірусу і потребують уваги 
рідних і близьких. Тож нехай День пам'яті жертв голодо-
морів стане і додатковою можливістю приділити увагу та 
надати підтримку тим, хто сьогодні потребує нашого пі-
клування. Їхні спогади, їхні світлини, пам'ятки минулого, 
що вони зберігають, зміцнюють пам'ять роду і національну 
пам'ять. Наше завдання – зберегти і передати цю пам'ять 
наступним поколінням, зберегти історію живою.

Ми пам’ятаємо!
https://www.en.gov.ua/

- Чому, чому мамо́, не вивезла мене
До Праг, чи Мюнхенів  із кладовища-вулиці?
Ти ж тиждень, як вже вмерла... Мене́ – розпне?
Як ту надуту тітку... - снилась...в  маслі й булочці...
Петро? Ти спиш? Іду в сільраду...братик – спи!
Попро́шу виїхати десь на інші села.
Я вмію, знаю і косу, і ціп й серпи!
Ну, вже пішла. Та ти не смикай, чуєш, стелю...
 - Чекай, сестра? Скажи: у всіх царів
Селяни й діти мруть, як в нас в селі щоденно?
Сестра не чула – десь пішла. Й чомусь вгорі,
Здавалось братику, ситніше жив хтось певний...

27.01.13 р. («До Дня голодомору в Україні») 
Євгеній ЮХНИЦЯ.

 

 

 

10 листопада 
2021 року в залі 
засідань Новоай-
дарської селищ-
ної ради відбув-
ся конкурсний 
відбір на посаду 
директора Новоа-
йдарського ліцею 
Новоайдарської 
селищної ради.

Бажання взяти участь у конкурсі виявили 3 канди-
дати: Гречишкіна Ірина Миколаївна, Кішкінова Оль-
га Михайлівна та Розуваєва Ксенія Володимирівна.

Конкурсний відбір здійснювався за 
результатами перевірки знань законодав-
ства у сфері загальної середньої освіти, 
виконання ситуаційних завдань (визна-
чення професійних компетентностей 
конкурсанта), презентації перспективно-
го плану розвитку закладу загальної се-
редньої освіти та надання відповідей на 
запитання членів конкурсної комісії.

За результатами конкурсного відбору директором 
Новоайдарського ліцею Новоайдарської селищної ради 
стала Ольга Кішкінова, яка раніше працювала на посаді 
викладача математики та інформатики Новоайдарського 
професійного аграрного ліцею. 

Щиро вітаємо Вас, шановна Ольго Михайлівно, з 
призначенням на посаду керівника освітнього закладу! 
Бажаємо конструктивної роботи, невичерпних сил та 
успіхів у всіх починаннях! Хай притаманні Вам енер-
гія, завзятість та наполегливість сприяють піднесенню 
іміджу Новоайдарського ліцею! 

За інформацією відділу освіти
 Новоайдарської селищної ради.

 
Для запису на прийом до сервісного центру органу Пенсійного 

фонду України у електронну чергу необхідно скористатися пунк-
том головного меню особистого кабінету користувача вебпорталу 
(https://portal.pfu.gov.ua) «Запис на прийом».

Новий запис здійснюється за допомоги кнопки «Записатися на при-
йом», по якій необхідно покроково визначити дані запису.

Користувачу відображаються всі записи, які були введені на вебпор-
тал з такими даними як орган ПФУ, тема відвідування, дата відвідування, 
час відвідування, кабінет та ПІБ спеціаліста відобразяться, якщо корис-
тувач записувався до органу ПФУ.

Слід зазначити, що для вирішення питань необхідно звертатися саме 
до Сервісного центра, а запис до органів ПФУ використовується лише 
для звернення до керівництва ПФУ та головних управлінь в областях.

На сьогодні електронну систему керування прийомом громадян з 
урахуванням контролю часу та якості обслуговування за допомогою 
електронної черги використовують в сервісних центрах Лисичанська, 
Сєвєродонецька, Старобільська, Станиці Луганської.

Саме електронна черга дає можливість вибору ширшого кола питань 
для запису на прийом до спеціалістів Фонду зазначених територій.

Після натискання кнопки «Завантажити розклад» система відобра-
зить таблицю термінів прийому громадян по днях з інформацією щодо 
зайнятого та вільного часу.

Користувач повинен обрати дату та час, зручні для відвідування сер-
вісного центру (або керівництва органу ПФУ).

Для завершення процедури запису призначено кнопку «Записатися на 
прийом».

Якщо користувач через деякий час вирішив відмовитися від запису, 
його можна скасувати за допомогою кнопки «Скасувати запит» з екран-
ної форми запису на прийом.

За інформацією Пенсійного фонду України.
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Як ми вже розповідали, ог-
ляд-конкурс складається з творчих 
звітів закладів культури територі-
альних громад Луганської області, 
до яких входять чотири складові: 

- відеопрезентація «Заклади 
культури сільських, селищних, 
міських рад: діяльність та творчі 
досягнення»;

- концертна програма за участю 
творчих колективів, окремих ви-
конавців територіальних громад;

- виставка робіт майстрів деко-
ративно-ужиткового та образот-
ворчого  мистецтва;

- презентація портфоліо міс-
цевих елементів нематеріальної 
культурної спадщини.

Аби досягти такого чудового 
результату і обійти суперників 
(участь у конкурсі взяли представ-
ники 22 громад нашої області), 
треба було докласти неабияких зу-
силь.  Тож ми вирішили дізнатися 
побільше про цей непростий шлях 
до срібної нагороди престижного 
конкурсу.

Директор Краєзнавчого музею 
Новоайдарської селищної ради 
Ганна Костянтинівна Божкова 
та наукові співробітниці Алла 
Анатоліївна Сорокіна  й Наталія 
Миколаївна Антонова діляться 
враженнями від своєї участі у 
конкурсі-огляді.

«Журі оцінювало заклади куль-
тури громад Луганщини у цьому 
конкурсі за чотирма критеріями, 
два з яких, - представлення еле-
ментів нематеріальної культурної 
спадщини та виставка майстрів 
народного мистецтва та аматорів 
народної творчості – це зона нашої 
відповідальності. Загалом на збір, 
оформлення та зйомку виставки 
ми мали всього чотири дні. Зда-
валося, вкластися у відведений 
час неможливо, але ми доклали 
всіх зусиль, аби представити наші 
надбання та показати неймовірні 
таланти Новоайдарщини.

Хочемо зауважити, такого ре-
зультату ми досягли спільними 
зусиллями. Взаємопорозуміння, 
взаємодопомога та підтримка 
одне одного, обмін матеріалами 
допомогли працівникам культури 
Новоайдарщини скласти гідну 
конкуренцію іншим громадам та 
вийти срібним переможцем».

В номінації «Презентації порт- 
фоліо НКС»  колектив музею пред-
ставив одну з найсвіжіших роз-
робок — приготування цілющого 
бузинника. Цікаве та змістовне 
відео, на якому Алла Анатоліївна 
Сорокіна натхненно розповідає 
про цю цілющу страву та ділиться 
рецептом приготування, відзняв 
Микола Іванович Літвиненко. 
Розповідь вийшла дуже цікавою, 
змістовною колоритною та яскра-
вою. До того ж, зрозумілою всім, 
незалежно від віку, пізнавальною 
та корисною.

Виставку майстрів відзняла 
співробітниця Новоайдарського 
селищного Будинку культури 
Юлія Крохмальова.

Загалом для участі у виставці 
музейники зібрали роботи 14 
талановитих майстрів Новоа-
йдарщини, різних за віком, за 
захопленнями, але об'єднаними 
майстерністю, «золотими» рука-
ми та любов'ю до мистецтва, до 
творчості. Таким чином вийшла 
унікальна різнопланова та різно-
жанрова виставка, яка просто  не 

могла не привернути увагу.
Давайте ближче познайоми-

мося з майстрами, які захищали 
честь Новоайдарщини на кон-
курсі.

