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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 витра-
ти, комунальні послуги – це все реалії нашого часу, з 
якими ми стикаємося та які впливають на формуван-
ня ціни на наше видання. Та ми, турбуючись про вас, 
вирішили основну частину цих викликів та ризиків взя-
ти на себе. Тож прийняли рішення залишити пільгову 
ціну на наше видання на рівні минулого року, тобто ціна 

річного абонементу на «Вісник Новоайдарщини» 
залишається 360 гривень за умови РІЧНОЇ передплати 
до 20 грудня 2021 року. До того ж, Ви зможете скориста-
тися приємним бонусом – подати одне безкоштовне 
оголошення, поздоровлення 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».

Огляд-конкурс складається 
з творчих звітів закладів куль-
тури територіальних громад 
Луганської області, до яких 
входять чотири складові: 

- відеопрезентація «Закла-
ди культури сільських, селищ-
них, міських рад: діяльність та 
творчі досягнення»;

- концертна програма за 
участю творчих колективів, 
окремих виконавців територі-
альних громад;

- виставка робіт майстрів 
декоративно-ужиткового та 
образотворчого  мистецтва;

- презентація портфоліо 
місцевих елементів нематері-
альної культурної спадщини.

Представлені на розгляд 
обласного журі творчі звіти 
громад є яскравим підтвер-
дження розвитку аматорсько-
го мистецтва в області. Цьо-
го року кожна громада надала 
свої творчі звіти і у відеозапи-
су. Треба також зазначити, що 
не всі територіальні громади 
представили на огляд-конкурс 
вищезазначені складові твор-
чого звіту, і це було врахова-
не при визначенні 
переможців огля-
ду-конкурсу.

Усі надані мате-
ріали творчих зві-
тів громад  опри-
людненні на каналі 
Youtube Лугансько-
го обласного центру 
народної творчості.

В огляді-конкур-
сі взяли участь ама-
торські колективи, 

майстри мистецтв та окремі ви-
конавці закладів культури 22 те-
риторіальних громад Луганської 
області.

Чудова атмосфера, сповнена 
жагою до творчості, єдності та 
водночас оригінальності, супро-
воджувала звіти закладів куль-
тури кожної громади. На розсуд 
членів журі були представлені 
колоритні виставки декоратив-
но-прикладного мистецтва, в 
яких кожна громада продемон-
струвала творчість своїх май-
стрів та художників, серед яких 
було багато нових імен. Програ-
ми звітних концертів з різнома-
ніттям жанрів художніх номерів 
вокального, інструментального, 
хореографічного та театрально-
го мистецтва вражали яскраві-
стю та високим рівнем виконан-
ня. Також під час проведення 
огляду-конкурсу було виявлено 
19 нових елементів нематеріаль-
ної культурної спадщини.

Особливою відзнакою журі 
огляду-конкурсу відмітило Мар-
ківську селищну територіальну 
громаду Старобільського рай-
ону; Станично-Луганську се-

лищну територіальну 
громаду Щастинсько-
го району; Чмирівську 
сільську територіальну 
громаду Старобільсько-
го району.

За матеріалами  
Управління 

культури,  
національностей, 

релігій   та туризму 
Луганської ОДА.

 

Огляд-конкурс «Луганщина – світанок України» є підведенням підсумків роботи творчих самодіяльних 
колективів сільських, селищних, міських рад Луганської області за два роки. З 18 вересня по 12 жовтня Луган-
щиною пройшов ІІ етап огляду-конкурсу, який проводиться з метою розвитку, збереження та популяризації 
української народної культури, збереження самобутності українського народу, його національної спадщини, 
розвитку аматорського та декоративно-ужиткового мистецтва, культурного потенціалу територіальних 
громад Луганської області, поліпшення взаємодії закладів культури з місцевими органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування.

Отже, оголошено переможців конкурсу.
Міські територіальні громади

ІІІ місце - Кремінська міська територіальна громада 
Сєвєродонецького району;

ІІ місце - Лисичанська міська територіальна гро-
мада Сєвєродонецького району; Рубіжанська міська 
територіальна громада Сєвєродонецького району;

І місце - Старобільська міська територіальна гро-
мада Старобільського району; Сєвєродонецька міська 
територіальна громада Сєвєродонецького району. 

Селищні територіальні громади
ІІІ місце - Біловодська селищна територіальна гро-

мада Старобільського району; Білокуракинська селищна 
територіальна громада Сватівського району; 

ІІ місце - Новоайдарська селищна територіальна гро-
мада Щастинського району; 

І місце - Новопсковська селищна територіальна грома-
да Старобільського району. 
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Станом на 2 листопада, на Лу-
ганщині проведено 319 682 ще-
плення. Дві дози вакцини отри-
мали 133 674 особи (19,8 % від 
загальної кількості населення об-
ласті).

Особам, які перехворіли, ліка-
рями рекомендується робити ще-
плення не пізніше ніж через три 
місяці після одужання.

При необхід-
ності, а саме при 
великій чисель-
ності контактів 
чи обов’язковості 
щеплення, дозво-
ляється вакцину-

ватися через 28 днів.
Люди, які мають хронічні за-

хворювання, зазначив Володимир 
Жданов, коранавірусну інфекцію 
переносять, зазвичай, у важкій 
формі, тому їм необхідно щеплю-
ватися обов’язково.

«Однак ми маємо прикрі випад-
ки, коли в людини є документ про 

вакцинацію, але вона все одно хво-
ріє у важкій формі. Коли опитують 
такого пацієнта, з’ясовується, що 
щеплення людина не проходила, 
але отримала фіктивний сертифі-
кат», – зазначив спікер та додав, що 
рівень госпіталізації вакцинованих 
дуже низький (5,9 % із числа усіх 
госпіталізованих), тому що перебіг 
хвороби у них дуже легкий.

Володимир Жданов також за-
уважив, що захворілі є і серед вак-
цинованих однією чи двома до-
зами: «Питанням, чи дійсно вони 
були щеплені, займаються право-
охоронні органи».
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За ініціативи Національ-
ної соціальної сервісної служби 
України відбулася Всеукраїнська 
онлайн нарада щодо підбиття 
підсумків організації оздоровлен-
ня та відпочинку дітей у 2021 
році. 

До заходу, який проведено 
керівником Нацсоцслужби Вла-
диславом Машкіним, долучилась 
заступниця голови облдержадмі-
ністрації Катерина Безгинська. 

Під час наради обговорено під-
сумки оздоровчої кампанії та від-
починку дітей в умовах карантин-
них обмежень, а також питання 
безпечного перебування дітей у 
відповідних закладах. Керівника-
ми органів контролю наголоше-
но на необхідності усунення всіх 
недоліків та приписів, виявлених 
під час перевірок, дотриманні за-
конодавства.

Також акцентовано на обов’яз-
ковому дотриманні затверджених 
графіків проведення державної 
атестації дитячих закладів оздо-
ровлення та відпочинку і присво-
єння їм відповідних категорій.

Зазначимо, що у поточному 
році за кошти бюджетів усіх рів-
нів оздоровилася та відпочила 5 
081 дитина Луганщини. З них 3 
824 – діти пільгових категорій – 
відвідали Запорізьку, Івано-Фран-
ківську, Миколаївську, Одеську, 
Полтавську, Херсонську області.
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Підбиваючи підсумки двох років перебування на посаді голови обл- 
держадміністрації, Сергій Гайдай зазначив, що протягом цього часу 
Луганщина отримала значно більші кошти на відбудову, ніж за ба-
гато попередніх років.

А саме, у розвиток регіону інвестовано 11,13 млрд гривень.
Зокрема, на ремонт автомобільних доріг загального користування 

державного значення спрямовано 8,422 млрд гривень, місцевого зна-
чення – 1,813 млрд гривень, на реалізацію проєктів Державного фонду 
регіонального розвитку перераховано 448,3 млн гривень. Сюди увійш-
ли і об’єкти програми Президента «Велике будівництво».

«Більш того, у 2022 році буде відбудовано ще 450 км автошляхів, 
тобто відновимо усі основні автомагістралі», – уточнив Сергій Гайдай.

На основних дорогах у наступному році встановлять автоматичні 
зважувальні комплекси, що дозволить, не зупиняючи перевантажений 
транспорт, накладати штрафи.

Крім того, повертаючись до підсумків, за два роки надано 169,2 млн 
гривень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійс-
нення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих терито-
рій та 255,7 млн гривень держсубвенції на реалізацію інфраструктур-
них проєктів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери .

