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Шановні наші читачі, вірні друзі та прихильники! 
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.

Обов’язково залишайтесь з нами. Ми працюємо за-
ради вас!

З повагою, ваш колектив редакції 
«Вісник Новоайдарщини».

Шановні депутати місцевих рад, працівники органів 
місцевого самоврядування Новоайдарщини!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного
 свята – Дня місцевого самоврядування!

Становлення нашої країни як незалежної держави у 
великій мірі пов’язано з розвитком місцевої ініціативи, зро-
стання ролі громади та відповідальності кожного її члена 
за долю свого рідного краю.

День місцевого самоврядування – це свято тих, хто 
працює в органах місцевої влади,  депутатів і усіх громадян, 
виборців, які вболівають за проблеми,  дбають про розквіт і 
зростання міст і селищних громад.

Сьогодні на органи місцевого самоврядування покладе-
на велика відповідальність за соціально – економічний стан 
територіальних громад, за благополуччя їхніх жителів, за 
створення комфортних умов для проживання мешканців сіл, 
селищ, міст, що в кінцевому результаті зробить нашу дер-
жаву сильною та заможною, бо нічого на світі немає краще 
нашої землі.

Ваша наполеглива і самовіддана праця, високий 
професіоналізм і компетентність, відповідальність та ак-
тивна громадська позиція є тим внеском у розвиток держа-
ви, якого очікують ваші виборці та інші мешканці громади.

Тому бажаю вам мужності та здобутків у нелегкій та 
відповідальній праці, міцного здоров’я,  щастя,  родинного 
благополуччя та здійснення  всіх ваших життєвих планів та 
задумів!

З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський  селищний голова. 

Шановні військовослужбовці, 
захисники України, дорогі ветерани!

6 грудня – День Збройних Сил України. Це 
загальнонаціональне свято в нашій державі, 
адже українці згуртувалися і довели, що весь 
народ може стати на оборону своєї країни. 
Не виключенням стали і наші земляки, які 
гідно проявили себе, захищаючи рідну землю.

Від щирого серця вітаю вас з професійним 
святом - Днем Збройних Сил України! Свя-
том, яке увібрало в себе багаті і славні 
ратні традиції, уособлює мужність і героїзм 
визволителів рідної землі на всіх етапах її 
історії.

Бажаю вам козацької мужності, дідівської 
гідності, батьківської мудрості, незламної 
сили волі та віри у власні сили. Нехай 
оптимізм, спокій та гарний настрій завжди 
супроводжують вас.

Велика вдячність волонтерам, 
підприємцям, усім небайдужим людям, які 
матеріально та морально підтримують 
Збройні Сили України.

Шановні військовослужбовці, бажаю вам і 
вашим сім’ям міцного здоров’я, добра та ща-
стя, мирного неба над Україною!

   З повагою, Ігор ШОПІН, 
Новоайдарський селищний голова. 

В Новоайдарі на кв. Шевченка 
завершується реконструкція будівлі під 
житло для переселенців (ВПО). Вже в по-
точному році планується вселення лю-
дей в нові 12 квартир. Квартири будуть 
власністю громади в соціальному статусі. 
Це дуже значна подія для нашої громади.

За цей час вже стало доброю традицією 
проведення толоки біля цієї будівлі  
працівниками Новоайдарської селищної 
ради. Вихідними небайдужі працівники 
селищної ради збираються заради доброї 
справи й наводять лад на території будівлі, 
що найближчим часом стане будинком для 
переселенців.

Роботи йдуть активно, з «вогником». Всі 
налаштовані на якісне проведення робіт, на 
те, щоб тут було затишно та комфортно.

Гарна ініціатива, яка заслуговує на повагу. 
За матеріалами 

Новоайдарської селищної ради.

І приємний сюрприз – на наших річних 
передплатників (хто передплатив газету в редакції) 
чекає святковий розігриш подарунків! 

Шановні мешканці 
Щастинського району!

Прийміть щирі вітання з нагоди першої 
річниці утворення нашого району!

День району – це свято єднання. Саме 
в такі моменти ми відчуваємо любов 
і гордість за свою малу Батьківщину, 
сповнюємося відчуттям єдиної родини. Ми 
любимо і пишаємося своїм краєм.

В процесі реформи місцевого самовряду-
вання, децентралізації та внаслідок злиття 
двох - Новоайдарського та Станично-Лу-
ганського – районів, утворився новий – Ща-
стинський район. Центром районного зна-
чення  є селище міського типу - Новоайдар. 

В склад новоутвореного Щастинсько-
го району входять п’ять територіальних 
громад, а саме: Новоайдарська селищна 
територіальна громада, Нижньотеплівська 
сільська територіальна громада, Станично-
Луганська селищна територіальна громада, 
Широківська сільська територіальна грома-
да, Щастинська міська територіальна гро-
мада. Всього 83 населених пункти. Загальна 
площа району становить 3395,4 квадрат-
них кілометрів. Населення  на 01.01.2021 
року складало 80190 чоловік.

У вересні 2021 року депутатами районної 
ради було прийнято рішення, що Днем 
відзначення 1 річниці  утворення Щастинсь-
кого району в 2021 році встановити – 3 груд-
ня.

Вітаємо  з річницею всіх мешканців, які 
небайдужі до долі рідного краю. В пер-
шу чергу - нашу перспективну освічену мо-
лодь, якій судилося визначати долю нашого 
району в майбутньому. Віримо в вашу ак-
тивну громадянську позицію і впевнені, що 
ваша творча уява, натхнення, сміливість, 
розум – гарантія розвитку і процвітання 
нашого району і всієї України. А також  
представників старшого покоління, му-
дрих наставників, тих, хто пройшов різні 
випробування, але не зламався та проде-
монстрував гідний приклад служіння своїй 
Батьківщині, змінюючи своєю працею ко-
жен день життя на краще. 

У ці непрості для нашої держави часи нам 
так важливо бути єдиною, згуртованою ро-
диною, мати різні думки і погляди, але вміти 
чути один одного, знаходити компроміси та 
досягати бажаних цілей. 

Бажаємо мирного неба, спокою, злагоди 
та добробуту. Добра вам і вашим родинам, 
міцного здоров’я, щедрої долі. 

Нехай Щастинський район 
розбудовується і процвітає!

ЗІ СВЯТОМ! 
З ДНЕМ ЩАСТИНСЬКОГО РАЙОНУ !

З повагою,   Тетяна НОВИКОВА, 
голова Щастинської районної                                                                                                             

державної адміністрації                        
                          

 З повагою, Олена КОРОБКА, 
голова Щастинської районної ради.
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Заступниця голови облдерж- 
адміністрації Катерина Безгин-
ська 22 листопада провела нара-
ду з питань соціального захисту, 
зайнятості та пенсійного забез-
печення населення Луганської 
області.

Під час заходу начальник Го-
ловного управління Пенсійного 
фонду України в Луганській об-
ласті Ольга Шарунова доповіла 
про результати роботи відомства 
за 9 місяців поточного року, ви-
світлила питання нарахування та 
виплати пенсій 323,5 тис. цивіль-
ним пенсіонерам, у тому числі 
143,1 тис. внутрішньо переміще-
ним особам. За цей час проведено 
п’ять масових перерахунків пен-
сій.

Середній розмір пенсії цивіль-
них пенсіонерів разом з цільовою 
грошовою допомогою, держав-
ною адресною допомогою до пен-
сій, надбавкою за особливі заслу-
ги перед Україною, станом на 1 
жовтня склав 4603,14 грн.

Директор Луганського облас-
ного центру зайнятості Сергій 
Болотський повідомив, що послу-
гами закладу за січень – жовтень 
2021 року скористалось 49,1 тис. 
громадян. За сприяння служби за-
йнятості області працевлаштовано 
13,7 тис. осіб.

Протягом вищезазначеного пе-
ріоду допомогу по безробіттю от-
римували 18,1 тис. безробітних. 
Середній розмір допомоги по без-
робіттю склав 4300,0 грн.

Начальник управління виконав-
чої дирекції Фонду соціального 
страхування України у Луганській 
області Наталія Машко зазначила, 
що за 9 місяців 2021 року від стра-
хувальників прийнято заяви-роз-
рахунки для фінансування матері-
ального забезпечення для 32,7 тис. 
застрахованих осіб на суму 178,2 
млн грн, у тому числі: по тимчасо-
вій непрацездатності – 144,7 млн 
грн, по вагітності та пологах – 32,9 
млн грн, на поховання 0,6 млн грн. 
Прийнято від роботодавців за-

яви-розрахунки для фінансування 
2873 електронних лікарняних, ви-
даних застрахованим особам ліку-
вальними закладами області.

Станом на 1 жовтня відділен-
нями управління здійснюються 
щомісячні страхові виплати 14 358 
потерпілим (членам їх сімей), сума 
призначених страхових виплат 
склала 445,5 млн грн.

На обліку у відділеннях управ-
ління перебувають 106 954 страху-
вальника, з яких 38 728 – юридич-
них осіб, 68 085 – фізичних осіб та 
141 член фермерського господар-
ства.

За 9 місяців 2021 року меди-
ко-соціальні послуги отримали 
567 потерпілих внаслідок нещас-
ного випадку на виробництві або 
професійного захворювання.

Крім підсумків діяльності, на 
нараді було обговорено подальшу 
співпрацю та взаємодію, а також 
організацію роботи органів в пе-
ріод дії карантинних обмежень.

loga.gov.ua

Голова обласної державної адміністрації – керівник обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай взяв участь у засідан-
ні «круглого столу» щодо підведення підсумків соціологічного дослі-
дження в рамках проєкту «Програма сприяння соціальній, трудовій 
та професійній реабілітації осіб з інвалідністю». 

Дослідження проводилось у вересні-жовтні 2021 року Громадською 
Спілкою «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» та охо-
пило три тисячі осіб. Його метою було вивчити існуючі умови, можли-
вості і перспективи для подальшої соціальної, трудової та професійної 
реабілітації осіб з інвалідністю в Україні. 

Вітаючи присутніх, Сергій Гайдай зазначив, що пишається тим, що 
є такі сильні, незламні, амбітні та активні люди.

«Наша влада почала робити перші кроки до безбар’єрності. Цим 
питанням займається наразі перша леді України. Розумію, що це вели-
ка робота, яка доводить, що ми можемо та хочемо надати можливість 
особам з інвалідністю повноцінно жити, – наголосив очільник області. 
– Луганщина теж активно підключилась. Ми бачимо це на наочному 
прикладі. Дякую, що є така людина – Микола Надулічний, який дово-
дить не тільки теорією, а й ще практикою, що кожна ідея, проєкт мають 
продовження».