 Це Тетяна Костянтинівна Ікон-

нікова (Новоайдар) зі своїми 
чудовими роботами: рушник 
«Святковий» (виконаний в техні-
ках вишивка «хрестик», мережи-
во, виплетене гачком),  рушник 
весільний (вишивка «хрестик», 
мереживо – «макраме»), картина 
«Троянди» (вишивка «хрестик», 
«напівхрестик», «гладь»), скатерть 
святкова (вишивка «хрестик»), 
медальйон («макраме» і «вишивка 
стрічками»), медальйон  («макра-
ме» і «канзаші»), поробка «Му-
ха-цокотуха» («макраме»).

Наталія Миколаївна Антонова 
(Співаківка) – знана лялькарка 
-  порадувала своїми новими ці-
кавими поробками та оригіналь-
ними іграшками: ляльки «Веселі 
звірята» (загалом 16 штук, це по-
робки з сіна та іншого природного 
матеріалу),  ляльки «Наречена», 
«Танцюристка», «Гімназистка», 
«Пастушка і гуси», «Веселі відь-
мочки», «Гувернантки»  (поробки 
з «талашу» (кукурудзяні обгорт-
ки),  лялька «Зозуля» (поробка з 
місцевих цілющих трав та стрі-
чок).

Оксана Миколаївна Котова 
(Новоайдар, інвалід дитинства 
(ДЦП), роботи виконано однією 
рукою) вже знайома своїм доско-
налим виконанням робот в техніці 
«модульне орігамі». На конкурс 
були представлені  картини «Ма-
донна з немовлям», «Українці», 
«Білосніжка», «Веселі совенята», 
«Снігурі», двостороння мозаїка 
«Пасхальне яйце з зображенням 
Собору» і «Хрест Животворя-
щий», «Собор», «Христос Во-
скрес», «Коник» і «Слоненя», 
ляльки «Пори року», «Нарядна», 
«Загадкові подружки» (6 ляльок) 

(одяг також виконано у техніці 
«модульне орігамі»).

Борис Олександрович Кравцов 
(Новоайдар) — здібний та тала-
новитий учень Оксани Котової 
та її матусі Надії - представив і 

свої роботи у техніці «модульне 
орігамі»: картини «Ісус Христос», 
«Янголя», квіткові композиції у 
вазах (2 шт.), поробки «Лебідь», 
«Котик». 

Катерина Каширіна (Новоай-
дар, переселенка з міста Перво-
майська) є майстринею в техніці 
«флористика з фоаміну». На суд 
журі молода жінка представила 
неймовірні квіткові композиції 
«Лаванда», «Латаття біле», «Ла-

таття жовте», «Квітка лотосу» та 
електричні світильники «Великі 
троянди», «Біла троянда», «Кали», 
«Чарівна квітка», «Цикламен».

Талановита дівчинка з Райго-
родки Яна Ніколаєнко  (учениця 
10 класу Райгородського ліцею) 
також виконує невимовно гарні 
квіткові композиції. Її електрич-
ні світильники «Соняшник», 
«Веселе совеня», «Троянда», 
«Лілія», «Букет рожевих тро-
янд»  майстерно та досконало 
виконані в техніці «флористика з 
фоамірану» і викликають щирий 
захват всіх, хто бачив ці витвори 
мистецтва.

Володимир Олександрович 
Кравченко (Новоайдар) порадував 
прихильників свого таланту пре-
красними картинами «На талом 
озере», «На зорьке», «Лесная 

дорога», «Первый снег – первый 
след», «Первая встреча», «Све-
жесть прибоя» («Живопис», по-
лотно, акрил).

Підкорювачка бісеру та руко-
дільниця, створювачка бісерних 
див Віра Миколаївна Руденко з                                                                        
с. Денежникове вражала карти-
нами «Герб України», «Квіткова 
мапа України», рушниками «Хліб 
та сіль», «Рідна Україна», викона-
ними в техніці «вишивка бісером»,  

поробками «Квіткові композиції» 
(3 штуки), герб села Денежникове 
(«Бісероплетіння»), надзвичайним 
одягом: сорочки «Соняшники», 
«Анютині вічка»; сукні «Маки з 
соняшниками», «Маки» (вишив-
ка бісером). Неймовірна копітка 
праця та беззаперечний талант!

Віра Митрофанівна Лебедева 
(Новоайдар) -  виконавиця со-
нячних рушників -   дала можли-
вість помилуватися рушниками 
«Маки», «Троянди», «Квітковий 
букет» (вишивка гладдю, мере-
живо, виконане гачком) та  ска-
тертинами «Маки», «Троянди» 
(вишивка гладдю).

Тетяна Іванівна Пивоварова з 
Новоайдару вражала своїми робо-
тами в техніці «алмазна мозаїка». 
Це  картини «Маки», «Котики», 
«Дівчина в капелюсі». Всі вико-
нані просто досконало!

Родина Крохмальових з Ново-
айдару взяла участь у виставці 
мало не в повному складі. Юлія 
Федорівна Крохмальова проде-
монструвала  картини «Янгол», 
«Вовки», «Маки», «Хатинка біля 
озера», ікона «Умиление» («ал-
мазна мозаїка»), поробки «Віноч-
ки  із штучних квітів» (2 штуки) 
(«канзаші»).

Дар’я  Крохмальова (10 років , 
донька Юлії Федорівни) виконала 
картини «Санта Клаус», «Коні», 
«Святе сімейство» (техніка «ал-
мазна мозаїка»).

Данило  Крохмальов (8 років 
син Юлії Федорівни) створив  
картини «Совеня», «Котики», 
«Осінь», «Конвалії», «Декоратив-
ний посуд» («алмазна мозаїка»).  
Натхненні прикладом матусі, 
Дар’я  та Данило вдало пробують 
свої сили в творчості.

Валентина Іванівна Гончарова 
(мама Крохмальової Юлії) також 
залюбки працює в техніці «алмаз-
на мозаїка»  й представила свої 
картини «Дівчинка з кошеням», 
«Закохані у Парижі», «Вовки», 
«Букет троянд», «Берізки біля 
річки»,  ікони  «Семистрільна» 
«Діва Марія», «Діва Марія з Ди-
тиною», «Діва Марія у хмарах», 
«Богородиця».

Тож, самі бачите, яке розмаїття, 
яка мозаїка талантів»!

Звичайно, це не залишилось 
непоміченим, і участь в конкурсі 
завершилась не тільки підсумко-
вим другим місцем, а  й заслу-
женою Подякою  Краєзнавчому 
музею Новоайдарської селищної 
ради від Луганського обласного 
центру народної творчості за 
ефективне виявлення, охорону, 
популяризацію нематеріальної 
культурної спадщини та участь 
у огляді-конкурсі «Луганщина — 
світанок України».

Напередодні Дня працівників 
культури та майстрів народного 
мистецтва науковій співробітниці 
Краєзнавчого музею Новоай-
дарської селищної ради Наталії 
Миколаївні Антоновій вручено 
Лист Подяки Луганської ОДА — 
Луганської обласної ВЦА. Ось 
такі досягнення! А скільки ще 
планів, скільки цікавих задумів!  І 
про все  ми обов'язково розповімо 
на сторінках нашої газети! А поки 
вітаємо із заслуженим визнанням 
та бажаємо натхнення та наснаги 
на наступні звершення!

М. ТИХОНОВА.