Також у рамках коштів надзвичайної кредитної програми для від-
новлення України у 2020 році реалізовано вісім проєктів на майже 24 
млн гривень, у 2021 році – 15 на 22,7 млн гривень.

А ще на Луганщині втілюють дві програми Президента Володимира 
Зеленського – «Активні парки» та «Здорова країна».

Із 215 спортивних майданчиків цьогоріч в області будують 71. Сто-
совно парків повідомлено, що їх реконструюватимуть по всій області, а 
не тільки у великих населених пунктах.

Також в грудні буде запущено першу ділянку тролейбусного сполу-
чення між Сєвєродонецьком, Лисичанськом та Рубіжним.

«Область отримає додаткові кошти і на подальше будівництво, і на 
придбання тролейбусів. Загалом їх потрібно 50 одиниць. Це будуть су-
часні тролейбуси з можливістю автономного ходу, доступом для людей 
з інвалідністю, з функцією кондиціонування в салоні, щоб пасажирам 
було комфортніше», – зауважив Сергій Гайдай.

Та додав, що вже вдалось домовитись про презентацію Президенту 
дворічної програми відновлення Луганщини з відбудови 10 шкіл, 10 
дитячих садочків та 10 стадіонів. Це будуть додаткові до наданих ДФРР 
або іншими державними програмами кошти – близько 500 млн гривень.

«До речі, в області докорінно змінені підходи до відновлення об’єк-
тів. Якщо раніше робились окремі проєкти на ремонт даху або термо-
модернізацію, то за моєю вказівкою кожен об’єкт відбудовують у комп-
лексі», – наголосив очільник Луганщини, спілкуючись із журналістами.
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У смт Станиця Луганська 
відкрито відремонтоване при-
міщення відділу обслуговування 
громадян № 11 (сервісний центр) 
Головного управління Пенсійного 
фонду України в Луганській облас-
ті.

Проведення капітального ремон-
ту стало можливим завдяки реаліза-
ції проєкту USAID «Демократичне 
врядування у Східній Україні».

Для зручності відвідувачів і фа-
хівців Фонду там значно розшири-
ли зону очікування, відремонтували 
кабінет для проведення ретрокон-
версії, кімнату для персоналу, сан-
вузол, облаштований для людей з 
інвалідністю.

Приміщення обладнані новими 
меблями та додатково оснащені 
комп’ютерною технікою. Відтепер 
вони відповідають європейським 
стандартам обслуговування грома-
дян.

 

 

 
 

 
 

 
 

Основною причиною стрімкого розповсюдження 
COVID-19, як наголосив в. о. генерального директора 
ДУ «Луганський обласний центр контролю та про-
філактики хвороб МОЗ України» Володимир Жданов 
під час спілкування із журналістами, є небажання 
населення вчасно вакцинуватися.

Зокрема, ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» щоденно відван-
тажує 500-600 балонів з медичним киснем.

Це дозволяє рятувати життя пацієнтам 11 лікарень Луганської області.
Якщо у січні підприємство відвантажувало закладам охорони здо-

ров’я для хворих на COVID-19 8,3 т медичного кисню, то, наприклад, 
у жовтні – 62,7. 

За 10 місяців лікувальні заклади Луганщини та Донеччини отримали 
понад 144 тис. кубічних метрів (205,7 т) кисню.

Тож, наразі Луганська область повністю забезпечена медичним кис-
нем.

На підприємстві зазначають, що відповідний цех працює 24/7, щоб 
кисень своєчасно та у потрібній кількості постачався до лікарень відпо-
відно до заявок МОЗ, та оперативно реагують на запити медиків.
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Заступник голови облдерж- 
адміністрації Наталія Рома-
ненко в режимі відеоконферен-
ції взяла участь у міжвідомчій 
робочій нараді з питань опра-
цювання ефективних механіз-
мів стимулювання юридичних 
осіб приватного сектору до ре-
алізації програми «Масштабне 
залісення України», що відбу-
лася у Державному агентстві 
лісових ресурсів України.

До заходу долучився також 
директор Департаменту кому-
нальної власності, земельних, 
майнових відносин, екології та 
природних ресурсів облдержад-
міністрації Сергій Олейніков.

Зазначимо, з метою збережен-
ня лісового фонду України, на-
лежного захисту і відтворення лі-
сів, створення сприятливих умов 
для ведення лісового господар-
ства на засадах сталого розвит-
ку з урахуванням природних та 
економічних умов, забезпечення 
прав громадян на безпечне до-
вкілля, указом Президента Укра-
їни від 07.06.2021 № 228/2021 
«Про деякі заходи щодо збере-
ження та відтворення лісів» запо-
чатковано з 2021 року реалізацію 
екологічної ініціативи «Масш-
табне заліснення України».

За результатами робочої нара-
ди напрацьовані ефективні меха-
нізми стимулювання юридичних 
осіб приватного сектору до реалі-
зації ініціативи Президента Укра-
їни щодо масштабного залісення.

loga.gov.ua

Про це йшлося під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Без-
печна громада» у Києві.

Захід відкрив Президент Володимир Зеленський.

Він, зокрема, наголосив, що державна та місцева влада разом із не-
байдужою громадою мають створити безпечне середовище для життє-
діяльності кожного її жителя.

До роботи безпекової панельної дискусії Форуму долучився очіль-
ник Луганщини Сергій Гайдай.

Він акцентував на важливості кожній громаді мати офіцера поліції, 
який особисто буде знайомий зі всіма місцевими жителями та знатиме 
їх проблеми.

Під час спілкування голова обласної державної адміністрації Сер-
гій Гайдай запросив до співпраці організацію, яка займається захистом 
жертв домашнього насильства.

Крім того, він порушив питання збереження доріг в аспекті вирі-
шення проблеми із рухом перевантажених вантажівок.

«Всі жителі громади мають право на захист свого життя, здоров’я 
та власності від злочинних посягань, на цивільний захист, допомогу в 
запобіганні та, якщо трапиться стихійне лихо, ліквідації його наслід-
ків, на якісні й доступні адміністративні послуги», – зазначив Сергій 
Гайдай.

loga.gov.ua

Заступник голови облдержадміністрації Наталія Романенко прове-
ла онлайн-нараду з питання реалізації в області екологічної ініціативи 
Президента України «Зелена країна» у сфері заліснення. Вищезазначе-
ним проєктом передбачено за три роки висадити 1 мільярд нових дерев 
на всій території України.

На нараді розглянуто питання щодо ідентифікації самозаліснених 
та придатних для створення лісів земельних ділянок державної та 
комунальної форм власності з метою їх подальшого використання та 
щодо висвітлення актуальної інформації на спеціальному розділі сайту 
Держлісагенства про хід виконання екологічної ініціативи Президента 
України «Зелена країна».

За результатами робочої наради спільно з територіальними громада-
ми напрацьовані пропозиції, шляхи та можливості реалізації ініціатив 
Президента України щодо масштабного заліснення.

loga.gov.ua
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Уряд спростив отримання 
COVID-сертифікатів у «Дії». Тепер для 
цього не потрібен електронний підпис, 
зокрема, і Дія.Підпис, для якого треба 
було підтвердження особи за допомогою 
Photo ID.

Тепер достатньо згоди користувача. 
Створення сертифікату без підпису вже 
доступно в останньому оновленні засто-
сунку.

Відтепер українцям не потрібно мати 
е-підпис для того, щоб згенерувати 
COVID-сертифікат, як на порталі, так і у 
застосунку «Дія» — необхідна авторизація 
через BankID чи Mobile ID.

Як згенерувати сертифікат у засто-
сунку? 

- Авторизуйтесь у застосунку.
- Натисніть «Послуги» та виберіть 

пункт «COVID-сертифікати» — «Отрима-
ти сертифікат».

- Поставте галочку, щоб дати згоду на 
передачу даних з Електронної системи 

охорони здоров’я (ЕСОЗ) у «Дію».
Як згенерувати сертифікат на порта-

лі? 
- Авторизуйтеся на порталі.
- У меню «Послуги» натисніть пункт 

«Здоров’я», а потім — «COVID19-серти-
фікат про вакцинацію».

- Дайте згоду на передачу даних з Елек-
тронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) 
у Дію.

За інформацією Урядового порталу.

Перерахунок відбудеться у 
зв’язку зі збільшенням розміру 
прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездат-
ність, відповідно до Закону 
України «Про Державний бю-
джет України на 2021 рік».

Мінімальний розмір пенсії 
становитиме 1 934 грн. Також 
зростають доплати за понаднор-
мативний стаж, розміри надба-
вок, доплат, підвищень, які зале-
жать від розміру прожиткового 
мінімуму.