У свою чергу, начальник відділу Сєвєродонецького обласного відді-
лення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Вікторія Черняв-
ська повідомила, що громадська спілка «Луганська асоціація організа-
цій осіб з інвалідністю», яку представляє Микола Надулічний, стала 
переможцем конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розро-
блених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю. Для реалізації 
проєктів надається фінансова підтримка з державного бюджету понад 
3,5 млн грн. Вона побажала успіхів переможцям та запросила стати 
учасниками наступного конкурсу.

Радник ПРООН в Україні з питань примирення та соціальної єдно-
сті Ганна Борова нагадала, як починалася та наразі триває робота з Лу-
ганською асоціацією організацій осіб з інвалідністю.

Також на «круглому столі» виступила директор Департаменту со-
ціального захисту населення Елеонора Поліщук, яка зазначила, що в 
області проживає понад 30,0 тисяч осіб з інвалідністю, з них – 2,0 ти-
сячі дітей. 

«Наразі у Рубіжному почав працювати Луганський обласний центр 
реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження», також ще є одна ам-
бітна задача – відновити центр реабілітації для дорослих на території 
Луганської області», – сказала вона.

Микола Надулічний презентував учасникам заходу результати кабі-
нетного і соціологічного дослідження в рамках «Програми сприяння 
соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю».

Зокрема, у рамках кабінетного дослідження був проведений екс-
пертний аналіз існуючих вітчизняних нормативно-правових докумен-
тів, програм соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з ін-
валідністю, статистичних даних щодо реалізації державної політики у 
цій сфері. Крім того, був здійснений аналіз міжнародного досвіду щодо 
відповідної тематики, який порівнювався з практиками професійної ре-
абілітації осіб з інвалідністю в Україні.

Соціологічне дослідження включало в себе всеукраїнське анкетне 
опитування цільової аудиторії у кількості 3158 осіб (особи з І, ІІ, ІІІ 
групами інвалідності), фокус-групове опитування (фокус-групи прово-
дилися у 14 областях України та в м. Київ по 8-12 учасників у кожній 
групі), індивідуальні інтерв’ю з представниками бізнесу, які праце- 
влаштовують осіб з інвалідністю (всього 30 інтерв’ю). Було вивчено 
практичні аспекти існуючих на сьогодні умов, можливостей і перспек-
тив для соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалід-
ністю в Україні (як з точки зору працевлаштованих осіб з інвалідністю 
або тих, хто знаходиться в пошуку роботи, так і з позиції потенційних 
або фактичних роботодавців). 

За результатами проведених заходів і на основі зібраних даних фор-
мується збірник з матеріалами дослідження, підведеними підсумками, 
рекомендаціями і корисними посиланнями, як для центральних органів 
виконавчої влади, так і для людей з інвалідністю та громадських орга-
нізацій, які опікуються тематикою соціальної, трудової та професійної 
реабілітації осіб з інвалідністю в Україні.
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На автодорозі Н-21 від Ста-
робільська до Новоайдара (км 
0+000 – км 20+000 та км 20+000 
– км 39+960) завершено всі робо-
ти.

Протяжність маршруту 
складає 40 км. Дорога проля-
гає через населені пункти Ста-
робiльськ, Половинкине, Бай-
дівка, Шульгинка, Штормове, 
Переможне, Денежникове, Но-
воайдар.

Ремонт автошляху проведено у 
рамках програми Президента «Ве-
лике будівництво» двома підряд-
никами – ТОВ «Ростдорстрой» та 
ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Після завершення основних ро-
біт у населених пунктах, через які 
пролягає траса, відбулося влаш-
тування тротуарів та зовнішнього 
освітлення, встановлені нові до-
рожні знаки, сигнальні стовпчики, 
зупинки транспорту.

На виїзді зі Старобільська під-
готовлена площадка для влаш-
тування Укртрасбезпекою пе-
ресувного габаритно-вагового 
комплексу.
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Відбулося засі-
дання Міжвідом-
чої робочої групи з 
розроблення та ви-
конання програми 
«Здорова Україна».

Його провів Мі-
ністр Кабінету 
Міністрів України 
Олег Немчінов.

У режимі онлайн 
участь в заході 
взяли заступниця 
голови Луганської облдержадміністрації Катерина Безгинська, яка є 
членкинею зазначеної робочої групи, і начальник управління молоді та 
спорту облдержадміністрації Антон Волохов.

Під час засідання розглянуто проєкт зазначеної програми та обгово-
рено подальші кроки щодо її реалізації.

Зокрема, за категоріями: «Рухова активність та спорт», «Безбар’єр-
ний простір в Україні», «Реформи в освіті – здорові та активні діти 
та молодь», «Доступність якісної медичної допомоги», «Якісна питна 
вода – безпека для здоров’я людини».

Олег Немчінов закликав учасників засідання активно долучитися до 
розробки проєкту програми «Здорова Україна».

Також акцентовано, що програма передбачає реалізацію завдань за 
такими напрямами: здорове та активне суспільство шляхом створен-
ня умов для розвитку рухової активності та спорту, фізичне здоров’я 
дітей, молоді та людей похилого віку, доступна та якісна медична до-
помога, безперешкодне середовище для всіх груп населення, забезпе-
чення населення питною водою в необхідних обсягах та відповідної 
якості.

Наголошено, що впровадження програми допоможе досягти мети 
побудувати країну з високим рівнем життя, що можливо лише за умови 
покращення здоров’я українців.

Нагадаємо, що Міжвідомча робоча група з розроблення та виконан-
ня програми «Здорова Україна» є тимчасовим консультативно-дорад-
чим органом Кабінету Міністрів України, утвореним для забезпечення 
узгоджених дій центральних та місцевих органів виконавчої влади з 
метою створення в суспільстві умов для оздоровчої рухової активнос-
ті, зниження показників захворюваності, поліпшення якості та трива-
лості активного життя населення, профілактики захворювань і подо-
лання їх наслідків.
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Під час робочої поїздки на Луганщину Прем’єр-мі-
ністр України Денис Шмигаль 26 листопада ознайо-
мився з будівництвом об’єктів обласного фізкультур-
ного центру «Олімп» у Кремінній, відвідав Центр 
масової вакцинації в Сєвєродонецьку та обговорив 
відбудову інфраструктури, організацію тестування 
на КПВВ «Станиця Луганська».

Також він поінформував, що прийнято Урядове 
рішення про виділення 11 мільйонів гривень додатко-
вих коштів на виплату постраждалим від пожеж, що 
сталися в минулому році на Луганщині. Зокрема, для 
тих родин, які тоді не встигли вступити у право спад-
щини. До кінця року люди мають отримати ці гроші.
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Перший заступник голови облдержадміністрації Олексій Смир-
нов провів зустріч з представниками делегації Представництва Ди-
тячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

«Ми дуже цінуємо, що ви робите для нашої області. Обсяг допомоги 
вражає, і люди це відчувають», – сказав Олексій Смирнов.

Він подякував за надану підтримку, у тому числі в період пандемії 
коронавірусу, та нагадав, що завдяки ЮНІСЕФ проведено експертизу 
чотирьох водоканалів області, закуплено засоби дезінфекції, що дозво-
лило забезпечити водою близько 600 тисяч людей. У восьми громадах 
продовжуються освітні проєкти, надходить допомога сім'ям із дітьми у 
населених пунктах на лінії розмежування та багато іншого.

Заступник Регіонального директора Відділу ЮНІСЕФ по країнам 
Європи та Центральної Азії Філіп Корі зазначив: «Ми тут, щоб ви-
словити підтримку від регіонального офісу. Робота, яку ви проводите, 
дуже надихає. Ми віримо, що діти мають бути пріоритетом, тому що 
це інвестування у майбутнє. Знаємо, що зараз відбувається багато ре-
форм. І в цей перехідний період нам важливо, щоб діти продовжували 
отримувати доступ до якісної освіти».

Він подякував за роботу обласної влади та запевнив в готовності 
подальшої співпраці. Пан Філіп також зауважив, що наразі в Офісі роз-
робляється новий план на наступні п'ять років.

На зустрічі говорили про оперативність у роботі. Для цього з боку 
облдержадміністрації було запропоновано відкрити офіс ЮНІСЕФ у 
Сєвєродонецьку.

Під час заходу також порушені питання вакцинації від COVID-19 
та поліомієліту, підтримки місцевих ЗМІ у боротьбі з дезінформацією, 
участі дітей і молоді області у освітніх та інноваційних проєктах тощо.
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Про це Надзвичайний і Повноважний Посол Латвійської Респу-
бліки в Україні наголосив під час зустрічі з головою Луганської об-
ласної державної адміністрації – керівником обласної військово-ци-
вільної адміністрації Сергієм Гайдаєм.

У вітальному слові очільник Луганщини звернув увагу членів де-
легації дружньої країни на досягнення та актуальні проблеми регіону: 
«Попри те, що військова ситуація на кордонах залишається напруже-
ною, а ворог майже щоденно підіймає ставки, – ми продовжуємо пра-
цювати над створенням гідних умов для наших людей. Ми будуємо 
плани та поступово втілюємо їх у життя. Серед найамбітніших таких 
планів – відновлення усіх магістральних доріг області до 2023 року. 
Найвище керівництво країни не залишає нас наодинці з проблемами. 
Президент України особисто відвідував область 21 раз за час перебу-
вання мене на посаді очільника Луганщини», - наголосив Сергій Гай-
дай.

Він подякував представникам Латвії за допомогу області у най-
скрутніші часи, а також за підтримку територіальної цілісності нашої 
держави на міжнародному рівні, а також продемонстрував проморолик 
інвестиційного потенціалу регіону. 

Ілгварас Клява відзначив, що розвиток дорожньої інфраструктури 
вкрай важливий для розвитку економіки регіону. 

«Військовий та політико-дипломатичний шляхи відновлення тери-
торіальної цілісності – це необхідні протидії зовнішній агресії. Оста-
точна перемога України можлива лише за умови зростання економіч-
ного добробуту громадян», – сказав він. 

За його словами, Латвійська Республіка продовжує програму з реа-
білітації поранених захисників України. 

У свою чергу, Головний капелан Національних Збройних Сил Лат-
війської Республіки Елмарс Плявіньш повідомив, що громади у його 
країні виступили з ініціативою наступного року прийняти дітлахів з 
прифронтових населених пунктів на літніх канікулах.