Нещодавно на сторінках нашої газети ми поділилися з вами, шановні читачі, радісною звіст-
кою про те, що Новоайдарщина посіла друге місце в обласному огляді-конкурсі «Луганщина — 
світанок України».
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ВЕХИ ЖИЗНЕННОГО 
ПУТИ

Родился Ю.А. Ененко 4 мар-
та 1939 года в Каменном Броде. 
В 1964 году закончил Луганский 
медицинский институт и с 
того времени работал в Луган-
ском онкодиспансере, при этом  
больше 20 лет – главным врачом 
этого заведения. Кандидат ме-
дицинских наук, доцент. Приме-
чательно, что в институт он 
поступал трижды…

В студенческие годы Юрий 
Ененко работал лаборантом 
кафедры патологической анато-
мии (заведующий, доцент меди-
цинских наук — Валентин Васи-
льевич Нестайко). В это же вре-
мя заинтересовался биографией 
земляка  Владимира Даля, увле-
чение которое красной чертой 
прошло через всю его жизнь.

В 1964 году окончил врачеб-
ный факультет Луганского ме-
дицинского института. Там 
же  одновременно училась и его 
жена, Тамара Семеновна.

По завершении обучения ра-
ботал врачом-анестезиологом в 
Луганском областном онкологи-
ческом диспансере. Уже в 1966 
году назначен заведующим ане-
стезиологическим отделением.

В 1971 году перешёл на рабо-
ту ординатором в торакальное 
отделение.

С января 1973 по июль 1974 
совершенствовал свою квали-
фикацию на базе лаборатории 
патоморфологии Киевской ака-

демии им. Академика 
Яновского НИИ тубер-
кулёза и грудной хирур-
гии. Лично знал акаде-
мика Николая Амосо-
ва. От приглашения 
остаться в столице 
отказался и вернулся в 
Луганск.

В 1975 году стано-
вится главным врачом 
Ворошиловградского 
областного онкологи-
ческого диспансера и 
внештатным главным 
онкологом Вороши-
ловградской области. 
Под его руководством 
на базе областного 
диспансера была раз-
вёрнута деятельность 
пяти кафедр Луганско-
го медицинского института.

В скверике областного онко-
логического диспансера Ененко 
выстроил галерею памятников 
писателям-врачам Владимиру 
Далю, Степану Руданскому, Ан-
тону Чехову. Мечтал  для боль-
ных создать цветущий сад.

В 1991 году, по инициативе 
Ененко, при Луганском облди-
спансере был приглашен вести 
службу протоирей Андрей Ду-
бина и открыт госпитальный 
храм Пантелеймона-Целите-
ляь. Начиналось с малого, с  ико-
ны Святого в котельной.

В 1992 году Юрия Ененко из-
брали депутатом Луганского об-
ластного совета.

В 1992-1994 годах работает 
заместителем главы админи-
страции Луганской области. На 
этом посту заведовал вопросами 
социальной и гуманитарной по-
литики.

Находясь на администра-
тивной работе, продолжал за-
ниматься врачебной и научной 
деятельностью.

ЮРИЙ ЕНЕНКО - 
ЭТНОГРАФ И КРАЕВЕД
Прошло 25 лет, как его нет. 

Однако, уже тогда он был и до 
сегодняшнего дня остается  Чело-
веком из будущего. Юрий Алек-
сеевич прожил всего 57 лет, но 
всё-таки  сумел увлечь  нас своей 
одержимостью и неподдельным  
интересом к творчеству Влади-

мира Даля, к его подвижнической 
литературной жизни.  Именно 
Юрий  Ененко загорелся жела-
нием и стремлением установить 
в городе, где родился Владимир 
Даль, памятники славному зем-

ляку, создать музей, возро-
дить «Далевские четверги» 
и организовать солидные, 
профессиональные, на на-
учной основе «Далевские 
чтения»…  Всё это поэтап-
но, в разное время  было 
осуществлено… 

По профессии  и при-
званию  Юрий  Алексее-
вич Ененко был  врачом и 
учёным, а по пристрастию, 
увлечённый  личностью 
Даля (и не только его), стал 
писателем-исследователем. 
В  целом же - человеком 
цельным  с АКТИВНОЙ 
ЖИЗНЕНОЙ ПОЗИЦИЕЙ. 
Меж тем, по его же словам:  
- «Сам Далем  заболел и за-
разил других»… 

Пассионарий! Так ёмко и 
точно  сказал о Ю.А. Ененко  
известный писатель-исто-

рик Валерий Палуйко, его друг и 
сподвижник. Пассионарность — 
это внутренняя жажда деятель-
ности, направленная на осущест-
вление какой-то цели, которую, 
как правило, человеку сложно 
контролировать и объяснить са-
мому себе. Ю.А. Ененко был охоч  
работать.

- Заслуга Юрия Алексеевича в 
этом  большом деле, - скажет пи-
сатель Полуйко в книге «Наедине 
с собеседником», - состояла в том, 
что он не давал этой ниве, про-
мотыженной его руками, зарасти 
травой забвенья. 

Поэтому и  память о Юрии 
Алексеевиче  сохранилась не фор-
мальная, а реальная, настоящая. 

Далекий от журналистики, ли-
тературного труда, этнографии и 
краеведения, Юрий Ененко  всё 
же сумел обрести единомышлен-
ников, выражая в авторских мно-
гочисленных статьях свои мысли 
и в отношение к истории края, и 
в отношении к знаковым лично-
стям. Именно в этот период он 
отдаёт предпочтенье общаться  с 
близкими друзьями на «мове», но-
сить вышиванку, курить трубку.  В 
этот период я бы назвал периодом 
вызревания интереса к этногра-
фии края,  к истории украинского 
казачества. Например, он подолгу 
беседует с некоторыми  больны-
ми, старожилами тех или иных 
мест, расспрашивая их о  тради-
циях и особенностями быта, ведя  
соответственно записи. Можно 
сказать, что жил в то время Юрий 
Алексеевичу, увлечённый идеями, 
между «архаикой» и современно-
стью.

А потом были книги, как, на-
пример, «Слово о Казаке Луган-
ском», «Промінь добра», «На бе-
регу Стикса» (о  жизни  Бориса 
Гринченко), «Дума о Чехове». Пи-
сал свои произведения на украин-
ском языке. В те же годы создал и 
литературный альманах «Бахмут-
ский шлях», основал журнал «Ар-
хивы онкологии». Он гордился 
тем, что делал.

 Так, обращаясь к прошлому 
с неистовым устремлением в бу-
дущее, и жил в своём творчестве 
Юрий Ененко.  Писатель. Да! К 
тому ж,  и настойчивый, талантли-
вый  популяризатор историческо-
го наследия замечательных земля-
ков. Невольно возникает вопрос: 
как ему всё удавалось? 

(Продолжение читайте в 
следующем номере).

Борис МОСКАЛЮК.

 
В 220-ю годовщину со Дня рождения  В. И. Даля  необходимо вспомнить тех, кто стоял 

у истоков «Луганского далеведения» - научного направления популяризации творческого на-
следия  и биографии великого нашего земляка Даля - Казака Луганского. И первым в списке 
подвижников-далеведов  стоит имя  врача, коренного луганчанина Юрия Алексеевича Ененко. 
О нём написано и уже сказано многое. Но в эти дни мы отмечаем грустную дату – 25 лет 
назад он ушей в Вечность. В такие дни  не сказать об этом человеке доброе слово просто не-
мыслимо. 

Замовник генерального плану - 
Щастинська міська військово-ци-
вільна адміністрація Щастинсько-
го району Луганської області.

Адреса: 91480, Луганська обл., 
Новоайдарський р-н, місто Щастя, 
пл.Міра, будинок 9. 

Дата початку розгляду та оп-
рилюднення ПДД – 26.11.2021 р. 
Строк визначений для  проведен-
ня  процедури  громадського обго-
ворення – 30 днів.