У зв’язку зі збільшенням з 
1 грудня 2021 року розміру мі-
німальної заробітної плати до 
6500 грн, відповідно до частини 
2 статті 28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», збіль-
шиться розмір пенсій у 65-річ-
них пенсіонерів за наявності у 
чоловіків 35 років, а у жінок – 30 
років страхового стажу.

Нагадаємо, що перерахунок 
пенсій буде проведено автома-
тично та не потребує додатково-
го звернення пенсіонерів до ор-
ганів Пенсійного фонду України.

Що потрібно зробити для отриман-
ня такого документу?

1. Зверніться до сімейного лікаря або в 
будь-який пункт щеплення.

2. Пред’явіть лікарю офіційно завірену 
довідку, яка підтверджує факт отримання 
однієї чи двох доз вакцини, зроблених за 
межами України.

3. На підставі цієї довідки лікар внесе 
медичний запис до електронної системи 
охорони здоров’я (з позначкою про дані, 
внесені на основі вторинного джерела).

4. Лікар роздрукує паперове Міжнарод-
не свідоцтво про вакцинацію (якщо було 
зроблено два щеплення).

Важливо, що за відсутності документа, 
який підтверджує факт вакцинації за кор-
доном, лікар не зможе внести дані до елек-
тронної системи охорони здоров’я. Відтак, 
видати Міжнародне свідоцтво також буде 
неможливо.

Слід зазначити, що згенерувати циф-
ровий COVID-сертифікат у «Дії» вакци-
новані за кордоном українці поки що не 
зможуть. Оскільки, дані, внесені в ЕСОЗ 
з вторинного джерела, не вважаються до-
віреними.

За інформацією 
Міністерства охорони 

здоров’я України.

 
 

 
 

Застрахована особа, яка досяг-
ла пенсійного віку, має право на 
автоматичне призначення пен-
сії за допомогою нової сервісної 
послуги – «автоматичне призна-
чення пенсії» через вебпортал 
електронних послуг Пенсійного 
фонду: portal.pfu.gov.ua. 

Основою призначення пен-
сії за допомогою вебпорталу є 
використання кваліфікованого 
електронного підпису (КЕП) та 
документів, на підставі яких при-
значається пенсія. Потрібно увій-

ти на сайт, за допомогою вкладки 
«увійти за ЕЦП», подати необ-
хідні документи для призначення 
пенсії, прикріпивши їх до своєї 
заяви, заповнити її онлайн та, під-
писавши її за допомогою КЕПу, 
направити до органів Пенсійного 
фонду.

Даний сервіс дає можливість 
подбати про свою пенсію зазда-
легідь. Якщо майбутній пенсіонер 
бажає звернутися за призначен-
ням пенсій в автоматичному ре-
жимі, йому необхідно підготувати 

пакет документів, які є стандартно 
необхідними: паспорт, довідка про 
присвоєння ідентифікаційного но-
меру, трудова книжка (документи, 
що підтверджують стаж), диплом, 
військовий квіток, свідоцтво про 
народження дитини, для жінок – 
свідоцтво про шлюб.

Сканувати можна відразу всі 
сторінки документів в форматі 
PDF та сформувати один файл, 
або окремо кожну сторінку до-
кументів і зберегти у форматі 
jpg. Результат обробки звернення  

можна переглянути в пункті «Мої 
звернення».

Додатково інформуємо, що  у 
сервісному центрі № 6 (смт Но-
воайдар)  Управлінням обслугову-
вання громадян Головного управ-
ління Пенсійного фонду України 
в Луганській області надаються 
консультації засобом телефонного 
зв’язку з понеділка по п’ятницю 
з 08-00 до 17-00 через оператора 
мобільного зв’язку  066 378 60 77.

В. ЗРАЖАЄВА, заступник 
начальника ВОГ №6.

Щастинською окружною прокуратурою Луганської області у судово-
му порядку попереджено незаконне вибуття бюджетних коштів у сумі 
9 млн грн  під час публічної закупівлі  робіт з капітального ремонту 
теплової мережі у місті Щастя.

Встановлено, що у червні 2021 року міська військово-цивільна адмі-
ністрація провела відкриті торги з порушенням вимог  законодавства  у 
сфері публічних закупівель.

Підставою для звернення окружної прокуратури до суду стало укла-
дення договору за відсутності у товариства з обмеженою відповідаль-
ністю необхідного обладнання, укомплектованого штату спеціалістів та 
дозвільних документів на виконання робіт, визначених договором.

Вказані обставини могли призвести до виконання робіт неналежної 
якості, виникнення аварійних ситуацій, що створило б загрозу життю та 
здоров’ю місцевого населення, а також нераціонального використання 
бюджетних коштів.

Після звернення прокуратури до Господарського суду Луганської об-
ласті сторони розірвали оскаржуваний договір, що унеможливило неза-
конне витрачання бюджетних коштів.

В. БУТЕНКО. керівник Щастинської окружної прокуратури.

Новоайдарське  управління 
Головного управління Держ-
продспоживслужби в Луганській 
області продовжує здійснювати 
діяльність щодо виконання до-
тримання вимог протиепідеміч-
них заходів на об’єктах нагляду 
під час карантину

З метою посилення контролю 
за виконанням протиепідемічних 
обмежень, встановлених постано-
вою Кабінету Міністрів України 
«Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на терито-
рії України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2» від 
09 грудня 2020 року № 1236 (зі 
змінами), Новоайдарським управ-
лінням Головного управління 
Держпродспоживслужби в Луган-
ській області посилено контроль за 
дотриманням обмежувальних про-
тиепідемічних заходів суб’єктами 
господарювання та проводяться 
регулярні моніторингові перевірки 

у т.ч. у вихідні та святкові дні.
З початку року разом з пред-

ставниками органів Національ-
ної поліції та органів місцевого 
самоврядування здійснено 3498 
моніторингових перевірок з вико-
ристанням засобів відеофіксації 
вищезазначених закладів, зокрема, 
закладів громадського харчуван-
ня – 628, об’єктів торгівлі продо-
вольчими товарами – 1245, об’єктів 
торгівлі непродовольчими товара-
ми – 1377, перукарні та інші - 284.

Також за цей період держав-
ними інспекторами  проведено 84 
позапланових заходів державного 
нагляду (контролю) на ТОВ «Тор-
говий центр «Айдар», КП «Цен-
тральний ринок».

Під час здійснення державного 
нагляду (контролю) за дотриман-
ням санітарного законодавства   
залучалися засоби масової інфор-
мації до висвітлення процесу та 
результатів перевірок.

Новойдарським управлінням  
Головного управління Держпрод-
споживслужби в Луганській облас-

ті проводиться роз’яснювальна та 
інформаційна робота щодо запобі-
гання поширенню на території рай-
ону гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2. Розповсюдже-
но 1350 інформаційних листів щодо 
профілактики гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2. 

В газету «Вісник Новоайдар-
щини» підготовлено та надруко-
вано 2 статті,   в мережі інтернет 
на Фейсбук та офіційному сайті 
Головного управління Держпрод-
споживслужби в Луганській об-
ласті опубліковано 21 статтю щодо 
проведених заходів по запобіган-
ню поширення на території Луган-
ської області гострої респіраторної 
хвороби COVID-19.

Звертаємось до суб’єктів го-
сподарювання та громадян з про-
ханням дотримуватись встанов-
лених протиепідемічних вимог 
та заходів з метою збереження 
свого життя і здоров’я та убез-
печення оточуючих.  

В період з 15 по 22 листопада 2021 року в Щастинському райо-
ні на територіях користувачів лісомисливських угідь планується 
проведення пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин проти 
сказу.

Заходи будуть здійснюватись на виконання Плану протиепізо-
отичних заходів з профілактики основних інфекційних і парази-
тарних хвороб тварин в Україні на 2021 рік, погодженого рішенням 
Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті 
Міністрів України від 29.01.2021 № 1.

Епізоотична ситуація в 
Україні та Луганській об-
ласті щодо сказу тварин 
залишається нестабіль-
ною та потребує дієвих 
заходів профілактики з 
недопущення виникнен-
ня інфекції. Постійно 
проводиться вакцинація 
свійських тварин, але не-
безпека приходить з дикої 

фауни, від тварин, яких ми не можемо ізолювати та піддати класич-
ним щепленням. Поширюють сказ у природі лисиці, вовки, єнотовидні 
собаки та бродячі тварини. Однак основним джерелом вірусу сказу є 
червона лисиця. У зв’язку із стійкою циркуляцією вірусу серед диких 
тварин, особливе місце в системі заходів боротьби зі сказом природно-
го типу займає пероральна імунізація диких тварин, ефективність якої 
доведена світовим та європейським досвідом, а також результатами, 
отриманими після проведення цих заходів в Україні. Вакцина створює 
специфічний імунітет при пероральному застосуванні; не викликає за-
хворювання у молодих тварин; не виділяє вакцинний вірус зі слиною; 
безпечна для інших тварин; безпечна для людини і природного середо-
вища; стабільна в польових умовах.