Сергій Гайдай не тільки схвально сприйняв цю ініціативу, а і запро-
понував створити рамкові угоди між громадами Латвії та Луганської 
області, аби співробітництво відбувалося на всіх можливих рівнях. 
Крім того, була озвучена ідея про обмін досвідом між курсантами Ка-
детського корпусу імені героїв Молодої гвардії зі своїми латиськими 
однолітками. 

За підсумком зустрічі Ілгварас Клява дав коментар представникам 
регіональних ЗМІ щодо офіційної позиції Латвійської Республіки 
щодо питань підтримки державного суверенітету України.
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Завідувач відділення з надання 
соціальної допомоги сім’ям, дітям 
та молоді Наталія Магдич та фа-
хівець із соціальної роботи Юлія 
Ковтуненко, мобільна бригада со-
ціально-психологічної допомоги, 
в особі Ігоря Некрасова  та Інни 
Гречишкіної, начальник сектору 
ЮП Щастинського РВП ГУНП 
Тетяна Колеснікова, начальник 
служби у справах дітей Новоай-
дарської селищної ради Євгеній 
Труняков, начальник Новоайдар-
ського відділення Бюро безоп-
латної правової допомоги Тетяна 
Мінакова, представники Новоай-
дарського ліцею - психолог Євге-
нія Суворова та соціальний педа-
гог Світлана Попова розглянули 
важливі проблемні питання, які 
безпосередньо стосуються спіль-
ної роботи та надання соціальних 
послуг сім’ям з дітьми/особам 
відповідно до їх потреб, вжиття 
заходів, питань щодо напрямків 
діяльності, взаємодії, планів на 
наступний рік.

Під час обговорення присутні 
висловлювали свої думки та пози-
ції щодо відповідного законодав-
ства, організацію першочергових 
заходів про проведення відповід-
ної роботи під час виконання сво-
їх професійних обов'язків, послі-
довність інформування, спільних 
дій щодо повідомлень за фактом 
вчинення домашнього насиль-
ства, питання сімей з дітьми, які 
перебувають в складних життєвих 
обставинах або мають найвищий 
ризик потрапляння в такі обстави-

ни, шляхи вирішення та надання 
соціальних послуг.

Вчинення будь-якого насиль-
ства, жорстоке поводження з 
дитиною, домашнє насильство, 
насильство за ознакою статі, по-
трапляння в ситуацію торгівлі 
людьми, все це - протиправні дії, 
що можуть привести до непоправ-
них наслідків, розглядання справ в 
суді щодо позбавлення батьків їх 
батьківських прав за невиконання 
батьківських обов’язків, щодо же-
брацтва, безпритульності, педаго-
гічної занедбаності дітей.

Батьки!
Нагадуємо вам про те, що в 

ваших руках життя, здоров’я та 
майбутнє ваших дітей! Відпові-
дальність за них несете ВИ!!!
Б А Т Ь К И, С П Р О Б У Й Т Е!

 Мріяти без наркотиків,
 Спілкуватися без інтернету,

 Нервувати без сигарет,
 Радіти без алкоголю.

ЯКЩО ЦЬОГО НЕ ВМІЄТЕ 
ВИ – В КОГО НАВЧАТИСЯ 

ВАШИМ ДІТЯМ?!
Якщо ви опинились в склад-

них життєвих обставинах, не 
залишайтесь наодинці зі своєю 
проблемою, звертайтесь по до-
помогу до відділення з надання 
соціальних послуг сім’ям, дітям 
та молоді «Новоайдарського 
ЦНСП»:

смт Новоайдар, вул. Бан-
ківська, буд. 31, II поверх,  тел. 
(06445) 9-23-77.

***

У період з 25 листопада до 10 
грудня триває Міжнародна акція 
«16 днів проти насильства», яка 
була ініційована Першим все-  
світнім інститутом жіночого лі-
дерства у 1991 році, і має на меті 
підвищити проінформованість 
суспільства, масово мобілізувати 
людей до змін, залучити активіс-
тів, представників урядів, парла-
ментів, громадських організацій 
та партнерів ООН та висвітлити 
питання, пов’язані з проблемами 
подолання насильства в сім’ї, про-
тидії торгівлі людьми та жорсто-
кого поводження з дітьми, гендер-
ного насильства та забезпечення 
рівних прав жінок і чоловіків.

Дати початку та завершення 
Кампанії вибрані не випадково. 
Вони створюють символічний 
ланцюжок, поєднуючи заходи 
проти насильства стосовно жінок 
та дії щодо захисту прав людини, 
підкреслюючи, що будь-які про-
яви насильства над людиною, не-
залежно від її статі, є порушенням 
прав людини.

17 грудня 1999 року Генераль-
на Асамблея ООН оголосила 25 
листопада Міжнародним днем бо-
ротьби за ліквідацію насильства 
над жінками. 

Жінки в усьому світі стають 
жертвами зґвалтувань та зазнають 
побутового насилля, до того ж, 
масштабна та справжня природа 
такого насильства нерідко прихо-
вані.

Щороку близько 10000 україн-
ських жінок гинуть від домашньо-
го насильства. У всьому світі від 
нього потерпає більше жінок, ніж 
від пограбувань та в автомобіль-
них катастрофах разом узятих.

Символом проти всіх форм на-
сильства над жінками стала біла 
стрічка. Ця дата була обрана в 
пам’ять про сестер Мірабал – по-
літичних активісток, що в 1960 
році були жорстоко вбиті за на-
казом домініканського диктатора 
Рафаеля Трухільо. Цей день також 
став символом світового визнання 
проблеми гендерного насилля.

Із 1991 року акцію підтриму-
ють у 100 країнах світу.  Україна 
приєдналася до акції у 2001 році.

«Новоайдарський ЦНСП» 
спільно з мешканцями Новоай-
дарської громади та Щастинсько-
го району також долучилися до 
акції «16 днів проти насильства».

За матеріалами 
Новоайдарського ЦНСП.

26 листопада 2021 року на базі відділення з надання соці-
альних послуг сім’ям, дітям та молоді КУ «Новоайдарського 
ЦНСП» Новоайдарської селищної ради відбулась зустріч – об-
говорення представників групи взаємодії, суб’єктів соціальної 
роботи щодо правових аспектів ЗУ «Про запобігання та про-
тидію домашньому насильству», державних стандартів та 
інших нормативних актів.

Армійська надмогутня авіація, 
Надточний і непереможний флот -

Наш суверенітет-фортифікація!
Нам, Збройні Сили України – краща з нот

Високої мелодії надійності,
Збереження для нас земель й життя.

У військовослужбовців – є традиції,
Пророслі а́ртами серцебиттям,

І не дай Бог, який біс – лапу до нас тицьне...
*** 

Удень святковий 
Нашій Армії – віват!

Боєготовна!
Українська!

Справжнє військо -
Краще у Європі! Так!

Високомобільна 
У країні вільній,

В Україні вільних
Серцями – характерам,

Збройним Силам України -
Слава! Слава! Дякуємо!
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ПРАВДА ЖИЗНЕННЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ

Обыкновенный человек. Но 
увлечённый. Он,  очевидно, знал 
правду своего характера, знал, что 
от природы наделён упорством 
и целеустремленностью, знал и 
реальный круг своих ценностей. 
В том круге были семья, любовь к 
жене  и дочери,  память о родителях 
и более чем симпатия, верность к 
своему небольшому району боль-
шого города – к Камброду. В нем 
чудным образом сочетались враче-
вание и работа как  процесс превра-
щения множественного будущего в 
однозначное  прошлое; интеллект и 
процесс познания, книги, природы,  
охота и желание рисовать. Между 
прочим, Юрий Алексеевич  и по  
натуре был человеком  беспокой-
ным и обязательным, добровольно  
брал на себя массу  различных, 
весьма  ответственных обще-
ственных поручений. К примеру, 
в комиссиях областного совета, в 
обществе по охране памятников  
истории и культуры,  в обществе 
книголюбов и т. д. всегда занимал 
принципиальную политику обо-
гащения истории Луганщины и 
раскрытия новых литературных 
талантов. По его инициативе, на-
пример, к 60-летию голодомора на 
Украине в Новоайдаре и Сватово 
были установлены памятники 
жертвам голодомора.

История умеет преподносить  
открытия. Мало кто знает, что  
Ю.Ененко был заядлым охотником. 
Настоящим! «Охота пуще неволи» 
пришла к нему от его отца Алексея 
Алексеевича Ененко, который   был 
энергетиком станкостроительного 
завода им. Ленина (патронного  за-
вода). В  дни войны завод  эвакуи-
ровали в Киргизию, в город Фрунзе 
(ныне Бешкек), а вместе с ним  вы-
ехала и семья. Чтоб на новом месте 
выжить, приходилось пропитание 
добывать  охотой. За добычей 

вместе с отцом ходил и мальчик 
Юра. Необходимость постепенно 
переродилась в увлечение.  Но что 
же для него, врача по призванию,  
было главным в охоте?  

- Самое главное, конечно же, 
встреча с природой, заливистый 
голос собаки. Ну, а уж, если, вдруг 
повезёт, то меткий выстрел, когда 
зверь  уже твой, – так  отвечал на 
подобные вопросы Юрий  Алек-
сеевич.

Кстати, около  20 лет  с ним 
в доме  жили охотничьи собаки 
породы  спаниель и обе с кличкой 
Джим: и в первый раз, и второй  
раз. А последней книгой у него  в 
больнице были охотничьи рассказы 
Пришвина и альбом пейзажей род-
ной луганской природы. Вот таким 
был врач Ененко.

ОПИРАЯСЬ 
НА НРАВСТВЕННЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ
Замечательный человек, если не 

сказать о нём большего. Так ведь 
бывает, что при описании биогра-
фии знаковых людей их человече-
ские качества нередко «лакируют». 
Во избежание подобного хочу 
предложить вам некоторые оттенки 
биографии  моего героя.

Все  люди, которые знали Юрия 
Алексеевича, отмечали его врож-

денную интелли-
гентность. На то 
были причины, 
ведь генетика – 
вещь упрямая. 
Зинаида  Ива -
новна, его мать, 
любила книги 
и музыку, зна-
ла нотную гра-
моту, играла на 
пианино. И не 
скрывала своего 
происхождения: 
«Да-да, мещане 
мы,  мещане». 
Ростом и статью 
своей выдался в 
отца  - метр во-

семьдесят. От него же унаследо-
вал характер человека, который 
постоянно стремится расширить 
свой кругозор и не  останавлива-
ется на достигнутом.  Не случай-
но за период работы в медицине 
Ю.А.Ененко становится автором 
более пятидесяти (!)  рационали-
заторских предложений и более 90 
(!) научных исследований. Громад-
ная работа! А если  заметить, что 
каждое рационализаторское пред-
ложение – это спасенные жизней, 
радость в семьях, то становится 
ясным, отчего луганчане так любят 
своего земляка. 