Загальна інформація. Гене-
ральний план населеного пункту 
– містобудівна документація, яка 
вирішує концептуальні напрямки 
розвитку, планування, забудови 
та іншого використання території 
населеного пункту. Генеральним 
планом населеного пункту визна-
чаються: потреби в територіях для 
забудови та іншого використання; 
потреба у зміні меж населеного 
пункту, черговість і пріоритети 
забудови та іншого використання 
територій; функціональне зону-
вання, планувальна структура та 
просторова композиція забудови 
населеного пункту; загальний стан 
довкілля, основні фактори його 
формування, містобудівні заходи 
щодо поліпшення екологічного 

та санітарно-гігієнічного стану; 
території, які мають будівельні, 
санітарно-гігієнічні, природоохо-
ронні та інші обмеження їх ви-
користання. Генеральний план 
населеного пункту є основним 
видом містобудівної документації 
на місцевому рівні, призначеної 
для обґрунтування довгострокової 
стратегії планування та забудови 
території населеного пункту. Він 
є офіційним документом, який 
графічно відображає все, що нас 
оточує, а також те, що планується 
побудувати в найближчі 15 – 20 
років (перша черга будівництва). 
Генеральний план населеного 
пункту розробляється та затвер-
джується в інтересах відповідної 
територіальної громади з ураху-
ванням державних, громадських 
та приватних інтересів.

Розроблення генерального 
плану обумовлене необхідністю 
вирішення поточних питань сто-
совно існуючої забудови та роз-
витку населеного пункту, у зв'язку 
з тим що розрахунковий період 
попереднього генерального плану 
вичерпався. Наразі раніше розро-
блена та затверджена містобудів-
на документація відсутня. Необ-

хідність розробки генерального 
плану також обумовлена змінами, 
які відбуваються в соціально-еко-
номічному розвитку міста. Крім 
того, внесення змін до генераль-
ного плану розробляється у зв’яз-
ку з необхідністю включення в 
межі міста суміжних оточуючих 
територій, впорядкування існую-
чої житлової забудови, крім того 
передбачається оптимізація куль-
турно-побутового обслуговування 
населення, покращення функціо-
нального зонування території на-
селеного пункту, удосконалення 
вулично-дорожньої мережі та ін-
женерної інфраструктури, а також  
приведення містобудівної доку-
ментації у відповідність із вимо-
гами законодавства у сфері місто-
будівної діяльності, будівельних 
норм, державних стандартів і пра-
вил, в тому числі у відповідності 
до ст. 17 «Генеральний план насе-
леного пункту»  ЗУ «Про регулю-
вання містобудівної діяльності».

Основні техніко-економічні 
показники проекту містобудів-
ної документації, пояснювальна 
записка з розділом "Охорона  на-
вколишнього природного сере-
довища", який розробляється у 

складі проекту містобудівної до-
кументації та одночасно є звітом 
про стратегічну екологічну оцінку,  
а також графічні матеріали, тощо 
представлені для ознайомлення 
за електронною адресою e-mail: 
43982093@mail.gov.ua. У зв'язку 
із запобіганням поширенню на 
території України коронавірусної 
хвороби (COVID-19), громадське 
обговорення проекту ПДД прово-
диться виключно у формі надання 
письмових зауважень і пропозицій 
за адресою: 91480, Луганська обл., 
Новоайдарський р-н, місто Щастя, 
пл.Міра, будинок 9. Час роботи. 
Понеділок-п’ятниця: 8.00-17.00, 
перерва на обід: 12.00-12.45  п’ят-
ниця 8.00-16.00 перерва на обід: 
12.00-13.00 Вихідні дні: субота та 
неділя, у тому числі в електронно-
му вигляді на електрону скриньку 
43982093@mail.gov.ua

Пропозиції та зауваження на-
даються в письмовій формі в робо-
чі дні з 26.11.2021р. по 26.12.2021р. 
Громадські слухання по факту за-
вершення обговорення проекту мі-
стобудівної документації на міс-
цевому рівні передбачено провести 
28.12.2021 р. о 12:30 в малому 
залі Щастинського центрально-
го Палацу культури Щастинської 
міської військово-цивільної адмі-
ністрації (2-й поверх) за адресою: 
м.Щастя, пл. Міра,10, тел. для до-
відок: +380642960853. 

Повідомлення про оприлюднення проєкту 
(громадське обговорення) документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну 
оцінку (Розділ «Охорона навколишнього природного середовища») проекту містобудівної документа-
ції місцевого рівня, а саме "Генерального плану м. Щастя" - далі (ПДД). Проект розроблений на під-
ставі розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації м. Щастя Новоайдарського району 
Луганської області від 22.12.20 № 260.

Триває збір коштів на 
придбання соціального 

житла. Ініціатива 
Новоайдарської 

громадської організації 
«Милосердя» 

(голова Ю. Є. Недобєга).
Давайте разом допоможе-

мо бездомним мати свій ку-
точок, свій ДІМ. Не будемо 
байдужими! Не залишайтесь 
осторонь! Разом ми зможемо 
допомогти.

Добро обов’язково повер-
неться до вас сторицею!

Реквізити для надання 
допомоги для придбання 
соціального житла  - номер 
картки 5168 7574 1662 6457, 
Кожемякіна Тетяна Олек-
сандрівна, казначей органі-
зації «Милосердя».
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Экстракт личинки восковой моли, или пчелиная огневка, 
используется при лечении заболеваний человека много тысяч лет.

За счет воскорастворимого фермента личинка бабочки-огневки пи-
тается воском. Этот препарат растворяет восковую оболочку на многих 
бактериях, вирусах, вызывающих инфекционные болезни. Является 
самым эффективным иммуномодулятором,  безвреден. Этот препарат 
используется при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, туберку-
леза и тяжелых легочных болезней, гипертонии, при варикозном рас-
ширении вен и тромбофлебитах. Очень эффективен при бесплодии лю-
бой тяжести, многих заболеваниях у мужчин и женщин. Способствует 
рассасыванию любых рубцов и спаек. Рубцы после перенесенного ин-
фаркта миокарда исчезают в течение 5-7 месяцев приема препарата.

Препараты  пчелы-огневки препятствуют тромбообразованию в ор-
ганизме человека и способствуют рассасыванию уже образовавшихся 
при тромбофлебите, геморрое, инсультах. Этот препарат не является 
основным, но есть вспомогательным и совместимым с любыми препа-
ратами нашей традиционной медицины.

Для лечения заболеваний у детей  этот препарат можно использовать 
с 5-6 месячного возраста. Но экстракт продуктов жизнедеятельности 
восковой моли для деток не пригоден. Его можно применять только с 
14-летнего возраста.

Как самый высокоэффективный из вспомогательных препара-
тов, пчелиная огневка используется при любых аллергиях, простудах, 
гриппе и других инфекционных заболеваниях. Его нужно применять 
по 20 капель, что равно 0,5 мл или 0,5 см 3 в шприце – два раза, за 10 
минут до еды.

Основной курс лечения  - 1,5-2 месяца. При тяжелых заболеваниях 
дозу приема препарата можно увеличивать в два раза – принимать по 40 
капель, что равно 1 см3, за 10 минут до еды, на 30-40 гр. воды или чая.

При инфекционных болезнях легких этот препарат можно прини-
мать вместе с 10% настойкой прополиса на спирте. Прополис исполь-
зуется по 15-20 капель два раза в день вместе с огневкой, но не более 7 
дней. Потом 7 дней перерыв, и можно повторить.

Для разжижения крови и профилактики тромбообразования пче-
линую огневку можно использовать, сочетая с препаратами конского 
каштана. Спиртовая настойка цветов или плодов – намного эффектив-
нее. По 15-20 капель добавляется к пчелиной огневке в течение 15-20 
дней.

После перенесенных инсультов препараты пчелиной огневки лучше 
начинать употреблять с 3-5 капель два раза в день, за 10 минут до еды. 
Но лучше самому не начинать, а только под контролем лечащего врача.

Отвар: 1 столовая ложка коры вербы на 100 мл воды (будет равнять-
ся приблизительно 1 таблетке аспирина). Такой отвар принимать по 1 
столовой ложке два раза до еды вместе с огневкой как противовоспали-
тельное и для разжижения крови.