Вакцина має вигляд невеликих брикетів-принад розміром 3 см на 
5 см, із різким запахом м’ясо-кісткового борошна. Усередині – желе-
подібна капсула з вакциною проти сказу. Для імунізації використо-
вується високоімунна антирабічна вакцина Орісвак, виробник ТОВ 
«Укрветпромпостач» (м. Бровари).

УВАГА! Поширення вакцини у принадах буде здійснюватись на-
земним розподілом шляхом розкладання принад з вакцини рівно-
мірно на всіх територіях у визначених зонах із розрахунку 25-30 доз 
на один квадратний кілометр. Обробляється дика фауна, за винят-
ком населених пунктів і великих водних просторів із врахуванням 
ареалу проживання лисиць.

Новоайдарське управління Головного управління Держпродспожив-
служби в Луганській області звертає увагу населення та просить з ро-
зумінням поставитись до заходів щодо вакцинації диких м’ясоїдних 
тварин:

• при виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки та не штов-
хати з місця.

Заздалегідь дякуємо за порозуміння!

 

Пероральна вакцинація диких м’ясоїдних
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- Наразі регіони перебувають 
у різних зонах карантину. Лу-
ганщина зараз в червоній зоні.  
Чи відчули працівники Новоа-
йдарського ЦПМСД зростання  
навантаження у зв’язку з цим?

— Відчуваємо щодня. У зв’яз-
ку з цією ситуацію навантаження 
на працівників Центру, сімейних 
лікарів збільшилось в рази. Пара-
лельно з виявленням та лікуванням 
цієї загрозливої хвороби, первинна 
ланка медицини займається й про-
філактикою.

На базі ЦПМСД працює Центр 
масової вакцинації. До нас зверта-
ються не тільки мешканці нашої 
громади, а й мешканці інших ра-
йонів, міст Лисичанськ, Попасне. 
Це величезний потік. Через це нам 
довелось перебудовувати звичний 
ритм, звичний графік, щоб забезпе-
чити безперебійну роботу пункту 
вакцинації з 8.00 до 18.00.

До того ж, довелось задіяти й 
медперсонал, лікарів та медичних 
сестер, фельдшерів з сільської 
місцевості, адже сімейні лікарі 
Центральної амбулаторії (їх троє) 
просто фізично не в змозі витягти 
на собі повністю роботу Центру  
масової вакцинації (зараз працює 
на базі вільного приміщення ди-
тячої поліклініки, щоб розділити 
потоки відвідувачів медичного 
закладу).

Якщо говорити про цифри, то 
за день ми вакцинуємо 250-320 
людей. Станом на 1 листопада, 
всього по району провакциновано 
41,14 % - 13 249 осіб на 32205 
дорослого населення. Вакцини є 
на вибір Астразенека, Пфайзер та 
Коронавак. Якщо на місцях збира-
ється достатня кількість бажаючих 
вакцинуватися (30-50 чоловік), 
туди може виїхати бригада, тоді до 
Новоайдару їхати не потрібно. Так 
вакцинувались бажаючі мешканці 
Райгородки, Бахмутівки, Олексіїв-
ки, Трьохізбенки та ін.

Хочу зауважити, що на початку 
вакцинальної кампанії ми прово-
дили велику агітаційну роботу: 
подавали інформацію до районної 
газети, розповсюджували буклети, 
проводили бесіди, а зараз люди 
стали більш свідомими й при-
ходять робити щеплення через 
розуміння важливості цього кроку 
і для власного здоров’я, і для збе-
реження здоров’я та життя рідних.

В Центрі масової вакцинації 
працюють три кабінети: очіку-
вання, скрінінгу та маніпуляцій- 
ний. Після першого щеплення 
ви отримуєте довідку за формою 

063, після двох доз щеплення – 
ковід-сертифікат.

Основна мета вакцинування – 
створення колективного імунітету, 
щоб ми могли протистояти хворо-
бі. COVID-19 – невидимий ворог. 
Віспа, чума – ці хвороби, епідемії 
були «видимі»,  люди боялися 
наслідків, бо бачили їх на влсні 
очі,  тому щепилися швидше. А 
тут – зовсім інша історія. Звичайно, 
щеплення не гарантує того, що ви 
зовсім не захворієте. Але воно вбе-
реже від тяжкого перебігу хвороби. 
І тут важливо кожному зрозуміти: 
ваше здоров’я залежить лише від 
вас. Потурбуйтесь про нього.

 За останні тижні кількість хво-
рих із підтвердженим діагнозом 
COVID-19 збільшилася. Серед 
хворих переважають невакцино-
вані. Звісно, трапляються й ті, які 
щепилися однією чи двома дозами 
вакцини. Але, як і прогнозували 
медичні фахівці, їхня частка незна-
чна у загальній структурі хворих на 
COVID-19. У них легкий перебіг 
хвороби і немає ускладнень. Це 
не лише мої спостереження. Це 
підтверджують і медики інших 
лікувальних установ. На пульсі 
подій тримають руку голова РДА 
Т.В. Новикова, голова райради  
О.О. Коробка, Новоайдарський 
селищний голова І.В. Шопін.

- Зараз  запровадили нові 
правила міжобласних перевезень 
– пасажири повинні мати або ко-
від-сертифікат, або негативний 
результат тесту на коронавірус.  
Чи можна цей тест здати на базі 
Центру ПМСД?

- Тести, які здають у нас на філь-
трі, ТІЛЬКИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ 
ХВОРОБИ та подальшого лікуван-
ня. Ми не тестуємо всіх бажаючих, 
не даємо відповідні довідки. У 
нас лікувальний медичний заклад. 
Тести та довідки для перетину кор-
дону між областями можна пройти 
та отримати тільки в комерційних 
лабораторіях. 

- Як працюється сімейним 
лікарям? Чи найтяжче все-таки 
було на початку пандемії?

— За період пандемії фактично 
нічого, окрім додаткового наванта-
ження та алгоритму роботи із «ко-
відними» хворими, не змінилося. 
Адже щоденну роботу сімейного 
лікаря в період пандемії ніхто не 
скасовував. Її лише додалося. В 
умовах сьогодення багато пере-
кладено на лікаря первинки. Він 
приймає всіх пацієнтів, з якими 
уклав декларації. Він має безліч 
пацієнтів з хронічними хворобами, 

які потребують консультацій та 
лікування. Він же видає електронні 
направлення до вузькопрофільних 
спеціалістів, оформлює пільгові 
рецепти, документи МСЕК, листки 
тимчасової непрацездатності та 
інші довідки.

До цього всього через панде-
мію додалася робота, пов’язана із 
проведенням вакцинації, веденням 
електронного реєстру щеплених 
пацієнтів, видачею «ковідних» 
сертифікатів тощо.

Звісно, сімейним лікарям не-
просто, адже понад рік вони на 
передовій боротьби з новою ін-
фекцією. Буває важко фізично і 
психологічно витримати нинішнє 
навантаження – трапляються і 
нервові зриви, і перевтома, і хво-
роби, і професійне вигорання…

Попри все сімейні лікарі про-

довжують надавати медичну до-
помогу пацієнтам та першими 
надають допомогу  хворому, який 
може бути інфікованим небезпеч-
ним вірусом.

І тут у мене величезне прохання, 
пересторога: якщо ви маєте симпто-
ми коронавірусної хвороби, ГРВІ –                                                                                   
не йдіть до поліклініки особисто, 
для початку зв’яжіться із сімейним 
лікарем. Він в телефонному режимі 
надасть вам всі необхідні консуль-
тації та рекомендації, направить на 
фільтр, щоб ви здали тест, призна-
чить лікування, якщо хвороба під-
твердиться, направить на рентген. 
Коли буде потрібно оглянути вас 
особисто, лікар вдягне спеціальний 
захисний костюм, огляне, потім 
прийме рішення про лікування 
на дому чи госпіталізацію. Треба 
берегти не тільки своїх рідних, а 
й всіх навколишніх людей, також 
й лікарів. Якщо вони захворіють, 
тисячі їхніх пацієнтів з іншими 
серйозними хворобами залишать-
ся один на один з проблемою, під 
загрозою опиняться їхні життя. 
Поміркуйте над цим.