Однако, наиболее характерной 
и ценной чертой характера вра-
ча  Ю. Ененко было постоянное 
стремление честно служить людям. 
Стремление. Альтруизм.

В медицине есть термин «ато-
ния». Ещё Даль упоминал об этом 
в своем «Толковом словаре».  По 
смыслу это ни что иное  как сла-
бость жизненных, жизнетворных 
сил…  Подобное состояние испы-
тал и Юрий Алексеевич в какой-то 
момент своей тяжёлой, изматыва-
ющей  душу и тело болезни  (он-
кология). Казалось, вот-вот  уничи-
жительная хилость тела и бессилие 
сломят его. Но  Юрий Алексеевич 
не сдавался. Сопротивлялся. Вну-

тренний дух не позволял жить без 
борьбы. А помогала ему жить и  
достойно  встречать превратности 
судьбы участливая забота близких 
(тоже медиков): жены Тамары 
Семёновны и дочери Елены. Их  
сопереживания и моральная под-
держка были для Юрия Алексееви-
ча очень важны. Как врач-онколог, 
Ю.Ененко реально понимал не-
обходимость создания для таких 
больных, как он,  хосписа, убеждая 
в этом дочь  и настаивая, чтоб  она 
так врачевала. Елена Юрьевна, на-
сколько это было возможно,  завет 
отца выполнила. При этом – без 
разочарований! 

Уважал и подражал Илько. 
Илья Пантеллевич Овчаренко –                                                                
художник и педагог – оказал су-
щественное влияние на мироощу-
щение своего друга, тому факт 
- скульптурный портрет хирурга 
Ю.А.Ененко (1969 Г.)

Юрий Алексеевич  умел дру-
жить без заискивания перед стар-
шими по положению и званию, без 
комчванства – как с Президентами, 
так и с простыми, рядовыми со-
трудниками, уважая их мнения.

Искренне, по-отцовски, его лю-
били творцы старшего поколения 
– писатель Никита Чернявский, 
скульпторы Илья Овчаренко, Ва-
силий Федченко. Вместе с ними 
Юрий Алексеевич настойчиво до-
бивался увековечивания памяти на 
Луганщине выдающихся земляков 
– Владимира Даля, Всеволода Гар-
шина, Бориса Гринченка. Теперь 
в области стоят памятники этим 
деятелям, открыты мемориальные 
доски, уголки в музее.

Тесно связаны с местами крае-
ведческих и литературных иссле-
дований художественные полотна 
и графические листы Юрия Алек-
сеевича. Он с увлечением работал 
акварелью, писал великолепные 
пейзажи. Некоторые из них экспо-
нировались на областных и респу-
бликанских выставках.

Многогранность художествен-
ных вкусов поражала каждого, кто 
с ним общался. Юрий Алексеевич 
любил жизнь, хотел сделать её 
лучше и краше, отдавал себя по 
крупицам каждому: близкому чело-
веку или малознакомому пациенту. 
И отдал все, без остатка.

…Юрий Алексеевич Ененко 
умер в стенах родного диспансера   
30 октября 1996 года. Уходил,  не 
стесняясь своих чувств и желания 
обвенчаться в канун 33-ей годов-
щины совместной жизни со своей 
любимой Томой - его берегиней. 
Не дожил  всего-то пяти дней. К 
вере и православию Ю. А. Ененко  
пришёл подобно Далю. Но если 
тот из лютеранства, другой - из 
воинствующего атеизма.

На территории Луганского он-
кологического диспансера уста-
новлен бюст Юрия Алексеевича 
Ененко. Прекрасная работа луган-
ского скульптора  Василия Орлова, 
друга и соратника Юрия Алексее-
вича.  Объединили  их   дружба и 
неподдельный совместный интерес 
к жизни и творчеству Владимира 
Даля.

В клинике в настоящее время 
создана комната-музей Юрия 
Ененко - «Доцентский кабинет», 
где он урывками работал за пе-
чатной машинкой, в основном с 
текстами. Для релакса же  - слу-
шал музыку. Жаль, что до сих пор 
комната-музей официально не 
определена в статус «музея». 

Из этой жизни ушел муже-
ственно. На диске проигрывателя 
в кабинете осталась пластинка с  
«Прощальной симфонией» Йозефа 
Гайдна. Великие люди подсозна-
тельно тянутся к великому ис-
кусству, исходящему из Вечности. 
Полагаю, что имя Юрия Ененко по 
праву внесено навечно в список 
выдающихся людей Луганщины.  

Борис МОСКАЛЮК.

 

Нещодавно у місті 
Сєвєродонецьк відбулись змаган-
ня за Кубок області з волейболу.

Участь в турнірі взяли шість 
найсильніших за рейтингом ко-
манд Луганщини. І серед них — 
команда дівчат-волейболісток 
Новоайдарської ДЮСШ (тренер 
О.Є. Каркачов).

Змагання високого рівня про-
ходили в Льодовому Палаці, 
який привітно зустрів найкра-
щих волейболісток з Новоайдару, 
Мілового, Станиці Луганської, 
Кремінної, а також господарів 
турніру — команди ДЮСШ №3 та 
ДЮСШ №4 міста Сєвєродонецьк.

Суперники були сильні і 
складні, але і наша команда - вже 
зіграна, дружна, кожен знає свої 
сильні і слабкі сторони, враховує 
це в грі, в розстановці сил на 
полі ...  До того ж, дівчата дуже 
відповідально підходять до трену-
вань, тому результат помітний. 

Змагання різного рівня для 
новоайдарських волейболістів 
– не новина. Вони вже до цього 
звикли. Більш того, їм це дуже 
подобається. Не дивлячись на свій 
юний вік,  дівчатка вже не новач-
ки на волейбольному майданчику, 
але все одно хвилюються перед 
кожною грою. Особливо зараз, 
коли ігри відновлюються після 
тривалих карантинів та локдаунів.

«Всі команди дійсно були дуже 
сильними, - розповідає Олександр 

Єгорович Каркачов, - кожна гра 
проходила напружено, потребу-
вала великих зусиль та не до-
зволяла розслабитися ні на мить. 
Та гра за грою новоайдарські 
волейболістки ставали ближче 
та ближче до омріяної перемо-
ги. Найнапруженішими стали 
партії з господарями майданчику 
— командами сєвєродонецьких 
ДЮСШ № 4 та № 3, які  в 
результаті посіли друге та третє 
місця відповідно».

Ось він склад команди-
переможниці, команди-чемпіонки 
області: Марія Харченко, Дарія 
Гузьова, Крістіна Курілова, 
Марія Іванова, Анастасія Лян-
ная, Вікторія Олійник, Анастасія 
Фісанова. Кожна учасниця коман-
ди зробила все залежне від себе, 
щоб досягти спільного резуль-
тату – перемогти. Вони довели: 
навіть сильний суперник їм «по 
зубах», бо віра в себе, дружба та 
майстерність допоможуть подо-
лати все!

Справжньою окрасою турніру 
став фінал між новоайдарочка-
ми та сєвєродончанками. Ви-
гравши впевнено першу партію, 
новоайдарські спортсменки 
зіткнулись з неабияким супро-
тивом суперниць в другій партії. 
Дівчата з Новоайдару довели, що 

все-таки їхній досвід та клас да-
ються в знаки, й яскраво перело-
мили ситуацію на свою користь, 
впевнено здобувши перемогу.

Як зауважує тренер, отрима-
ти перемогу дівчатам вдалось 
завдяки цілому комплексу скла-
дових. За цей час вони додали 
в майстерності гри, підтягнули 
техніку, впевненість, стали більш 
зіграними, згуртованими. Вони 
змогли впоратися з неабиякою 
нервовою напругою й зберегти 
спокій та холодний розум. Але 
навіть цього недостатньо. Дуже 
велика роль в характері, в мо-
рально-вольових, бійцівських 
якостях дівчат, а ще в тому, що 
вони мають дуже тонке ігрове 
мислення, вміють маневрувати. 

Достатньо їм кілька хвилин по-
бути на полі, пограти, вони вира-
ховують та відчувають слабкі сто-
рони суперниць, міняють тактику, 
вміють перехитрити суперниць 
так, щоб вони навіть не відчули 
ніякого підступу. Волейбол – то 
інтелектуальна гра: треба дума-
ти багато, бездумно і без голо-
ви не можна грати. Без сумніву, 
новоайдарські волейболістки — 
справжні інтелектуалки: і в школі 
гарно навчаються, і в волейбол не-
перевершено грають.

«Хочу відзначити, та це часто 
помічають тренери інших команд, 
іноді наші дівчата завойовують 
перемогу не тільки завдяки своїй 
майстерній грі, а ще (іноді саме 
це більшою мірою) завдяки своїй 

«бойовитості», - ділиться Олек-
сандр Єгорович. – Саме ця якість 
іноді важить більше майстерності. 
Якщо порівнювати з гравцями 
команд-суперниць, наші волей-
болістки є трохи слабшими 
фізично, нижчі за зростом  (не за-
бувайте, вони ж наймолодші), але 
оцей бойовий дух не дозволяє їм 
здаватися. У них навіть і в дум-
ках не виникає, що вони програ-
ти можуть. Якщо вони йдуть на 
майданчик, то тільки перемагати. 
Так, це може бути важко, вони 
будуть знесилені, але від мети не 
відмовляться ні за яких умов, бу-
дуть битися до перемоги. Тож, як 
говорять мої колеги-тренери: «Вам 
би до Дитячої волейбольної ліги. 
З вашою командою цікаво гра-
ти». Я вважаю це гарною оцінкою 
нашої спільної з дівчатами праці й 
гідним стимулом для юної коман-
ди, які гідні виступати на великих 
волейбольних майданчиках за ме-
жами області».

Розумні, активні, спортивні 
– це все про «зірочок» волей-
болу Новоайдарської ДЮСШ. 
Вони заявляють про себе впев-
нено та гучно, довівши: вони – 
найкращі в області! Пишаємось 
вами, наші спортивні красуні! 
Успіхів вам та перемог! Вітаємо 
вас! Бажаємо нових досягнень 
не тільки на волейбольних май-
данчиках, а в усіх сферах життя!