Тяжелобольным и малоимущим препараты пчелиной огневки выда-
ются бесплатно от общественной организации «Милосердие Новоай-
дарщины».

Телефоны для связи: 06445 9-35-45, 050-5181092.
Ю. НЕДОБЕГА, председатель организации 

«Милосердие Новоайдарщины», фито-терапевт.

Бореться з кислим рефлюк-
сом

Кислий рефлюкс – це зворот-
ний рух рідини відносно її нор-
мального руху. Може виникати 
від їжі або просто через вашу 
анатомію. Та імбир може вам до-
помогти – його активні речовини 
навіть використовують в ліках 
від кислотного рефлюксу.

Зменшує запалення по всьо-
му тілу

Запалення – це за-
хисний механізм, який 
допомагає ізолювати по-
шкоджену або зараже-
ну частину тіла, щоб не 
зашкодити іншим ділян-
кам. Але не завжди легко 
розпізнати, коли запаль-
ний процес справді допо-
магає, а коли вас просто 
болить. Тому людям з 
хронічними запальними 
станами, як-от артрит, ім-
бир може полегшити біль. 
Ця ж здатність робить 
імбир корисним для від-
новлення після травм усіх 
видів.

Мінімізує ризик роз-
витку раку

Дослідження показали, 
що імбир вбиває ракові 
клітини яєчника швидше 
і безпечніше, ніж хіміо-
терапевтичні препарати. 
Також вчені встановили, 
що імбир запобігає запа-
ленню кишківника, що є 
фактором ризику розвит-
ку раку цього органу. 

Покращує травлення
Імбир не тільки пригні-

чує кислотний рефлюкс 
і зменшує запалення в 
кишківнику. Він також 
може заспокоїти нудоту. 
Частково причина в тому, 
що імбир – це природний 

антибіотик, який може вбити 
шкідливі бактерії, що виклика-
ють розлад шлунка. Імбир та-
кож сприяє стимулюванню сли-
ни, яка є невід'ємною частиною 
процесу травлення. Якщо у вас 
розлад, ви вагітні і відчуваєте 

ранкове нездужання або просто 
з'їли щось не те, імбир може вам 
допомогти.

Полегшує головний біль
Протизапальні властивості ім-

биру також корисні при лікуван-
ні найбільш поширеної скарги 
людини - головного болю.  Ще 
імбир може запобігти головному 
болю, навіть мігрені.

Зменшує вагу
Швидко худнути 

може не кожен.  Ор-
ганізм сприймає на-
копичений жир як 
критичний резерв і 
вважає, що краще не 
спалювати його. Дієта 
для схуднення важли-
ва, але багато в чому 
також винна генетика. 
Відомо, що імбир під-
тримує метаболізм. А 
це важливо, тому що 
інтенсивна дієта часто 
уповільнює його.  Як 
тільки ваш метаболізм 
сповільнюється, ви, 
швидше за все, відно-
вите втрачену вагу, як 
тільки припините ді-
єту. 

Полегшує біль 
м’язів

Іншим поширеним 
видом болю є м'язо-
вий біль, який часто 
виникає через фізичні 
вправи. Імбир може 
допомогти і тут. Проте 
він не може негайно 
знімати м'язовий біль. 
Якщо ви прийматиме-
те імбир щодня, він до-
поможе зменшити рі-
вень болю і скоротити 
тривалість загоєння.

https://life.pravda.
com.ua/

Нещодавно до нас в редакцію 
надійшов лист від нашої постій-
ної читачки наступного змісту:

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Вестник Ново-
айдарщины».

Я человек пожилой, очень про-
шу вас оказать мне внимание и 
ответить на очень волнующий 
меня вопрос. 

Для меня районная газета – 
как добрая подруга, с которой я 
иду по жизни. Поэтому обраща-
юсь к вам, уважаемая редакция. 

Нас всех заставляют наде-
вать медицинскую маску. Когда 
я ее надеваю, мне становится 
плохо: я задыхаюсь, начинает 
болеть сердце, краснеет лицо, 
кружится голова. Таким обра-
зом, причиняется вред моему 
здоровью. Медицинская маска 
не предназначена для постоян-
ного ношения. Она затрудняет 
дыхание. Страдают легкие, со-
ответственно, нарушается ра-
бота всех органов. Я считаю, 
что это может привести к тя-
желым заболеваниям, инвалидно-
сти, неизвестным последствиям. 
Очень опасно кислородное голо-
дание головного мозга. Человек 
может потерять сознание. А 
разве можно человеку за рулем 
автомобиля находиться в маске?

Уважаемая редакция! К чему 

может привести длительное на-
рушение дыхания у человека из-
за ношения медицинской маски?  
Меня очень волнует этот во-
прос, ведь маски носят не толь-
ко взрослые, но и дети. Людмила 
Баева». 

Розуміємо, що це питання ці-
кавить багатьох наших читачів. 
За консультацією та роз’яснен-
ням ми звернулись до медиків 
КП «Новоайдарський ЦПМСД».                  
І ось, що нам відповіли.

Всім необхідно чітко усвідо-
мити, що без проведення ще-
плень та дотримання протиепі-
демічних заходів нам ніколи не 
вдасться подолати цю страшну 
недугу. Щоб уберегтися від коро-
навірусної хвороби, кожен з нас 
має пам’ятати, що елементарні 
протиепідемічні заходи допома-
гають запобігти розповсюдженню 
коронавірусу та рятують життя.

Найбільше суперечок точить-
ся навколо того, чи так уже не-
обхідно носити маску. На думку 
фахівців, відмовитися від них під 
час пандемії неможливо. Маски 
носити необхідно! Адже це ефек-
тивний спосіб захистити себе й 
оточуючих від ковіду.

Медична маска – одноразовий 
медичний виріб, який забезпечує 

бар’єр для  поширення інфекцій, 
котрі передаються повітряно-кра-
пельним шляхом. Маска – пов’яз-
ка на обличчя, що закриває рот та 
ніс.

В епідемію COVID-19 є необ-
хідною при знаходженні у люд-
ному місці, де може перебувати 
інфікований хворий.

Маска допоможе відфільтру-
вати бактерії та віруси з пові-
тря, захищатиме від носія ін-
фекцій поруч.

Медична маска гарантовано 
не викликає подразнюючого 
впливу за відсутністю  непере-
носимості. 

Поради від МОЗ.
Під час носіння маска щільно 

прилягає до обличчя, виникають 
тертя і здавлювання на ділянках 
особливо щільного контакту – за-
звичай це перенісся і шкіра під 
очима. Якщо довго носити маску, 
на цих ділянках шкіри можуть з’яв-
лятися червоні смуги, потертості, 
подразнення і навіть невеликі ран-
ки й садна. Якщо маску доводить-
ся носити кожен день, то шкіра не 
встигає відновлюватися від пошко-
джень і подразнення прогресують, 
займають все більшу поверхню й 
спричиняють дискомфорт.

Чим довше ви носите маску, 
тим більше під нею накопичують-
ся волога, піт, шкірне сало і бруд. 
Коли ви знімаєте маску, необхід-
но вмити обличчя теплою водою. 
Нову маску слід надягати лише 
на сухе обличчя – впевніться, що 
шкіра обличчя висохла після вми-
вання.

Перед тим, як надіти маску і 
після її зняття умийтеся й очи-
стіть шкіру.  Бажано зробити не-
велику перерву перед надяганням 
нової маски, дати шкірі «подиха-
ти».

Щоб запобігти тертю, бажано 
використовувати зволожуючий 
крем і лосьйони, які пом’якшу-
ють шкіру (емолієнти). Зволожу-
ючий засіб наносять на шкіру об-
личчя більш тонким шаром. 