Якщо ви дійсно хворі й при-
йдете до поліклініки особисто, ви 

можете заразити  здорових людей. 
Цього робити категорично не мож-
на! Так розповсюдження хвороби 
ми не зупинимо. Будьте свідомими. 
Піклуйтесь про своє здоров’я та 
здоров’я оточуючих.

- Як зараз організована робота 
в сімейних амбулаторіях, зокре-
ма, в центральній амбулаторії?

- В сімейних амбулаторіях, в 
центральній амбулаторії робота ор-
ганізована таким чином, щоб  мак-
симально убезпечити пацієнтів та 
захистити медичних працівників:

1. Розділені потоки пацієнтів в 
центральній амбулаторії.

Для цього перенесено в інше 
приміщення Центр масової вак-
цинації. Спочатку він знаходився в 
приміщенні Центральної амбулато-
рії. Але потім для нього виділили 
окреме приміщення.  Це зроблено 

з ціллю обмеження контактів між 
відвідувачами умовно здоровими 
та  пацієнтами, які прийшли на 
прийом до лікаря.

2. В амбулаторіях Центру паці-
єнти мають можливість продезин-
фікувати руки деззасобом, який 
знаходяться у ввільному доступі.

3. В кожній амбулаторії ЦПМСД 
проводиться обробка із застосу-
ванням дезінфектантів поверхонь 
- перила сходів, дверні ручки тощо, 
вологе прибирання, регулярне про-
вітрювання, кварцювання. 

4. Збільшилась комунікація 
медпрацівників з пацієнтами за  
телефоном:

Пацієнти, які потребують 
«Доступних ліків», можуть от-
римати від сімейного лікаря/
лікаря-педіатра електронний 
рецепт без відвідування амбу-
латорії в телефонному режимі; 
- загальні поради та консульта-
ції дають можливість отримати 
пацієнтам вчасну та необхідну 
інформацію та зменшити кількість 
відвідувань до заклада на період 
карантину.

5. Медичні працівники Центру 
ознайомлені та використовують у 
роботі чіткі алгоритми дій під час 
консультації з пацієнтом з підоз-
рою на коронавірусну хворобу 
(COVID-19).

Зауважу, один з найефектив-
ніших способів вберегтися від 
тяжкого перебігу хвороби, зберег-
ти життя — це вакцинація. Якщо 
ви не маєте протипоказань, не 
зволікайте, приходьте до Центру 
вакцинації та щепіться! Також не 
забувайте (і щеплені також) про 
соціальну дистанцію, засоби інди-
відуального захисту, дезінфекцію 
рук. Це не складно, але дійсно 
рятує життя.

Говорячи про роботу Центру, 
амбулаторій, медицини в цілому,  
хочу висловити щиру вдячність 
всім медичним працівникам пер-
винної ланки медицини, медпра-
цівникам Швидкої медичної до-
помоги (екстренної меддопомоги 
та медицини катастроф). КНП 
Новоайдарська багатопрофільна 
лікарня за їхню невтомну працю, 
завзятість, ентузіазм, за те, що не 
опускаєте рук та відвойовуєте у 
хвороби своїх пацієнтів. Дякую! 
Здоров’я вам міцного, сил, терпін-
ня та наснаги. 

- Дякуємо за таке  змістовне 
інтерв’ю.  Дякуємо лікарям за 
труд. Будьте здорові. Ви нам 
потрібні.

М. ТИХОНОВА.

Статистика – річ вперта. І часом  цифри змушують глибоко замислитись над проблемою.  
Давайте зробимо це просто зараз.

За статистичними даними, наданими Новоайдарським Центром первинної медико-санітарної допомоги, з по-
чатку   пандемії,  з   12.03.2020  року,  по  Новоайдарському  району зареєстровано 2107 осіб з позитивним резуль-
татом на гостру респіраторну хворобу СОVID-19, спричинену коронавірусом SARS-СоV-2: 2020 рік -  528 осіб, 
2021 рік -  1579 осіб, за жовтень 2021 р. - 572 осіб.

Дітей зареєстровано з позитивним результатом на гостру респіраторну хворобу СОVID-19, спричинену коро-
навірусом SARS-СоV-2, -  156 осіб: 2020 рік - 35 осіб,  2021 рік -  121 особа, за жовтень 2021р. - 28 осіб.

Серед медичних працівників, які захворіли на гостру респіраторну хворобу СОVID-19, спричинену коронавірусом 
SARS-СоV-2, зареєстровано 30 осіб.

На стаціонарному лікуванні перебувало 459 осіб: 2020 рік -  94 особи, 2021 рік -  365 осіб, за жовтень 2021 р. - 
69 осіб.

Всього померла 51 особа: 2020 рік -  12 осіб, 2021 рік — 39 осіб, за жовтень 2021 р. - 18 осіб.
Обстеження пацієнтів з підозрою на гостру респіраторну хворобу СОVID-19,спричинену коронавірусом SARS-

СоV-2, методом визначення антигену SARS-СоV-2 з використанням швидких тестів -  2610 осіб, методом ПЛР 
-  714 осіб.

Важливу роль у боротьбі з COVID-19 в Україні відіграє 
первинна ланка медицини, яка займає одне з провідних 
місць у наданні основних медичних послуг і є точкою входу 
в медичну систему для пацієнта. 

У часи загрози COVID-19 медики Новоайдарського 
центру первинної медико-санітарної допомоги мають 
неймовірне навантаження, рятуючи людей від коронаві-
русної хвороби. 

Нова хвиля епідемії накочується із силою, більшою, ніж 
попередня. Ви це самі можете бачити по наведених циф-
рах.  Переважна кількість таких пацієнтів починає шлях 
встановлення діагнозу і лікування хвороби з консультації 
з сімейним лікарем. 

Знайшовши час для інтерв’ю в своєму щільному графіку, 
головний лікар Новоайдарського ЦПМСД Ольга Леонідівна 
Корж докладно та змістовно відповіла на наші запитання.
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– Дмитро Анатолійовичу, 
скажіть, будь ласка, які зміни 
відбулись в лікарні з моменту 
нашої останньої бесіди? 

– Зміни, звичайно, відбува-
ються постійно. Як я вже роз-
повідав в попередніх інтерв’ю, 
реформа медицини підштовх-
нула нас до максимальної 
комп’ютерізації та оснащення 
новим обладнанням, бо важли-
вими критеріями отримання лі-
карнею кожного пакету надання 
допомоги є сучасне обладнання 
та кадрове забезпечення.

Ще за два роки до реформу-
вання максимально укріплена 
матеріально-технічна база, про-
ведено ремонти в фізкабінеті, на 
харчоблоці, в жіночій консуль-
тації, автоклавній. Капітально 
відремонтоване дитяче відді-
лення із застосуванням нової 
системи утеплення. До кожного 
підрозділу лікарні встановлені 
пандуси. Оновлено обладнання. 
В клінічній лабораторії встанов-
лена нова сучасна техніка, яка 
дозволяє своєчасно та точно от-
римувати діагностичну інфор-
мацію. Зроблено багато.

На сьогодні, з введенням в 
експлуатацію нового обладнан-
ня, ми збільшили кількість по-
слуг для пацієнтів. Наприклад, 
ввели в експлуатацію комп’ю-
терний томограф (доктор зараз 
знаходиться на курсах). Це все 
допоможе нам вчасніше та якіс-
ніше надавати необхідну до-
помогу пацієнтам, швидше та 
точніше діагностувати захворю-
вання, і, відповідно, вчасніше 
лікувати. Сучасне обладнання 
має цьому сприяти. До того ж, 
якісні медичні послуги стануть 
ближче та доступніше мешкан-
цям нашої громади. Не потрібно 
кудись їхати, всі послуги можна 
отримати в місцевій лікарні.

Наступне значуще нововве-
дення стосується введення в 
експлуатацію реанімаційного 
блоку  на 6 ліжок на базі Но-
воайдарської багатопрофільної 
лікарні. Про це говорили не 
одне десятиліття, про це мріяли, 
але довгий час це залишалось 
просто словами. Та зараз ситу-
ація кардинально змінилась, і в 
вересні 2021 року реанімацій-
ний блок повноцінно введено 
в експлуатацію. Там зроблено 
сучасний ремонт, встановлене 
нове сучасне обладнання, туди 
централізовано постачається 
кисень, є автономне енергоза-
безпечення. 