М. ТИХОНОВА.
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Олена Давидюк, кандидат со-

ціологічних наук, завідувачка 
відділу проблем соціальної без-
пеки Центру перспективних соці-
альних досліджень Міністерства 
соціальної політики України та 
Національної академії наук Украї-
ни стверджує, що для того є об’єк-
тивні причини. «Зростання масш-
табів бездомності в Україні за 
останні двадцять років стало на-

слідком системної соціально-по-
літичної та економічної кризи, 
утворенням чисельних прошарків 
населення, що знаходяться у стані 
соціально-економічного, грома-
дянсько-правового та побутового 
лиха».

Головні причини втрати даху 
над головою з роками не зміню-
ються. На думку експерта, це кон-
флікти у сім’ї, позбавлення волі, 
розлучення, наркозалежність та 
алкоголізм. Також бездомними 
стають через втрату житла при 
незаконних операціях з нерухомі-
стю, сирітство, міграцію, продаж 
квартири (будинку) після втрати 
роботи. Нині трапляється й втрата 
житла через заборгованість з оп-
лати комунальних послуг. 

Та все це  - не лише про Києв. 
Кількість бездомних людей зро-
стає не лише у столиці. Можливо, 
ми їх не помічаємо, але такі люди 
з нелегкими долями та надсклад-
ними життєвими обставинами є і 
в Новоайдарі.  Якщо проблему не 
бачимо, це зовсім не означає, що 
її немає.

Опікується безхатченками у 
нас громадська організація «Ми-
лосердя  Новоайдарщини». Нещо-
давно на сторінках нашої газети 
ви познайомились з матеріалом, 

в якому ми розповіли про добрий 
намір організації придбати буди-
ночок, соціальне житло для лю-
дей, яким нікуди йти, ніде жити. 
Невиключено, що дехто сумні-
вається, а чи є насправді в Ново-
айдарі безхатченки. Тож разом з 
головою ГО «Милосердя Новоа-
йдарщини» Ю. Є. Недобєгою ми 
вирушили у своєрідний рейд, по-
дивитися,  де та як живуть ті, хто 
не має дому.

Юрій Єгорович опікується  
знедоленими вже понад 20 років. 
«На жаль, останнім часом все 
більше людей за різних обставин 
опиняється на вулиці, без даху над 
головою. Їм ніде жити, нікуди йти. 
Тож смерть в молодому віці, часто 
від переохолодження взимку — 
сумне закінчення життя. Так, на-
приклад, пішов з життя Євгеній 
Фоменко, молодий чоловік... І ми 
можемо допомогти їм уникнути 
цього, продовжити життя. Потрі-
бен їм лише дах над головою», - 
розповідає Ю.Є. Недобєга.

Далеко не всі з безхатченків 
самі обрали собі таке життя. У 
кожного з тих, хто опинився на 
вулиці – своя історія, яку люди не 
завжди хочуть озвучувати. 

Під час нашого виїзду ми від-
відали мешканця вулиці Полу-

боярова Анатолія Миколайовича 
Горбатих. Чоловік мешкає на влас-
ному подвір'ї. Але минулого року 
в нього сталася біда — горів буди-
нок. Від колись теплої домівки за 
лічені хвилини залишились самі 
стіни. Від минулорічних зимових 
морозів він ховався у невеличко-
му сараї. Поставити «буржуйку» 
та привезти дрова, забезпечити 

теплим одягом допомогло «Ми-
лосердя Новоайдарщини». Цьо-
горіч організація допомогла тро-
хи навести лад у вцілілій частині 
будинку — тепло дає «буржуйка», 
за можливості вставлені вікна 
та поремонтований дах. Щоб не 
було самотньо у вкритому попе-
лом будинку, Анатолій Микола-
йович завів кішку та песика. Вони 
прикрашають його будні і гріють 
душу. Чим може, Анатолій гото-
вий допомагати «Милосердю», 
аби віддячити за добро, за те, що 
не дають пропасти.

В покинутому будинку по ву-
лиці Центральній живуть ще двоє 
безхатченків — Євгеній Єфремов 
та Олексій Лісянський. З «бур-
жуйкою», дровами та одягом їм 
також допомагає «Милосердя». 
Вони не ховаються і, трохи со-
ромлячись, запрошують до свого 
«дому». Це не той дім, до якого 
ми поспішаємо після роботи. У 

них він незвичайний. Якщо чесно, 
проходячи повз, я б і подумати не 
могла, що тут живуть люди. Але 
така вже вона, правда життя. Не 
маючи гідних умов, вони радіють 
тому, що в них є хоч такий дах над 
головою.

Сумна історія ще одного без-
хатченка. Федора Солодуху в 
своєму саду знайшов технічний 
інженер «Милосердя» Микола 
Кожемякін. Той просто попро-
сився трохи посидіти в садку та й 
затримався на кілька днів. Микола 
годував нещасного. А коли стало 
прохолодно, пішов дощ, зателефо-
нував Юрію Єгоровичу й розповів 
про ситуацію, що склалася. На 
цьому випробування Федора не 
закінчились. Спершу його посе-
лили в Айдар-Миколаївці, але  не 
склалося, і Федір знов залишився 
без даху над головою. Прихисток 
знайшов в будинку на вулиці Ліс-
на (добра жінка, господарка дому, 
дозволила пожити йому в цьому 
будинку). Тож поки мешкає там. 

Принцип допомоги залишається 
той же — дрова, «буржуйка», те-
плий одяг, постіль.

А ще  - гарячі обіди! Це теж 
дуже важливо, коли людина має 
що поїсти, і не помре від голоду.

За Федором Солодухою нагля-
дає добра жінка з «Милосердя Но-
воайдарщини», що мешкає по су-
сідству, Тетяна Сергіївна Запасна. 
Щодня вона навідуєтьсядо нього, 
перевіряє, чи він топив пічку, щоб 
мав що поїсти, пропонує і попра-

ти речі, дивиться, щоб підтриму-
вав порядок. Вона для нього, як і 
Ю.Є. Недобєга, і друг, і порадник, 
і авторитет, і підтримка.

Для підопічних свого «кутка» 
вже кілька років поспіль готує га-
рячі обіди Раїса Андріївна Яїцька. 
Вона готує для них як для рідних 
— смачно та корисно, перше та 
друге.  Цю благородну місію до-
помагав виконувати бабусі онук, 
коли її не було вдома. Тобто, пі-
допічні не залишались без обідів! 
Вони знають час, коли потрібно 
підійти, отримують гарячі обіди, 
поради та настанови. До Раїси Ан-
дріївни поспішають як до рідної 
матері. Їй можуть поскаржитись 
на щось, розповісти про турбо-
ти. А вона і підтримає, і слушну 
пораду дасть, і посварить деколи, 
коли зароблять.  Чоловіки не об-
ражаються, щиро дякують людям, 
яким вони небайдужі.

Зима — найскладніший час для 
безхатченків. Не всім вдається 
перезимувати. Холоднеча, мороз, 
опади призводять до переохоло-
дження та вкорочують віку безза-
хисним людям.

Не нам судити, чому так скла-
лись їх долі. Не дарма говорять, 
від тюрми та від суми не зарікай-
ся. Проблема безхатченків в Но-
воайдарі є, але її можна вирішити, 
і загалом це не так вже й важко. 
Кожний з нас може пожертвувати 
посильну для себе суму для при-
дбання соціального житла для 
безхатченків. Там вони будуть під 
наглядом, швидше прийдуть до 
здорового способу життя. Разом 
ми зможемо допомогти!

Є багато людей, які потребу-
ють нашої допомоги. І якщо маєте 
можливість допомогти картоп-
лею, овочами, фруктами, олією, 
«Милосердя» буде дуже вдячне, 
адже гарячі обіди в для обездоле-
них  готують щоденно. 

Давайте не будемо залиша-
тися байдужими до чужої біди. 
Краще домомогти, ніж колись 
самому опинитися у скрутному 
становищі. Тож якщо є можли-
вість допомогти, зв’яжіться з 
головою організації «Милосер-
дя» Юрієм Єгоровичем Нєдобє-
гою за телефонами 9-35-45 чи              
050-518-1092 й отримайте необ-
хідну інформацію.

М. ТИХОНОВА.
Фото А. ЧУЖИКОВОЇ. 

Час іде, а безхатьки не зникають. За статистикою, з початком епідемії коронавірусу в Укра-
їні побільшало бездомних. Через закриття малих підприємств, скорочення робочих місць та 
кількості пунктів прийому вторинної сировини на вулиці опинилися ті, хто до цього мав не-
стабільну роботу з низькою зарплатою. Ще рік тому, за оцінками експертів із волонтерської 
ініціативи «Допоможи бездомному», у Києві налічувалося понад 20 тисяч безхатьків. А вже 
минулого року, згідно з дослідженням, проведеним Моніторинговою місією ООН з прав людини 
в Україні, зокрема у столиці, за оцінюванням, було до 40 тисяч бездомних людей. 

Тетяна Сергіївна Запасна  та Юрій Єгорович Недобєга.

Триває збір коштів на придбання соціального житла. 
Ініціатива Новоайдарської громадської організації 

«Милосердя» (голова Ю. Є. Недобєга).
Давайте разом допоможемо бездомним мати свій куточок, 

свій ДІМ. Не будемо байдужими! Не залишайтесь осторонь! Ра-
зом ми зможемо допомогти.

Добро обов’язково повернеться до вас сторицею!
Реквізити для надання допомоги для придбання соціального 

житла  - номер картки 5168 7574 1662 6457, Кожемякіна Тетяна 
Олександрівна, казначей організації «Милосердя».

Раїса Андріївна Яїцька.

Садок, де жив Федір Солодуха.

Вціліла кімната, де зараз живе А. М. Горбатих.

Сарай, де проживав після пожежі Анатолій Миколайович Горбатих.
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 1.  ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО 
ВИСТУПАЄ ЗА НЕДОПУЩЕН-
НЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ У ЛІСОВО-
МУ СЕКТОРІ

Підкріплюємо слова реальними 
діями. Наша команда ініціювала 
внесення лісгоспів до перелі-
ку об’єктів, що не підлягають 
приватизації, згідно з урядовим 
законопроектом №4020 «Про пе-
релік об’єктів права державної 
власності, що не підлягають при-
ватизації» (додаток №5). Крім 
цього, Лісовий кодекс України у 
частині 2 статті 16 трактує, що 
ліси на землях державної та кому-
нальної власності, спеціалізовані 
лісогосподарські підприємства не 
є об’єктами державно-приватного 
партнерства згідно із Законом 
України «Про державно-приватне 
партнерство», зокрема об’єктами 
концесії згідно із Законом України 
«Про концесію».