Дотримуйтеся правил особи-
стої гігієни та стежте за чистотою 
шкіри обличчя. Якщо немає мож-
ливості використовувати однора-
зову маску, слідкуйте за чистотою 
багаторазової, регулярно очищай-
те її. Використовуйте некомедо-
генні косметичні засоби. Вмивай-
теся делікатним засобом, який не 
буде підсушувати шкіру (напри-
клад, рідким милом), бажано, щоб 
pH наближався до природного фі-
зіологічного значення 5,5. Зволо-

жуючий крем необхідно наносити 
приблизно за 15 хвилин до надя-
гання маски, щоб він устиг погли-
нутися шкірою, а не залишався на 
внутрішній поверхні маски. Раз 
на тиждень можна скористати-
ся заспокійливою косметичною 
маскою, яка освіжить і відновить 
шкіру обличчя. Під час носіння 
маски не торкайтеся її брудними 
руками. В разі виникнення вугрів, 
не видавлюйте їх самостійно. До-
тримуйтесь здорового способу 
життя, пийте достатньо рідини, 
уникайте стресу.

Чи може маска викликати 
забруднення дихання? Серед гі-
гієнічних масок та респіраторів 
бувають неякісні.

В таких масках буде важко 
дихати. Потенційна шкода тут 
у тому, що носій інфекції захоче 
зняти маску, аби зробити ковток 
повітря, а це у свою чергу збіль-
шить ризик того, що людина 
може вдихнути з повітрям бакте-
рії та віруси.

Запам’ятайте, що маска не-
обхідна як засіб вашого індиві-
дуального захисту.

Тож якщо ви знаходитесь серед 
людей, у громадському транспор-
ті, намагайтесь не знімати маску! 
Ковток свіжого повітря робіть ні в 
якому разі не у натовпі! Бережіть 
себе!

 

Цитрусовий напій з імбиром і м'ятою 
Потрібно: 1 великий апельсин, 1 невеликий лимон, 

40 г імбиру, 2 гілочки м'яти, 700 мл води, мед за сма-
ком.

З лимона і апельсина вичавіть сік. Кілька часточок 
можна заздалегідь відрізати і залишити для прикраси 
келихів, в яких буде подаватися напій. Імбир промий-
те, зріжте з нього шкірку, подрібніть на тертці, викла-
діть у посуд, додайте м'яту і залийте окропом. Дайте 
настоятися, процідіть і додайте сік з медом. Розлий-
те по келихах, прикрасьте листям м'яти і часточками 
цитрусових. Влітку цей напій подають холодним - він 
відмінно освіжає, а взимку, щоб зігрітися, п'ють гаря-
чим - так теж дуже смачно.

 Імбирний чай
• імбир - 30 г (шматочок довжиною приблизно 4-5 

см),
• мед або цукор - за смаком,
• лимон - кілька часточок,
• вода - 1 л.
Як приготувати 
1. Імбир очистіть від шкірки, натріть на середній 

тертці (або дрібно поріжте). Імбир покладіть в ка-
струльку, залийте водою. Доведіть до кипіння і варіть 
на маленькому вогні 10 хвилин.

2. Трохи остудіть, додайте кілька часточок лимона, 
мед або цукор за смаком.
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

ПОмНим...
25 ноября – 

4 года светлой памяти 
СЕЛИНОЙ 

Марии Ивановны
Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль 
измерить.

Не можем в смерть 
твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.
Дочь Ирина, 

муж Алексей, зять Олег, 
близкие и родные. 

Глубоко  скорбим по поводу преждевременной смерти сотруд-
ницы

КРАВЧЕНКО Ольги Владимировны 
 и выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив  КНП  «Новоайдарская 
многопрофильная  больница»

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я ХАРКІВСЬКОГО 
Євгена Володимировича, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я АЛЕКСЄЄВА 
Олексія Вікторовича, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення арбітражного керуючого, видане Міністер-
ством юстиції України від 28.08.2013 року на ім’я РОЙ Олександра 
Аврамовича, вважати недійсним.

считать недействительным

ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА. 050-704-33-18.
КРС. 099-005-75-77.

Жилой ДОМ, с. Бахмутовка, недорого, 0-95-61-40-699. 
ТЕЛКУ, 0-50-73-27-365. 
ОПЕЛЬ кадет 82 г.в. в хорошем состоянии, 0-95-225-93-31.
ТРАКТОР Т-40 АМ и ЮМЗ, 0-50-04-395-79.
ДРОВА, 0-50-04-395-79.

куплю

продам

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 

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

Одинокий инвалид после перенесенного инсульта  срочно ну-
ждается в печке-буржуйке. «Милосердие Новоайдарщины» купит 
или примет в дар, (06445) 9-35-45, 0-50-518-10-92.

разное

Виховуйте у дітей навички безпечної поведінки!
Шановні батьки! Вагоме місце у статистиці виникнення пожеж займа-

ють дитячі пустощі з вогнем. Щоб не було біди, ви маєте стежити за тим, аби 
діти не брали до рук сірники, самостійно не користувалися електронагріваль-
ними приладами, газовими плитами. Роз’яснюйте, що ігри з вогнем можуть 
спричинити пожежу, загибель людей, втрату майна.

Якщо у вас є малолітні діти, в жодному разі не залишайте їх вдома без 
нагляду. Тим більше, якщо горить газ, працює телевізор або інші електропри-
лади, розтоплена піч.

Не показуйте дітям поганий приклад, не паліть при них, не кидайте непо-
гашені недопалки або сірники, не залишайте без нагляду свічку, що горить. 
Виховуйте у дітей навички безпечної поведінки, демонструючи на власному 
прикладі обережне поводження з вогнем.

Трагічні випадки доводять, що головною причиною загибелі дітей на по-
жежах є невміння діяти у скрутних ситуаціях, знайти правильний вихід з них. 
У разі виникнення пожежі дитина починає панікувати і замість того, щоб 
покликати на допомогу, ховається в шафі чи під ліжком. Тому обов’язково 
навчіть сина чи доньку правильним діям у разі виникнення пожежі і, за мож-
ливістю, відпрацюйте їх. І обов’язково вивчіть з дитиною номер телефону 
Служби порятунку “101”!

ДСНС України інформує

Новоайдарська ДПІ Головно-
го управління ДПС у Луганській 
області повідомляє, що з початку 
вересня стартувала кампанія одно-
разового (спеціального) добровіль-
ного декларування доходів. Вперше 
громадянам України надано мож-
ливість легалізувати свої доходи, з 
яких раніше не були сплачені по-
датки. 

Скористатися одноразовим (спе-
ціальним) добровільним декларуван-
ням можуть фізичні особи - резиден-
ти, у т. ч. самозайняті особи, а також 
фізичні особи, які не є резидентами 
України, але які були резидента-
ми на момент отримання (набуття) 
об'єктів декларування чи на момент 
нарахування (отримання) доходів, за 
рахунок яких були отримані (набуті) 
об'єкти декларування, і які відповід-
но до Кодексу є чи були платниками 
податків.

Держава надала громадянам мож-
ливість одноразово подати деклара-
цію, задекларувати активи, з яких 

раніше не були сплачені податки, 
сплатити одноразовий збір і, таким 
чином, легалізувати свої доходи. Гро-
мадяни матимуть право подати одно-
разову (спеціальну) добровільну де-
кларацію із зазначенням активів, які 
їм належать та з яких не були сплаче-
ні податки і збори до 1 січня 2021 р. 

Спеціальному декларуванню під-
лягають: валютні цінності, нерухо-
ме майно (земельні ділянки, об’єкти 
житлової і нежитлової нерухомості), 
рухоме майно та інші об'єкти (частки 
(паї) у майні юридичних осіб, інші 
корпоративні права, майнові права, 
цінні папери тощо).

Не потребують подання декла-
рації наступні активи:

 1) об’єкти нерухомості, що розта-
шовані в Україні:

- квартири, площею до 120 кв. м;
- будинки, площею до 240 кв. м;
- нежитлова нерухомість некомерцій-

ного призначення, площею до 60 кв. м.