Цей підрозділ вже встиг за-

рекомендувати себе з найкра-
щого боку й показав в роботі, 
займаючись лікуванням важких 
хворих на COVID-19. Тільки за 
жовтень в реанімаційному блоці 
проліковано 42 людини.  

– Ви сказали про введення 
в експлуатацію нового облад-
нання. Як буде проходити об-
стеження, на безоплатній ос-
нові чи платно? 

– Так, нове обладнання є. І 
у зв’язку з реформуванням та 
переведенням лікарні на нові 
форми обслуговування пацієн-
тів, вводяться й платні послуги.  
Для мешканців громади вартість 
буде мінімальна. Зупинюсь тро-
хи докладніше. На платній осно-
ві можуть бути надані послуги 

лабораторії, УЗД-діагностики, 
мамографії, рентген-діагнос-
тики, комп’ютерної томографії 
та ін. Ці послуги оплачуються 
пацієнтом в тому випадку, якщо 
не є життєвонеобхідними на мо-
мент обстеження. Тобто, коли 
людина сама виявляє бажання 

обстежитися. Та в тих випадках, 
коли ця діагностика вкрай необ-
хідна, тоді вона проводиться ур-
гентно та на безоплатній основі.  

– Як складається ситуація 
з кадровим забезпеченням? У 
великих містах, якщо вірити 
новинам, лікарі та медичний 
персонал масово звільняються. 

 – Я говорив в попередніх ін-
терв’ю і ще раз скажу, що пиша-
юсь своїм колективом. Медичні 
працівники КНП «Новоайдар-

ська багатопрофільна лікарня» 
роблять все залежне від них, все 
можливе і неможливе для збере-
ження життя та здоров’я паці-
єнтів. Ми в достатній кількості 
забезпечені всім необхідним 
для безперебійної роботи. Ми 
маємо професійний кадровий 

склад, який постійно 
поповнюється. В 2022 
році закінчують нав-
чання в інтернатурі 
2 спеціаліста з нашої 
громади, які прийдуть 
працювати в нашу лі-
карню. В 2023 році наш 
колектив поповнить ще 
один спеціаліст. Цього 
року стали до роботи 
анестезіолог-реаніма-
толог, який зараз пра-
цює в реанімаційному 
блоці, а також лікар-не-
вропатолог.

Ми не боїмося яки-
хось труднощів та 
перепон, нарощуємо 
матеріально-технічну 
базу, працюємо над 
збільшенням кадрово-
го складу. Не дивля-

чись на те, що фінансування з 
НСЗУ ми не завжди отримуємо 
вчасно (за цей рік вже тричі була 
затримка коштів), ми працюємо 
на повну. Доводиться звертати-
ся з проханням про підтримку 
до голови громади, депутатів, 
і вони завжди йдуть нам на зу-
стріч. Тож від адміністрації 
Новоайдарської БЛ та від всьо-
го колективу висловлюю щиру 
вдячність громаді за всебічну 

підтримку та розуміння про-
блем й допомогу у їх вирішенні. 

– Як вирішується ситуація 
з наданням допомоги хворим 
на COVID-19?

 – Ситуація з цією загрозли-
вою хворобою склалася непро-
ста. З нею бореться система 

охорони здоров’я всього світу. 
Не залишаємось осторонь й ми. 
З 4 жовтня цього року нашу лі-
карню знову визначено лікар-
нею з надання допомоги хворим 
на COVID-19.  З 5 жовтня ми 
подали заявку в НСЗУ на отри-
мання цього пакету. І тільки 29 
жовтня НСЗУ почала проводити 
оплату за цей пакет послуг. Та, 
не дивлячись на це, ми розгор-
нули повноцінну роботу вже 
4 жовтня. У нас задіяні 105 лі-
жок з автоматичною системою 
подачі кисню, з повним забез-
печенням медикаментами та 
доплатою до заробітної плати 
тим медичним працівникам, які 
безпосередньо працюють з цією 
категорією хворих. За останній 
місяць адміністрація лікарні не 
допустила ні хвилини перебоїв 
з подачею кисню, і, не дивля-
чись на складну ситуацію та 
складні умови, змогла добитись 
підписання договору з двома 
постачальниками та виробника-
ми медичного кисню.

До того ж, на базі нашої лі-
карні знаходиться пункт вакци-
нації.

Так, звичайно, основний тя-
гар та основна заслуга з вико-
нання важкої роботи з хворими 
лежить на плечах медичних 
працівників лікарні, які докла-
дають максимум зусиль для на-
дання допомоги.

Ми повинні тверезо подиви-
тися на ситуацію та зрозуміти, 
що допомога можлива лише за 
умови, коли є кому та чим цю 
допомогу надати.

Тож адміністрація лікарні, з 
допомогою керівництва грома-
ди, з бажанням співробітників 
постійно працює над збільшен-
ням матеріально-технічної бази, 
турбується про кадри.

Щоденно, зустрічаючись на 
планьорці о 7 ранку, ми не дає-
мо собі забути про те, що нада-
ємо допомогу не тільки «ковід-
ним» хворим. Ніхто не відміняв 
лікування хворих з серцево-су-
динними хворобами, з невроло-
гічними хворобами. А тим біль-
ше, ніхто не скасовував надання 
хірургічної допомоги. Для хво-
рих всіх цих та інших категорій 
ми маємо в резерві ліжко-місця 
і завжди прийдемо на допомогу. 
Для нас кожний пацієнт – цін-
ність, заради порятунку життя 
кожного ми готові битися до ос-
таннього.

Як би там не було, які б ре-
форми нас не торкались, наша 
головна місія залишається не-
змінною – якісно, компетентно 
та вчасно надавати медичну до-
помогу людям. Скажу впевнено: 
будемо продовжувати працюва-
ти над подальшим покращен-
ням якості надання медичних 
послуг. Ми будемо долати ви-
клики заради найдорожчого – 
життя та здоров’я людей.

– Дякую за інтерв’ю та за 
приділений час. Наснаги в ро-
боті, і нехай добрих новин та 
здорових вдячних пацієнтів  
стає більше кожного дня.

М. ТИХОНОВА.

З моменту останнього інтерв’ю для газети «Вісник Новоай-
дарщини» з генеральним директором КНП «Новоайдарська ба-
гатопрофільна лікарня» Д.А. Гречишкіним пройшло вже близь-
ко чотирьох місяців.

Наразі медичні працівники багатопрофільної лікарні на чолі 
з Дмитром Анатолійовичем продовжують напружено працю-
вати над впровадженням медичної реформи, що спрямована на 
покращення якості медичного обслуговування пацієнтів, нада-
ють допомогу хворим на COVID-19, допомогу хворим з іншими 
захворюваннями.

Про те, чим живе лікарня сьогодні, як працює в ускладнених 
пандемією умовах, ми й поговорили з гендиректором Новоайдар-
ської БЛ Д.А. Гречишкіним. 
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Тож що зроблено?
Не всі знають червонокнижні 

види, а особливо ті, які знаходять-
ся на території Новоайдарської 
громади. А це такі рослини як 
сальвінія плаваюча, ряска Буше, 
рябчик руський, рябчик малий, 
тюльпан змієлистий, пирій ко-
вилолистий, ковил, бурачок го-
лоніжковий, півонія тонколиста. 
Саме з метою розширення знань 
дітей та молоді Новоайдарської 
громади проведений цикл заходів 
(з 15 вересня по 30 вересня 2021 
року), направлений на збагачен-
ня знань про природу Луганської 
області, Щастинського району та 
Новоайдарської громади. 

Під час заходів учнівська мо-
лодь сформувала для себе по-
няття «зникаючі» та «рідкісні» 
рослини, розкрила таємниці ко-
льорових сторінок Червоної кни-
ги та значення природоохоронної 
роботи в нашій громаді.

Серед вихованців Новойдар-
ської обласної санаторної шко-
ли та студентів Новайдарського 
професійного аграрного ліцею 23 
та 29 вересня відбулися конкур-
си малюнків та плакатів на тему 
«Збережемо природу!».

Метою цих заходів було 
сформувати у здобувачів осві-
ти екологічно активну позицію, 
прагнення діяти для збереження 
довкілля, сприяти забезпеченню 
стійкого розвитку особистості 
вихованців, а також для привер-
нення  уваги  якомога більшої 
кількості людей до проблем на-
шого спільного дому – планети 
Земля. 