2.     ГОЛОВНА МЕТА РЕ-
ФОРМИ – ЦЕ РОЗВИТОК ЛІ-
СОРЕСУРСНОГО ПОТЕН-
ЦІАЛУ, ПІДВИЩЕННЯ ЕКО-
ЛОГІЧНИХ СТАНДАРТІВ ТА 
ОТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ВИГОДИ У ВИГЛЯДІ СТАЛОГО 
ЗРОСТАННЯ

Очевидно, що сьогодні стан 
ведення лісового господарства 
потребує адаптації до сучасних 
запитів із боку суспільства.

Реформування передбачає 
оновлення нормативно-правової 
бази, збільшення фінансування, 
узгодженості дій органів дер-
жавної та місцевої влади, чіткого 

розподілу повноважень, форму-
вання фінансово стійких та кон-
курентоспроможних державних 
лісогосподарських підприємств. 
Крім того, ми активно працюємо 
над діджиталізацією галузі і пере-
водимо послуги в онлайн.

Але найскладнішим питанням є 
оптимізація лісгоспів.

Ефективність підприємства, яке 
веде господарство на площі 10-
15 тисяч гектар, недостатньо ви-
сока. Тому сьогодні здійснюється 
системна трансформація сфери 
лісогосподарювання для забезпе-
чення нової якості ведення лісо-
вого господарства на всіх рівнях.

3.     УКРУПНЕННЯ ЛІСГОС-
ПІВ: НАШ ОФІС – ЦЕ ЛІС, А 
НЕ АДМІН БУДІВЛІ

За яким принципом відбуваєть-
ся оптимізація лісгоспів?

Першочергове завдання лісівни-
ків – збереження існуючих і ство-
рення нових високопродуктивних 
насаджень.

Ключовими аспектами в об’єд-
нанні лісгоспів були далеко не 
тільки економічні показники. При 
прийнятті рішення враховано біль-
ше десяти параметрів діяльності 
лісогосподарських підприємств, 
серед яких соціальні, адміністра-
тивні, виробничі, безпекові, ре-
креаційні, інвестиційні умови. 
Особливу увагу ми звертали на 
доцільність розташування адміні-
стративно-управлінського корпусу 

майбутнього об’єднаного підпри-
ємства, зважаючи на: географічне 
розташування, економічну розви-
неність  району, територіальне спо-
лучення та інші фактори, зокрема 
можливості швидкого реагування 
на виникнення лісової пожежі.

Крім показників діяльності 
підприємств були враховані також 
потенційні загрози їхньої госпо-
дарській діяльності в майбутньому, 
для прикладу зменшення розрахун-
кової лісосіки за рахунок запові-
дання земель лісогосподарського 
призначення. З метою врахування 
особливостей та специфіки кож-
ного регіону територіальні органи 
Держлісагентства опрацювали та 
надали можливі шляхи оптимі-
зації діючих лісогосподарських 
підприємств для покращення у 
майбутньому організації й управ-
ління виробничо-господарською 
діяльністю та поліпшення фінан-
сового стану підприємств.

Що стосується принципів об’єд-
нання підприємств, то рішення 
приймалося індивідуально по 
кожному підприємству, врахову-
ючи специфіку кожного регіону, 
на основі комплексу показників 
діяльності лісогосподарських під-
приємств.

Зазначимо, що в середньому 
адміністративні витрати на одну 
«контору» становлять близько 7 
млн грн/рік. (127 підприємств, які 
будуть об’єднані*7 млн/рік = це до-

датково 890 млн грн на розвиток).
4. СПЕЦІАЛІСТИ І ДАЛІ 

ПРАЦЮВАТИМУТЬ У ГАЛУЗІ
Філософією Держлісагентства 

у процесі реформування є зміна 
акцентів із «фінансування кон-
тори» на «фінансування лісу», 
тобто створення точок зростання 
економічної активності на основі 
об’єднаних лісогосподарських під-
приємств, які стануть драйверами 
розвитку цих територій.

У процесі припинення діяль-
ності знаходиться 127 державних 
лісогосподарських підприємств, з 
яких в процесі реорганізації буде 
звільнено близько 950 працівників і 
працівниць. Це лише 2% від загаль-
ної чисельності по галузі.

Зараз у лісовій галузі фактично 
працює 42 000+ тисяч людей. При 
цьому ми маємо 3235 вакансій!

Деякі професії банально втрати-
ли свою актуальність через науко-
во-технічний прогрес. Наприклад, 
виробничий процес, при якому 
на нижній склад доставляються 
деревні хлисти з подальшим роз-
кряжуванням на сортименти бензо-
пилами, є економічно недоцільним 
та операційно нелогічним. Лише 
за рахунок цих операцій по ДП 
«Дубровицький лісгосп» собівар-
тість продукції можна зменшити 
на 10 млн 231 тис грн.

Сучасний лісівник – людина з 
профільною освітою. Він працює в 
лісі, а не в конторі, немов у палаці. 

У руках лісівника – смартфон, у 
кожному лісництві є інтернет.

5. ПОДАТКИ ЗАЛИШАЮТЬ-
СЯ ГРОМАДАМ

Деякі територіальні громади 
висловлюють стурбованість із при-
воду можливої втрати податкових 
надходжень до місцевих бюджетів 
від державних лісогосподарських 
підприємств через їхню реорга-
нізацію.

Будьте впевнені, податки зали-
шаються громадам!

Місцеві податки та збори, які 
платять державні лісогосподарські 
підприємства, сьогодні та після 
реформування будуть сплачувати-
ся до бюджетів тих самих громад, 
сільських та селищних рад, оскіль-
ки головні структурні підрозділи 
(лісництва) не ліквідуються та не 
об’єднуються.

Тобто, рентна плата за спеціаль-
не використання лісових ресурсів 
та податок за лісові землі відпо-
відно до чинного законодавства і 
далі будуть перераховуватися до 
місцевого  бюджету за місцезнахо-
дженням лісової ділянки.

Податок на доходи фізичних 
осіб (ПДФО), нарахований пра-
цівникам структурних підрозділів 
(лісництв, нижніх складів тощо), 
перераховуватиметься до місцево-
го бюджету за місцезнаходженням 
такого підрозділу.

Підприємствами галузі за 10 
місяців 2021 року сплачено 5,5 
млрд грн, що на 2 мільярди грн 
більше сумми аналогічного періоду 
минулого року.

22 листопада 2021 року в Новоайдарській селищній раді Ща-
стинського району відбувся регіональний освітній форум учасни-
ків Проекту "Школа Миру" на тему "Інклюзивне навчання: різні 
можливості, рівні права".  

До участі долучилися представники шкіл району та ГО "Поруч"  
Ольга Воропай та Данило Тищенко. Організаторами форуму були 
вчителі Новоайдарського ліцею. Була розглянута тема інклюзії та 
всі її аспекти.  

Під час кави - брейк спробували смаколики, які були виготов-
лені в пекарні, в якій працюють люди з ментальною інвалідністю  
https://www.facebook.com/goodbreadfromgoodpeoplРесторан, що 
має фонд підтримки жінок, які опинилися в кризових обставинах 
https://www.facebook.com/HD.Pekarnia/https://www.facebook.com/
Фонд-Горіховий-дім-308628746615264/Чай, підтримка малого біз-
несуhttps://www.facebook.com/litalitra

Також на базі Новоайдарського ліцею почав функціонувати  
Клас Миру, який оснащений новими сучасними  меблями, методич-
ними матеріалами та технічним обладнанням. Також в Класі Миру 
з’явився яскравий, стильний та чарівний мурал завдяки роботі ГО 
«ArtEmbassy». 

Проект реалізується Всеукраїнською Громадською Органі-
зацією «Поруч» (далі-ВГО «Поруч»), Фондом громади міста 
Херсона «Захист» у партнерстві з Дитячим Фондом Німеччини 
(ChildFundDeutsсhland) та фінансується Інститутом Міжнародних 
Зав’язків, Федеральним Міністерством закордонних справ Німеч-
чини. #школамиру #поруч #ФондЗахист #ChildFundDeutschland 
#Poruch #ZakhystKherson.

С. ПОПОВА, соціальний педагог 
Новоайдарського ліцею.

Директор фонду пан Євген 
Адамек, працівник фонду пан Ян 
Хавелко, отець Михайло Сукма-
новський (м.Золочів, Львівська 
область) коштом жертводавців з 
чеського міста Зноймо привезли і 
особисто, з допомогою 
ще нашого священни-
ка отця Сергія Пала-
марчука, працівника 
БФ «Карітас Донецьк у Дніпрі» 
Дмитра Тимчака, встановили 10 
спеціальних лікарняних ліжок з 
матрацами в Новоохтирській лі-
карні, у відділені, де живуть і лі-
куються хворі, самотні люди по-
хилого віку.

Гості закупили і передали 10 
комплектів нової постільної бі-
лизни, подушки та ковдри. Окрім 

того, привезли деяке медичне при-
ладдя для маломобільних людей: 
ходунки, туалетне крісло.

Чому саме це вирішили зроби-
ти наші друзі? У свої попередні 
два візити (восени 2019 року та 
наприкінці вересня 2021 року) 
вони відвідували лікарню, при-
возили памперси, миючі засоби, 
одяг, люб’язно передані жертво-

давцями з Чехії. І пред-
ставники Карітасу були 
вражені, в якому стані 
знаходяться ліжка. По-
обіцяли допомогти, і до-
помога не забарилася.

Можна сказати ще про 
таке: у 2019 році чесь-
кий Карітас допоміг ор-
ганізувати додатково до 
районного постачання 
ще харчування для дітей 
Муратівської гімназії 
(сертифіковані булочки 
та сік щоденно кожній 
дитині), привезли нові 
портфелі учням молод-
ших класів (у 2019 та 
2021 рр.),надали допомо-
гу ліками літнім мешкан-
цям с.Капітанове; цього 
року у вересні привезли 
памперси для людей з 
інвалідністю (Костенко-
ва Т.І., Неловко О.Г.), а 

також двом жінкам, які 
знаходилися у лікарні 
м.Сєвєродонецьк (Коро-
та Н.М., Сабєльнікова 

К.І.);одяг для потребуючих, а та-
кож не залишили без уваги і три 
малозабезпечені та багатодітні ро-
дини у нашому селі.