2) земельні ділянки:
- загальна площа яких не пере-

вищує норми у межах безоплатної 
передачі (ст. 121 Земельного кодексу 
України);

3) один транспортний засіб особи-
стого некомерційного використання 
(легковий автомобіль з об’ємом дви-
гуна до 3000 куб. см та/або вартістю 
до 400 тис грн, мотоцикл об’ємом 
двигуна до 800 куб. см);

4) інші активи, сумарна вартість 
яких не перевищує 400 тисяч гривень 
станом на дату завершення періоду 
одноразового (спеціального) добро-
вільного декларування. 

Одноразова декларація подаєть-
ся виключно декларантом в елек-
тронній формі через Електронний 
кабінет ДПС України. Консульта-
цію з питань одноразового деклару-
вання громадяни можуть отрима-
ти у  фахівців Новоайдарської ДПІ  
ГУ ДПС у Луганській області.  

Заява за ф. № 5ДР фізичною осо-
бою подається особисто або через 
представника до податкового органу 
за своєю податковою адресою (міс-
цем проживання), а у разі зміни місця 
проживання – до податкового органу 
за новим місцем проживання. Фізич-
ні особи, які тимчасово перебувають 
за межами населеного пункту про-
живання, подають зазначені заяви 
особисто або через представника до 
будь-якого податкового органу.

При цьому, у разі подання Заяви 
за ф. № 5ДР через представника, не-
обхідно пред’явити документ, що по-
свідчує особу такого представника, та 
документ, що посвідчує особу дові-
рителя, або його ксерокопію (з чітким 
зображенням), а також довіреність, 
засвідчену у нотаріальному порядку, 
на проведення процедури зміни да-
них щодо фізичної особи у Держав-
ному реєстрі (після пред’явлення по-
вертається) та її копії.

Для заповнення Заяви за ф.                      

№ 5ДР використовуються дані доку-
мента, що посвідчує особу, та інших 
документів, які підтверджують зміни 
таких даних (пп. 2, 3 розд. IХ Поло-
ження № 822).

Якщо в документах, що посвідчу-
ють особу, відсутня інформація про 
реєстрацію місця проживання/пере-
бування особи або така інформація 
внесена до безконтактного електро-
нного носія, який імплантовано у за-
значені документи, особа пред’являє:

довідку про внесення інформації 
до Єдиного державного демографіч-
ного реєстру (далі – Реєстр) та видані 
документи, що складається у формі 
витягу з Реєстру;

довідку про реєстрацію місця про-
живання/перебування особи, видану 
органом реєстрації, якщо після фор-
мування витягу з Реєстру змінилися 
дані щодо місця проживання особи;

довідку про взяття на облік вну-
трішньо переміщеної особи або 
довідку, що підтверджує місцепере-

бування громадян України, які про-
живають на тимчасово окупованій 
території або переселилися з неї (за 
наявності таких документів) (пп. 3           
п. 3 розд. ІІІ Положення № 822).

Внесення змін до Державного реє-
стру фізичних осіб – платників подат-
ків (далі – Державний реєстр) здійс-
нюється протягом трьох робочих днів 
від дня подання фізичною особою 
заяви за ф. № 5ДР до податкового 
органу за своєю податковою адресою 
(місцем проживання). У разі звернен-
ня до будь-якого податкового органу 
строк внесення змін до Державного 
реєстру може бути продовжено до 
п’яти робочих днів (п. 4 розд. IХ По-
ложення № 822).

Згідно з п. 5 розд. IХ Положення 
№ 822 у разі виявлення недостовір-
них даних або помилок у поданій за-
яві за ф. № 5ДР фізичній особі може 
бути відмовлено у внесенні змін та/
або видачі документа, що засвідчує 
реєстрацію у Державному реєстрі.

Фізичні особи – платники подат-
ків можуть подати заяву за ф. № 5ДР 
через приватну частину (особистий 
кабінет) Електронного кабінету плат-
ника з використанням електронного 
цифрового підпису фізичної особи. 
Вхід здійснюється за адресою: https://
cabinet.tax.gov.ua, а також через офі-
ційний веб – портал ДПС. Згенеру-
вати особисті ключі можливо безпо-
середньо у відокремлених пунктах 
реєстрації Кваліфікованого надавача 
ЕДП ІДД ДПС www.acskidd.gov.ua.

Державна податкова служба України інформує

 Відповідно до п. 70.7 ст. 70 Податкового кодексу України від 02 грудня 
2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями та п. 1 розд. IХ Положення 
про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – плат-
ників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 
29.09.2017 № 822 із змінами та доповненнями (далі – Положення № 822) 
фізичні особи – платники податків зобов’язані подавати до контролюючих 
органів (далі – податкові органи) відомості про зміну даних, які вносяться 
до облікової картки фізичної особи – платника податків протягом місяця 
з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви про внесення змін до 
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків за формою № 5ДР 
(далі – Заява за ф. № 5ДР) (додаток 12 до Положення № 822).

ДОбРОВіЛьНЕ ДЕКЛАРУВАННя ДОхОДіВ

ЗАяВи ПРО ЗміНУ ДАНих

НАКАЗ ПРО ПРиПиСКУ гРОмАДяН ДО ПРиЗОВНОї ДіЛьНиці
1. На підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову служ-

бу" з 04 січня по 31 березня 2022 року оголошується приписка до призовної 
дільниці Щастинського району Луганської області громадян 2005 року народ-
ження.

2. Явці на приписку підлягають всі громадяни, які народилися з 01 січня по 
31 грудня 2005 року включно, котрі постійно або тимчасово проживають на 
території Щастинського району, а також громадян старших років народження, 
які не пройшли приписку раніше.

3. Всі громадяни, яким належить пройти приписку до призовної дільниці, 
зобов'язані особисто прибути до Щастинського районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: смт. Новоайдар 
вул. Айдарська, буд. 2 в точно визначений час для них, маючи при собі доку-
менти, що вказані в особистих повістках. Громадяни, які не отримали особи-
стих повісток, зобов'язані прибути за вказаною адресою протягом січня 2022 
року, маючи при собі документи, які засвідчують особу.

4. На підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову служ-
бу" керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зо-
бов'язані звільнити громадян, яким необхідно пройти приписку до призовної 
дільниці на час, необхідний для проходження приписки і забезпечити їх сво-
єчасну явку у Щастинський районний територіальний центр комплектування 
та соціальної підтримки. 

5.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
А. ВІННІК, підполковник, начальник 

Щастинського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки.

НОВОАЙДАРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
НА ЗАЙНЯТТЯ  ВАКАНТНИХ  ПОСАД  ПОСАДОВИХ ОСОІБ 

МІСЦЕВОГО  САМОВРЯДУВАННЯ: 
 - спеціаліста відділу земельних ресурсів Новоайдарської селищної ради
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем не нижче ступеня бакалавра; стаж роботи на службі в органах місце-
вого самоврядування, на посадах державної служби або 3 роки стажу в інших 
сферах; вільне володіння державною мовою, упевнений користувач ПК.

- спеціаліста відділу житлово-комунального господарства, бла-
гоустрою та комунальної власності апарату Новоайдарської селищної 
ради

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра, віль-
не володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого 
самоврядування, на посадах державної служби або 3 роки стажу в інших сфе-
рах; вільне володіння державною мовою, упевнений користувач ПК;

- спеціаліста служби у справах дітей Новоайдарської селищної ради
Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта не нижче ступеня бакалав-

ра; стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах 
державної служби або досвід роботи на посадах підприємств, установ та ор-
ганізацій незалежно від форми власності не менше 1 року; вільне володіння 
державною мовою, упевнений користувач ПК.