Майже всі учні та учениці 
долучились до конкурсу. Творчі 
роботи характеризувалися ори-
гінальністю сюжету, яскравістю, 
виразністю. У них була відо-
бражена краса природи рідного 
краю, яскраві моменти. Всі робо-
ти різні, єдине що їх об’єднує – 
прагнення зберегти  та оберігати 
довкілля. Ознайомитися з деяки-
ми роботами можна на створеній 
екологічній стежці.

Шкільне лісництво «Дубок» 
та громадська організація «Зе-

лені долоні» тісно співпрацють 
з Новоайдарським лісомислив-
ським господарством, тож робіт-
ники господарства – часті гості 
наших юних «лісівників». 

Цьогоріч робітниками лісо-
мисливського господарства було 
проведено пізнавальний та ціка-
вий майстер-клас із висадження 
зелених насаджень. Роботу роз-
почали з правил техніки безпеки 
та поведінки перебування на при-
роді, в лісі. 

Лісничий ознайомив школярів 
з організацією виробничого про-
цесу в Новоайдарському лісни-
цтві, розповів як отримують по-
садковий матеріал. Він зазначив, 
що основними напрямами робо-
ти є створення лісових культур 
та догляд за ними, охорона та за-
хист лісу від пожеж та шкідників, 
вирощування сіянців, заготівля 
насіння, лісопродукції. Лісничий 
зауважив, що особливо гостро 
постає проблема забруднення 
лісових масивів. Дітям розпові-
ли про схему посадки лісових 
та кущових культур та показали 
на практиці, на яку глибину сад-
жати дерево, яка повинна бути 
між ними відстань в рядку та як 
правильно присипати коріння 
саджанця ґрунтом за допомогою 
Меча Колесова.

У центрі улюбленого селища 
випускниками школи спільно з 

представниками Новоайдарської 
селищної ради були висаджені 4 
види барбарисів (а це 111 кущів), 
туї (13 одиниць), ялівець (8 оди-
ниць) та сакури (8 одиниць).

2 та 9 жовтня здобувачі освіти 
Новоайдарської обласної сана-
торної школи та Новоайдарсько-

го аграрного професійного ліцею 
долучилися до акції «Озеленяємо 
громаду разом». Акцію спрямо-
вано на прибирання зелених зон 
та благоустрою території грома-
ди. 

Завдяки згуртованості дитя-
чого колективу та представників 
ГО «Зелені долоні» під час акції 
було прибрано територію навко-
ло молодих насаджень у парку 
«Сосновий», які вихованці ви-
саджували власноруч цієї весни. 
Також членами шкільного ліс-
ництва «Дубок» та студентами 
Новоайдарського професійного 
аграрного ліцею було проведено 
полив нових саджанців дерев у 
центрі селища.

По закінченню учасники та 

учасниці акції висловити своє 
бажання доєднуватись до подіб-
них акцій і надалі. Хлопчики та 
дівчатка зауважили, що прийшли 
на акцію з великим бажанням 
прибрати свій дім, яким є грома-
да, школа, село, місто і вся Укра-
їна.

Здобувачі освіти 6-7 класів 
провели засідання круглого сто-
лу «Я віддаю свій голос за приро-
ду», де захищали свої проекти за 
такими темами:

вихованці: 6-А класу «Пам’ят-
ники природи рідного краю»

6-Б класу «Ми за здоровий 
спосіб життя»

7-А класу «Здорова планета - 
здорова людина»

7-Б класу «Пам’ятка друга 
природи»

В рамках проєкту була ство-
рена «Екологічна стежка». Вона, 
на нашу думку, необхідна для 
проведення навчальної роботи 
та інформування з питань охо-
рони природи, створення умов 

виховання екологічно грамот-
ної культури поведінки людей в 
оточувальному середовищі. Це 
своєрідна навчальна лабораторія 
в природних умовах. Відвідувачі 
мають змогу на відносно корот-
кому маршруті, не від’їжджаючи 
далеко від домівок, ознайомити-
ся з різноманітними біоценозами, 
видовим складом організмів пев-
ної території. Маршрут розрахо-
ваний на одноденний похід. Тут є 
можливість підібрати для певної 
вікової групи дітей інформацію 
та донести її до їх відома саме на 
екологічній стежці. Таким чином 
вона стає доступнішою для всіх 
верств населення. Це також крок 
до підвищення рівня екологічної 
свідомості населення.

Саме з цією метою ГО «Зелені 
Долоні» завершує встановлення 
у парку «Сосновий» Рекреацій-
но-пізнавальної стежки «Зелений 
світ Новоайдарщини» в рамках 
проекту «Від екології природи 
до екології душі», який реалізує 
ГО «Зелені долоні» за організа-
ційної підтримки ГО «Взаємодія 
- Плюс» в межах Програми ООН 
із відновлення та розбудови миру 
за фінансової підтримки урядів 
Данії, Швейцарії та Швеції.

Це далеко не всі заходи, що 
були проведені в межах даного 
проекту. Тому більш детально з 
ними ви можете ознайомитись на 

сторінці Facebook «Зелені доло-
ні» (громадська організація).

Тож приєднуйтесь до нас та 
бережімо надбане!

Всі заходи організовано в ме-
жах проекту«Від екології при-
роди до екології душі», який 
реалізує ГО «Зелені долоні» за 

організаційної підтримки ГО 
«Взаємодія-Плюс» в межах Про-
грами ООН із відновлення та 
розбудови миру за фінансової 
підтримки урядів Данії, Швейца-
рії та Швеції.

На території громади реалі-
зується проект «Не варто мрі-
яти - варто діяти». Ініціативу 
реалізує Новоайдарська районна 
громадська організація «Фенікс» 
(керівник Коробка Анатолій Ми-
колайович) у співпраці з Новоай-
дарською селищною радою.

Мета проекту полягає в збіль-
шенні доходної частини бюджету 
та обліку земельних ресурсів гро-
мади через постійне проведення 
інвентаризації земель, моніто-
рингу їх використання.

Закуплено квадрокоптер, який 
надійшов вже до громадської ор-
ганізації. 

В партнерстві з програмою 
AGORA, яка є партнером в реа-
лізації нашого проекту, проведе-
ні навчання по створенню інте-
рактивних карт, опитувальників 
для інвентаризації земельних 
насаджень. Наразі готується нав-
чання щодо управління квадро-
коптером та правильним його 
використанням. До навчання бу-
дуть залучені працівники Ново-
айдарської селищної ради (куди 
передається квадрокоптер), 
ДСНС, поліції.

Необхідно сказати, що квадро-
коптер буде використовуватись 
не тільки для інвентаризації зе-
мельних ділянок, а й для вияв-
лення осінніх та весняних паліїв 
та інших рейдів за потребою.

Проект «Не варто мріяти-варто 
діяти» реалізується НРГО «Фе-
нікс» за організаційної підтримки 
ГО «Взаємодія - Плюс» в межах 
національного проекту «Децен-
тралізація» та Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру за 
фінансової підтримки урядів Да-
нії, Швейцарії та Швеції.

Мабуть, у громаді не знайдеться людини, яка би не чула, що 
громадська організація «Зелені долоні» реалізує проект «Від 
екології природи до екології душі» (керівник громадської органі-
зації Котовий Олег Володимирович).

Метою проекту було налагодження співпраці з селищною ра-
дою з метою пошуку методів та способів захисту навколишньо-
го середовища в громаді з серпня по листопад 2021 року.

Довідково:
Всі вищевказані проекти реалізуються громадськими 

організаціями» за організаційної підтримки ГО «Взаємодія 
- Плюс» в межах національного проекту «Децентралізація» 
та Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фі-
нансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру реалі-
зують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН 
(ПРООН). Структура ООН з питань гендерної рівності та 
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки).Фонд 
ООН у галузі народонаселення (UFNPA) і Продовольча та 
сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партне-
рів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний 
банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, 
Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швей-
царії, Швеції та Японії.
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Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

Изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛИ.

Изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

КИРПИЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКИ, 

ПЛИТЫ ПКЖ (6х1,5),
РИгЕЛя, ПЕРЕмЫЧКИ,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования Бережной На-
талье Ивановне по случаю преждевременной смерти свекрови

БЕРЕЖНОЙ Раисы Федоровны.

Військовий квиток, виданий на ім’я МАКСИМОВА Максима 
Олександровича, вважати недійсним.

Диплом о среднем специальном образовании серии А № 228639, 
выданный 16.07.88 г. на имя КудРя Юрия Николаевича, считать 
недействительным.

Втрачені паспорт та пенсійне посвідчення, видані на ім’я                       
ПОКРИшКИ Лідії Григорівни, 20.12.1937 р.н., вважати недійсни-
ми.