Метою гостей з Чеської Рес-
публіки – працівників Карітас 
Зноймо, є допомога мешканцям 
прифронтової зони на Донбасі. 
Вони допомагали ще мешканцям 
Щастя та Золотого. 

Про свої візити в Україну пан 
Євген Адамек знімає відеороліки, 
які всі можуть переглянути в юту-
бі або на його фейсбук-сторінці. 

Дуже добрі, щирі, позитивні, 
завжди усміхнені та відкриті на 
спілкування,  ці чоловіки дуже 
бажані у нас гості. Від імені бага-
тьох мешканців нашої громади ви-
словлюю подяку за небайдужість, 
чуйність і жертовність чеським 
добродіям, нашим гарним дру-
зям. Працівники Новоохтирської 
лікарні передають слова глибокої 
вдячності за дуже потрібний, та-
кий необхідний дарунок, що по-
легшить їм умови догляду за па-
цієнтами.

Чекаємо на нові візити, зустрічі 
та цікаве спілкування.

Хай міцніє дружба українсько-
го та чеського народу, Муратове і 
Зноймо – разом!

С. САБЄЛЬНІКОВА, депутат 
Щастинської районної ради.

15 листопада 2021 року до 
Щастинського району завіта-
ли наші давні знайомі, добрі 
друзі парафії Святого Миколая 
Чудотворця УГКЦ села Мура-
тове - представники Благодій-
ного Фонду «Карітас Зноймо» 
(Чеська Республіка).
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

Втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку 
серія ЛГ №130749 від 14.07.2004 р., виданий Новоайдарським районним 
відділом земельних ресурсів Луганської області на ім’я Тикуцької 
Наталії олексіївни, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я ПоЛиЩук олексія 
олександровича, 15.09.1980 р.н., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я ЕДЕЛьБЕРГА Ан-
дрія Даниловича, 17.03.1974 р.н., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я РиБАЛкІНА олек-
сандра Володимировича, вважати недійсним.

Втрачене посвідчення УБД серії МВ № 048135, видане15.02.2016 р. 
на ім’я СТЕПАНЕНко Віталія Леонідовича, вважати недійсним.

Втрачене приписне посвідчення, видане  ШРАМко Дмитру  Віталі-
йовичу. 19.10.1999 р.н. Щастинським РВП ГУНП України в Луганській  
обл., вважати недійсним.

Втрачений атестат про неповну середню освіту серії АН № 44694838, 
виданий на ім’я БАРкоВА Максима Віталійовича, 21.09.1998 р.н., 
вважати недійсним.

считать недействительным

ВоСк, ПРоПоЛиС, МЁД, ВоЩиНА. 050-704-33-18.
кРС. 099-005-75-77.
Старое ВАРЕНьЕ, 0-95-79-75-469.
СТоЛ обеденный раскладной, 0-50-231-08-76.

Chery Amulet, 0-50-85-75-851.
НоуТБук, СиСТЕМНЫЙ БЛок, 0-95-05-36-761.
уЛьи, 0-95-815-78-52.
ТЕЛку, 0-50-73-27-365. 
ЩЕНкоВ, порода овчарка, родились 28.11.21, 066-159-82-17. 
ДРоВА, 0-50-04-395-79.
БоЧкА 60 л н\ж, кАСТРЮЛЯ 20 л (эмалированная), РЕЙ-

кА 5х5 см 30 м, 2 ПЫЛЕСоСА «Ракета» б\у, 0-99-129-41-87.

куплю

продам

услуги
СПуТНикоВЫЕ АНТЕННЫ. 

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

одинокий инвалид после пе-
ренесенного инсульта  срочно 
нуждается в печке-буржуйке. 
«Милосердие Новоайдарщины» 
купит или примет в дар, (06445) 
9-35-45, 0-50-518-10-92.

разное

 

З початку року пожежно-рятувальні підрозділи Головного управлін-
ня ДСНС України у Луганській області 1441 рази виїжджали на пожежі 
сухої трави, очерету та сміття. Станом на 15 листопада поточного року, 
за руку спіймали вже 28 паліїв, яких буде притягнуто до адміністратив-
ної відповідальності.

Пам’ятайте, думка про те, що попіл від старих рослин удобрює 
землю для нових – ХИБНА. Всім прихильникам “священного ритуа-
лу” спалювання сухої трави нагадуємо: були внесені зміни до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, за рахунок яких збіль-
шилися штрафи для паліїв. Так, за самовільне випалювання стерні, 
луків, пасовищ, опалого листя, рослинності або її залишків на землях 
сільськогосподарського призначення, у смугах біля автомобільних до-
ріг, у парках або інших зелених насадженнях у населених пунктах без 
дотримання порядку тягнуть за собою накладання штрафу на громадян 
від 3060 грн до 6120 грн. А порушення вимог пожежної безпеки в 
лісах тягне за собою накладання штрафу від 1530 грн до 4590 грн і 
на посадових осіб — від 4590 до 15300 грн.

Але, на жаль, навіть штрафи не лякають людей, і вони продовжують 
ретельно за допомогою спалювання “господарювати” на відкритих те-
риторіях та присадибних ділянках. Тому звертаємося до кожного грома-
дянина з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки в умовах 
природного довкілля, не спалювати суху траву та залишки рослинності, 
не провокувати таким чином виникнення пожеж, котрі можуть завдати 
чимало шкоди людям та довкіллю. Пам’ятайте! Спалювання сухої 
трави — злочин проти природи, злочин проти людства!

ДСНС україни інформує

Щорічно з настанням холодів зростає ймовірність виникнення по-
жеж. В осінньо-зимовий період люди починають інтенсивніше обігрі-
вати житлові будинки та господарські приміщення, не дотримуючись 
елементарних правил пожежної безпеки. Переважна кількість пожеж 
виникає по причині порушення правил пожежної безпеки при викорис-
танні та монтажу пічного опалення. Найгірше те, що в цих пожежах 
гинуть люди.

В зв’язку з цим Щастинське районне управління Головного управ-
ління ДСНС у Луганській області ще раз нагадує про необхідність до-
тримання елементарних правил пожежної безпеки!

Шановні громадяни! Постійно слідкуйте за станом опалюваль-
них печей та димарів, своєчасно їх ремонтуйте! Будьте обережні 
при палінні та використанні відкритого вогню на горищі, в підва-

лах, сараях та інших підсобних приміщеннях!
у разі користування пічним опаленням:
- перед початком, а також протягом усього опалювального сезону 

слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання. 
Очищення від сажі та різноманітного бруду необхідно провадити для 
опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не 
рідше одного разу на три місяці;

- біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід 
прибити металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;

- усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові 
канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

- золу й шлак, що їх видаляють із топки, необхідно заливати водою 
та виносити в спеціально відведені місця. Не дозволяється висипати 
золу й шлак поблизу будівель.

Під час використання пічного опалення не допускається: за-
лишати печі, які топляться, без нагляду або доручати нагляд за ними 
малолітнім дітям; користуватися печами, які мають тріщини;  розміщу-
вати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед 
топковим отвором; зберігати не загашені вуглини та попіл у металево-
му посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підстав-
ці;  сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та 
матеріали;  застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та 
горючі рідини;  використовувати для топлення дрова, довжина яких 
перевищує розміри топки;  здійснювати топлення печей із відкритими 
дверцятами топки;  закріплювати на димових трубах антени телевізо-
рів, радіоприймачів тощо;  зберігати у приміщенні запас палива, який 
перевищує добову потребу.

Запам’ятайте! Слід постійно піклуватися про належний стан 
протипожежного захисту своїх помешкань та вміти кожному пере-
городжувати шлях розлюченому полум'ю. Лише спільними зусил-
лями ми зможемо відвернути біду!

Якщо сталася пожежа, телефонуйте за номером 101.

НОВОАЙДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ уДМС ІНФОРМуЄ

Виїзд за кордон на постійне проживання (ПМП) – це завжди сер-
йозний і відповідальний крок. Тож нагадаємо, на що варто звернути 
особливу увагу.

Заява та документи для оформлення виїзду на ПМП подаються до 
підрозділу Державної міграційної служби за зареєстрованим місцем 
проживання.

Передбачений термін розгляду заяви – до трьох місяців з дня подання.
Особа, яка від’їжджає на ПМП, зобов’язана знятися з реєстрації міс-

ця проживання в Україні.
Після зняття з реєстрації інформація про виїзд особи на ПМП фіксу-

ється  у «внутрішньому» паспорті.
Відмітка про виїзд на ПМП вноситься також у паспорт для виїзду за 

кордон.
Важливо: документом, який посвідчує особу і підтверджує громадян-

ство України під час постійного проживання за кордоном, є паспорт для 
виїзду за кордон. Тому оформити «внутрішній» паспорт (ID-картку) осо-
бі, яка виїхала на ПМП, можливо лише після її повернення на постійне 
проживання в Україну.

Л. ЄВДокиМоВА, начальник 
Новоайдарського відділууДМС в Луганській області.

 

куріння є третім чинником 
ризику виникнення інсульту та 
інфаркту, а також першим чин-
ником розвитку раку легенів. 
Щороку в україні внаслідок 
куріння помирає 120-140 тис. 
осіб.

Відповідно до визначення 
ВООЗ, курцем вважають людину, 
яка випалює, принаймні, одну ци-
гарку за день упродовж не менше 
як 12 місяців. Сьогодні у світі на-
лічується 1,5 млрд курців.

За рівнем поширення куріння 
Україна посідає сьоме місце з кін-
ця серед 132 країн світу. У нас па-
лять 67% чоловіків і 20% жінок.

Експерти Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я  зробили 
висновок, що смертність серед 
курців:

- на 30-80% вище, ніж у некур-
ців;

- серед хворих на рак в різній 
формі 95% палять;

- серед померлих від хронічно-
го обструктивного захворюван-
ня легень (ХОЗЛ) не менше 75% 
курців;

- смертність від раку легень се-
ред курців вища у 20 разів;

- стенокардія у курців зустрі-
чається частіше у 13 разів;

- інфаркт міокарда уражує кур-
ців в 12 разів частіше (особливо 
до 40 років);

- виразка шлунка буває у кур-
ців частіше в 10 разів.