Вимоги до претендентів: Знання Конституції України, законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцево-
го самоврядування», «Про запобігання корупції» та інших законів України з 
питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, практика 
застосування чинного законодавства України з питань, що належать до його 
компетенції.

Приймання документів, необхідних для участі у конкурсі, здійснюється 
протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу 
– до 28 грудня 2021 року. Документи приймаються за адресою: Луганська 
область, смт Новоайдар, вул. Дружби, 1.

Номер телефону для довідок, адреса електронної пошти: 0644594356, 
novoaydarskarada@ukr.net.

УВАГА, КОНКУРС!
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26 листопада, п’ятниця - День людини, яка їсть 
над раковиною в США (дата на 2021 рік. Відзнача-
ють в день після Дня подяки); День без покупок

27 листопада, субота - День шпильки і голки

28 листопада, неділя - День Червоної Планети 
(День Марса відзначають в день запуску космічно-
го корабля Mariner, який відбувся в листопаді 1964 
року. Вже 14 липня 1965 він перебував в 6,118 милях 
від Марса); День «Зроби свою власну голову» (для 
цього підійде глина, пап’є-маше, малюнок. Головне 
пам’ятати, що одна голова - добре, а дві - краще)

29 листопада, понеділок - День зубочистки; 
День електронного поздоровлення; День Сквер-
данс (народний танець, який з’явився в США); День 
«Ласкаво просимо»

30 листопада, вівторок - День «Залишайтеся 
вдома, бо ви не хворі»

Грудень 2021
2 грудня, четвер - Міжнародний день модельної 

залізниці

 

26 ноября 2021 
года, 22 лунный день, 
убывающая Луна  в 
знаке Лев.

Двадцать вторые 
лунные сутки это время 
мудрости и духовно-
го поиска. Сегодня мы 
выходим на финишную 
прямую и пытаемся 
завершить дела, ра-
зобраться с проблемами, 
и достичь внутренней 
гармонии. 

27 ноября 2021 года, 23 лун-
ный день, убывающая Луна  в 
знаке Дева.

Луна - непредсказуема, и 
двадцать третий день кажется 
необычным, странным и загадоч-
ным. Вселенная будто проверяет 
нас, устраивая всякие испытания. 
Но мы предупреждены, значит, и 
справляться с соблазнами будет 
проще. 

28 ноября 2021 года, 24 лун-
ный день, убывающая Луна в 
знаке Дева.

Вот и настал двадцать чет-
вертый лунный день – день чудес 
и удивительных превращений. 
Мир наполнен возможностями, 
и Луна сияет особенно ярко для 
тех, кто решил начать новую жи-
знь. 

29 ноября 2021 года, 25 лун-
ный день, убывающая Луна  в 
знаке Весы.

Двадцать пятые сутки можно 
назвать временем мудрости, про-
рочества и созерцания. Сегодня 
нельзя суетиться и заниматься 
ерундой – все великие дела со-
вершаются в двадцать пятый лун-
ный день (ну, и в другие деньки 
тоже). 

30 ноября 2021 года, 26 лун-
ный день, убывающая Луна  в 
знаке Весы.

Двадцать шестые лунные сут-
ки полны искушений, и мы без 
конца ошибаемся и теряем вер-
ный путь. Побудем философами 
и поймем, что не бывает плохих 
или хороших дней, и все зависит 
от нашего отношения к ситуации. 

1 декабря 2021, 27 лунный 
день, убывающая Луна, Луна в 
Скорпионе

Благоприятная пора для лю-
бой деятельности. Можно смело 
запускать новые проекты, выпо-
лнять текущие сложные дела, 
обсуждать с начальством мелкие 
вопросы, менять род деятель-
ности. Это неплохое время для      
коллективной работы.

2 декабря 2021, 28 лунный 
день, убывающая Луна, Луна в 
Скорпионе

Удачная пора для любых на-
чинаний. Можно также решать 
текущие вопросы, завершать 
“старые” дела. Нежелательно 
контактировать с руководством 
без необходимости. День подхо-
дит для смена рода деятельности.

Шановні читачі «Вісника Новоайдарщини»!  Ми розпочали 
на сторінках газети нову рубрику, яка має назву «Творчість на-
ших земляків». Але створювати її ми хочемо разом з вами, адже 
ми знаємо, які ви всі напрочуд талановиті.

Тож, якщо ви хочете 
поділитися своїм та-
лантом та творчістю 
із прихильниками нашої 
газети, надсилайте свої 
роботи (фото, малюнки, 
вірші, прозові твори) на 
нашу електронну адресу 
vestnikaydar.gmail.com, 
або на поштову адре-
су: 93500 Новоайдар, кв. 
Миру 2/3, або на Вайбер: 
0673033480, зазначивши 
свої прізвище, ім’я, на-
селений пункт та назву 
роботи. І вони обов’язко-
во знайдуть гідне місце 
на сторінках «ВН». З не-
терпінням чекаємо!

Сьогодні до вашої ува-
ги «Квіткові фантазії» 
юної художниці, учениці 
НДШМ Асі Хвостик.

С Днём рождения, моя крёстная
ТИХАНОВА 

Валентина Николаевна!
Совсем маленькою я была, 

ты меня когда-то окрестила 
и держала крепко на руках. 
Но время быстро пробежа-
ло – вот я выросла, я уже 
взрослая, стою я крепко на 
ногах. Не так тебя я часто 
вижу, длинная дорога раз-
деляет нас с тобой.

30 ноября ты отметишь 
свой юбилей, и я хочу тебе 

пожелать не болеть, не гру-
стить, не унывать, желаю всегда 

просыпаться с хорошим настрое-
нием, желаю каждый день посвящать 

тому, что интересно, и тем, кто дорог.
Крёстная, пусть в твоей жизни будет много чудесных 

моментов и счастливых перемен! И пусть этот год жизни 
будет невероятно удачным для тебя!

Валентина.

Дорогую, любимую, незаменимую, жену, маму 
и бабушкуТатьяну Николаевну 

КИСЕЛЬНИКОВУ поздравляем с юбилеем!
60 — это не дата,
Это супер юбилей!
Это от судьбы награда
За тепло души твоей.
Будь веселой и счастливой,
Никогда не унывай,
Будь здоровой и красивой,
Горестей и бед не знай.
Радости и вдохновения,
Чудесных творческих идей.
Родная наша, с Днем рождения,
Цвети с годами, молодей! 

Муж, дети, внуки.

1 грудня   Всесвітній день бо-
ротьби пpоти СНІДу;  День пра-
цівників прокуратури

2 грудня   Міжнародний день 
боротьби зa відміну рабства

3 грудня   Міжнародний день 
людей з інвалідністю

4 грудня   День обіймів
5 грудня   День працівників 

статистики; Міжнародний день 
добровольців в iм'я економічного 
тa соціального розвитку

6 грудня   День Збройних Сил 
України

7 грудня   Міжнародний день 
цивільної авіації; День місцевого 
самоврядуванняі

9 грудня   Міжнародний день 
боротьби пpоти корупції

10 грудня   День прав людини
11 грудня   Міжнародний день 

гір
12 грудня   День Сухопутних 

військ Збройниx Сил України
13 грудня   Всесвітній день ди-

тячого телебачення тa радіомов-
лення

14 грудня   День вшaновування 
учасників ліквідації наслідків ава-
рії нa Чорнобильській АЕС (День 
ліквідатора)

15 грудня   День   працівників 
суду

17 грудня   Дeнь працівника 
державної виконавчої служби

18 грудня   Міжнародний день 
мігрантів

19 грудня   День співпраці Пів-
день-Південь Оpганізації Об'єд-
наних Націй; День адвокатури;   
День Святого Миколая

20 грудня   Міжнародний день 
солідарності людей

22 грудня   День енергети-
ка;  День дипломатичної служби 
України

24 грудня   День працівників 
архівних установ

25 грудня - Католицьке Різдво 
Христове