Майже 9 років тому краї-
ни-члени Всесвітньої асамблеї 
охорони здоров’я підписали текст 
Рамкової конвенції, спрямованої 
на скорочення споживання тю-
тюну. Одним з найдієвіших та 
найефективніших заходів є по-
ступове підвищення податків на 
тютюнові вироби, що зумовлює 
реальне підвищення ціни на них. 
Стратегія поступового підвищен-
ня податків на тютюнові вироби 
водночас дає додаткові надхо-
дження до бюджету та спонукає 
зменшувати споживання тютю-
нових виробів.

Окрім цього, країни, що підпи-
сали Рамкову конвенцію, зобов’я-
зані захищати громадян від впли-
ву тютюнового диму в публічних 
місцях, а виробники та імпортери 
зобов’язані надавати органам 
влади інформацію про складники 
тютюнових виробів.

Країна, що прагне розвитку, не 
може собі дозволити пов’язаних з 
курінням втрат серед економічно 
активної групи населення.

Тож подбайте про своє здо-
ров’я – відмовтеся від шкідливої 
звички. 

Л. БАБЕНко, 
лікар – нарколог.

Ваше здоров’я

Вопросы:
1. "Медвежатник" компьютерных сис-

тем. 2. Гитарные страдания. 3. Стародавняя 
"Фанта". 4. Допуск на обыск. 5. Худющая 
деревяшка. 6. "Город" для самолётов. 7. 
Собрание древнегреческих авторитетов. 
8. "Подкладка" под живопись. 9. Огуречик 
нарисованного человечка. 10. Кол, "за-
битый" в дневник. 11. Колумбова "Индия". 
12. Лёгкая "королева спорта". 13. Врач, "об-
ременённый" работой. 14. Первая жертва 
страсти. 15. "Убойное" для фашистов жен-
ское имя. 16. Пенная богиня. 17. Ударное 
средство "по бездорожью и разгильдяй-
ству". 18. Уборщик авгиевых конюшен. 
19. Прилавок коробейника. 20. Народная 
мудрость предостерегает от плевков в это 
гидротехническое сооружение. 21. Геоме-
трическое тело вращения, которое носили 
на голове. 22. Диспут на "забитой стрелке". 
23. Свойство организма плевать на боляч-
ки. 24. Акустический штиль. 25. "Дом" для 
фотографий. 

До уваги осіб, з якими укладено 
договори оренди земельних ділянок

Фермерське господарство «ЛАНи АЙДАРЩиНи», код 
38542787, повідомляє всіх осіб, з якими укладено договори оренди 
земельних ділянок на території Щастинського району Луганської 
області, про необхідність отримання до 31 грудня 2021 року орен-
додавцями належних їм до сплати сум орендної плати за 2021 рік. 
Нараховані суми можуть бути виплачені готівкою або перерахуванням 
на банківські рахунки отримувачів після надання ними відповідних 
реквізитів. Довідки за тел. +380665847239 або за електронною пош-
тою dekhtuar@gmail.com
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3 грудня, п’ятниця - День даху над головою (цінуйте це); День 
«Зроби подарунок своїми руками»

4 грудня, субота - День носіння коричневого взуття (якщо таке є); 
День списку для Санти в США (не захоплюйтеся, побережіть дідка)

5 грудня, неділя - День ванни (хоча багато хто віддає перевагу 
душу); Міжнародний день ніндзя (інша назва синоби-но-моно - роз-
відник-диверсант, шпигун і найманий вбивця в середньовічній Японії)

6 грудня, понеділок - День рукавиці; Міжнародний фестиваль све-
трів (веселе неофіційне різдвяне свято, присвячене моді); День «Не 
носи чуже взуття» (ідея - нагадування про правила особистої гігієни)

8 грудня, середа - День хору або День хорового співу; День «Візьми 
до відома» (Iноді дуже корисно брати щось корисне до відома. Це свя-
то на честь цієї обставини)

9 грудня, четвер - День різдвяної листівки (нагадування і заклик, 
адже вже скоро Різдво); Всесвітній день техно (Дата на честь амери-
канського музиканта, який працює в музичному жанрі Детройт-техно 
і електро - Хуана Аткінса, який народився 9 грудня 1962 року. Він став 
одним з першопрохідців в техно-музиці)

 
3 декабря, 29 лунный день, 

убывающая Луна в знаке Скор-
пион.

Не стоит заниматься активной 
деятельностью, начинать новые 
дела. Рекомендуется уделить вре-
мя рутинным несложным задани-
ям. Желательно на этот период не 
планировать серьезный разговор 
с начальником, не менять место 
работы. Это благоприятное время 
для несложных дел по дому.

4 декабря, 29-1 лунный день, 
новолуние в знаке Стрелец. 

Солнечное затмение в 10:34.
День идеально подходит для пла-
нирования и накопления энергии 
для новых начинаний. Это бла-
гоприятный период для рутинных 
дел и решения текущих задач. Ра-

ботать сегодня жела-
тельно самостоятель-
но. Не рекомендуется 
проводить любые опе-
рации с деньгами.

5 декабря, 2 лун-
ный день, растущая 
Луна в знаке Стре-
лец.

День обладает особой энер-
гией действия. Он подходит для 
любых начинаний. В его первую 
половину желательно обдумывать 
планы на будущее. Начинать дей-
ствовать следует во второй поло-
вине дня. Переговоры и встречи, 
новые деловые контакты в этот 
период будут успешными.

6 декабря, 3 лунный день, 
растущая Луна в знаке Козерог.

Неподходящий период для 
любых начинаний. Обдумывать 
и строить новые планы, решать 
важные вопросы не стоит. Рабо-
чими делами рекомендуется за-
ниматься в обычном режиме – в 
этот день противопоказаны любая 
пассивность и лень.

7 декабря, 3-4 лунный день, 
растущая Луна в знаке Козерог 

В этот день возможно обостре-
ние конфликтов даже между близ-
кими людьми.

Чтобы не накалять атмосферу 
и не портить настроение ни себе, 
ни окружению, желательно при-
ложить максимум стараний для 
подавления негативных эмоций, 
перенаправив свою энергичность 
на физические упражнения.

8 декабря, 4 лунный день. 
растущая Луна в знаке Водолей

Пассивный день. Его луч-
ше провести наедине с собой и 
своими мыслями, обдумывая на-
сущные вопросы. День идеаль-
но подходит для домашних дел, 
торговли, решения финансовых 
вопросов. Не стоит принимать в 
этот период поспешных решений.

9 декабря, 5 лунный день, 
растущая Луна в знаке Водолей.

Нежелательно начинать новые 
дела. Стоит закончить все старые 
проекты и планировать будущие. 
Нужно быть готовым к тому, что 
день потребует решительных дей-
ствий для защиты своей точки зре-
ния. Это неблагоприятное время 
для решения рабочих вопросов.

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

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

Сьогодні до вашої уваги пейзаж юної художниці, учени-
ці НДШМ Дроботової Ярослави. Також пропонуємо пое-
тичні твори Л. Заїки та В. Лахріної.

С Юбилеем 50 и 55 лет!
В первой декаде декабря, 7 и 9 числа, наши дети, супруги 

БОРИС Андрей и Таня, 
отмечают юбилеи!

 Позади прожито 33 года 
совместной жизни, ко-
торая подарила им двух 
прекрасных дочерей 
Юлю и Катю, которые 
имеют свои семьи, и 
прелестных внуков – 
Игорька и Димочку.  Для 
всех нас они являются на-
дежной опорой.

Дорогие дети, примите от 
нас поздравления и пожелания.

Мы хотим поздравить вас сердечно,
С круглой датой,
С юбилейным днем, 
Пусть здоровье будет только крепче,
Будет жизнь прекрасней день за днем!
Пусть пасуют перед вами годы,
Пусть играет молодость в крови!
Счастья вам, внимания, заботы, 
Бодрости, удачи и любви!

Папа. Мама, брат Сережа, 
Оксана, Стас, Алина. Соколовы. 

Поздравляем с 85-летием любимого 
мужа, папу, тестя, дедушку, 

прадедушку 
МАЦАЙ Михаила Андреевича!
С  юбилеем тебя поздравляем,
С этой важной, 

значительной датой!
От души мы тебе пожелаем
Быть счастливым, здоровым, бога-

тым.
Мусть здоровье становится крепче
С каждым годом и день ото дня.

Поздравляем тебя мы сердечно,
Бесконечно и крепко любя!

Жена, дочери, зятья, 
внуки, правнуки и праправнуки. 

 1 декабря отметил свой 80-летний юбилей ПРОНИН 
Михаил Григорьевич!

Жена, дети, внуки, правнук.  

 

Сама я не принцесса,
Но хочется принца мне,
И умного, и красивого
Принца на белом коне.

За окнами солнце светит,
Цветут первоцветы в саду,
А я все сижу у компьютера,
Конечно же, принца жду!

Откуда же взяться принцу?
В компьютере

 жизнь нереальна.
Крути – не крути, а на деле
Действительность 

там виртуальна.

А принцев на белых лошадках
Словно попутал бес:
На конкурсах и состязаниях
Ищут себе невест.

Обидно, конечно, очень,
Но жизнь ведь полна чудес,
А вдруг окажусь я лучше
Самых крутых принцесс!

В. ЛАХРИНА, 
2017 г. 

Пахнет мятой и душицей,
Кот мурлычет на печи,
Заглянул в окошко месяц.
Ты в калитку не стучи.
Не стучи, я не открою.
Не открою, хоть люблю.
Ты чужой. Чужое счастье,
Получается, ловлю.

Ты уходишь так внезапно,
Скрипнет дверь, я задрожу.
Целый день потом я молча
У окошка посижу.

Кот посмотрит с укоризной:
Не валяй, мол, дурака,
Не горюй, не жди и
Молча не сиди ты у окна.

Твой любимый – 
словно ветер,

То с тобою, то с другой.
Ну, подумай. Вряд ли нужен 
Он кому-нибудь такой.

А тебе так и подавно.
С ним тебе не по пути.
Ты прелестна, будь загадкой.
Можно лучшего найти.

В. ЛАХРИНА, 2017 г.

Лоскутным одеялом 
осень землю укрывает,

Листья в воздухе кружатся,
Вальс прощальный исполняя.
Лист багряный взор ласкает.
В преддверии хмурых дней
Заботливо утепляет 
Корни матери своей.

Л. ЗАИКА.

У тебя сегодня юбилей,
Тебе 80 лет.
Один из самых важных дней,
Но грусти места нет!
Мы тебе желаем в этот день
Здоровья и тепла,

И чтоб, не зная зла и бед,
Рекою жизнь текла.
Большого счастья, 

долгих лет.
От близких и друзей — 

привет!