считать недействительным

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

новый дОМ. без внутренних отделочных работ. п. Новойдар, 
цена договорная. 0-50-939-75-25.

СЕНО. 1,75 грн. 066-31-32-595.

куплю

продам

услуги
СПуТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 

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

1. Планована діяльність. 
Державне підприємство «Новоай-
дарське лісомисливське господар-
ство» планує проведення спеціаль-
ного використання лісових ресурсів 
в порядку проведення  суцільних 
санітарних рубок у насадженнях, 
пошкоджених лісовими пожежами 
2020 року, з подальшим лісовіднов-
ленням на місцях зрубів.  Планована 
діяльність здійснюється на території 
лісового фонду Державного підпри-
ємства «Новоайдарське лісомислив-
ське господарство», яке включає 8 
структурних підрозділів (лісництв) 
– Капітанівське лісництво, Охтирське 
лісництво, Піщане лісництво, Ново-
айдарське лісництво, Гречишкінське 
лісництво, Райгородське лісництво, 
Трьохізбенське лісництво та Слов’я-
носербське лісництво. Лісові масиви 
розташовані на території Щастин-
ського та Сєвєродонецького районів 
Луганської області. Площа державно-
го підприємства «Новоайдарське лі-
сомисливське господарство» складає 
46707 га.

Суцільні санітарні рубки та лі-
совідновлення планується провести 
на площі 14105 га.  А саме: Капіта-
нівське лісництво – на площі 3168 
га;  Охтирське лісництво – на площі 
3916 га; Піщане лісництво – на площі  
3971 га; Слов’яносербське лісництво 
– на площі 1074 га;  Трьохізбенське 
лісництво – на площі 1976  га.             

2. Суб’єкт господарювання.
 Державне підприємство «Но-

воайдарське лісомисливське госпо-
дарство»,  код ЄДРПОУ 00991605 ,  
93500, Луганська область, Щастин-
ський район, смт. Новоайдар, вул. 

Коваленка, 4, тел. (06445) 9-40-34 
3. уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, 
тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна 
особа: Тіщенкова Марина Олегівна, 
директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю.

4. Процедура прийняття рішен-
ня про провадження планованої 
діяльності та орган, який розгляда-
тиме результати оцінки впливу на 
довкілля.

Відповідно до законодавства рі-
шенням про провадження планованої 
діяльності будуть спеціальні дозволи 
на використання лісових ресурсів  - 
лісорубні квиткия, які видаються  ор-
ганом виконавчої влади з питань лі-
сового господарства власниками лісів 
або постійними лісокористувачами 
відповідно до вимог Лісового кодексу 
України

5. Строки, тривалість та по-
рядок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і 
місце усіх запланованих громад-
ських слухань.

Тривалість громадського обгово-
рення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублі-
кування цього оголошення (зазнача-
ється у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з 

оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що пере-
дається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громад-
ського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які заува-
ження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, 
без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть по-
даватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та 
усно під час громадських слухань із 
внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розгляда-
ються.

Тимчасово, на період дії та в ме-
жах території карантину, встановле-
ного Кабінетом Міністрів України з 
метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіратор-
ної хвороби (COVID-19), спричине-
ної коронавірусом SARS-CoV-2, до 
повного його скасування та протягом 
30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і 
не призначаються на дати, що припа-
дають на цей період.

Громадські слухання (перші) 
відбудуться дату, час, місце та ад-
ресу проведення громадських слу-
хань не визначено. Тимчасово,  на 
період дії та в межах території ка-
рантину, встановленого Кабінетом 
Міністрів України, громадське об-
говорення планованої діяльності 
проводиться у формі надання пись-
мових зауважень і пропозицій ( у 

тому числі в електронному вигляді). 
6. уповноважений центральний 
орган або уповноважений тери-
торіальний орган, що забезпечує 
доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інфор-
мації щодо планованої діяльності.

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, 
тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна 
особа: Тіщенкова Марина Олегівна, 
директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю.

7. уповноважений центральний 
орган або уповноважений територі-
альний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки 
надання зауважень і пропозицій. 
      Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України, 

03035 м. Київ, вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, 
тел./факс. (044) 206-31-15, 206-31-64 
e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна 
особа: Тіщенкова Марина Олегівна, 
директор Департаменту екологічної 
оцінки та контролю.

Зауваження і пропозиції прийма-
ються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначеного 
в абзаці другому пункту 5 цього ого-
лошення.

8. Наявна екологічна інформа-
ція щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкіл-                                                                                                                      
ля планованої діяльності на  626 ар-
кушах.
_______________________________ 
(зазначити усі інші матеріали, надані на 

розгляд громадськості)
________________________________
________________________________
(зазначити іншу екологічну інформацію, 

що стосується планованої діяльності) 
___________________________
___________________________

9. Місце (місця) розміщення 
звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої додаткової інформації 
(відмінне від приміщення, зазна-
ченого у пункті 6 цього оголошен-
ня), а також час, з якого громад-
ськість може ознайомитись з ними.

Щастинська районна державна 
адміністрація, вул. Незалежності,2, 
смт.Новоайдар, Щастинський район, 
Луганська область, 93500, графік ро-
боти: пн-пт 08:00 – 17:00.

Новоайдарська селищна рада, вул.
Дружби, 1,  смт.Новоайдар, Щас-
тинський район, Луганська область, 
93500, графік роботи: пн-пт 08:00 – 
17:00.

Щастинська громада, площа Миру, 
9, м. Щастя ,Щастинський район, Лу-
ганська область,  91480, графік робо-
ти: пн-пт 08:00 – 17:00.

ДП «Новоайдарське лісомислив-
ське господарство», вул. Коваленка 4, 
смт.Новоайдар, Щастинський район, 
Луганська область, 93500, графік ро-
боти: пн-пт 07:30 – 16:00.

Контактна особа: Семенко Ольга 
Миколаївна, тел. +38(066) 0515570. 

ОгОЛОШЕННя про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

___________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на  довкілля (автоматично генерується 
       програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається 

суб’єктом  господарювання)
                 202121197422                         

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності)

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої ді-
яльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до планованої діяльності.

ПРОшу ОТКЛИКНуТьСя Виктора ЛОГВИНОВА, который 
проживал на улице Полубоярова и был моим соседом. 0-50-25-61-214, 
Дмитрий Курочка.

разное

Мешканцю с. Муратове на мобільний телефон зателефонував неві-
домий, який представився працівником служби безпеки АТ «Приват-                                                                                                                     
банк» та повідомив, що невідомі намагаються зняти грошові кошти 
з банківської картки заявника, але транзакцію заблоковано та кош-
ти «заморожено» на рахунку банку. Для повернення грошей необхід-
но підтвердити свою особистість та назвати реквізити банківської 
карти, також підтвердити транзакції в додатку «Приват 24». Піс-
ля того, як заявник виконав всі дії, з карти було знято 5900 грн. 

Мешканець м. Попасна на сайті «RST» знайшов оголошення про про-
даж автомобілю «Volkswagen «Golf» в м. Добропілля Донецької області 
за ціною 13 тис грн та домовився з продавцем про придбання та доставку 
зазначеного автомобіля. Заявник перерахував продавцю 1300 грн у яко-
сті передплати, після чого продавець зник.

Мешканець м. Сєвєродонецьк розмістив оголошення на сайті «OLX» 
про продаж човна, після чого йому у месенджері «Viber» надійшло 
повідомлення від покупця, який виказав бажання купити човен та за-
пропонував скористатися мобільним додатком «Онлайн оплата Новою 
поштою». Після чого заявник перейшов за наданим посиланням, де ввів 
реквізити своєї банківської карти та коди з смс-повідомлення. Після чого 
з його картки відбулось списання 8300 грн.

 56-річна мешканка Сватівського району в соціальній мережі «Одно-
класники» знайшла інформацію, де невідомі обіцяли повернути податок 
з пенсії, авторизувавшись на сайті «zunga.com» жінка внесла номер своєї 
банківської карти, після чого відбулося списання 6 тис грн.

Псевдо банківський працівник ошукав 53-річного пенсіонера з Ли-
сичанська, з’ясувавши у нього реквізити картки. Довірливість чоловіка 
коштувала йому 10 700 грн.

28-річний мешканець Білокуракиного став жертвою Інтернет-шах-
раїв, чоловік хотів купити тракторну резину через сайт «OLX» та пе-
рерахував аферистам 1500 грн передоплати. Товар так і не отримав, а 
продавець на зв’язок не виходить. 

24-річний сєвєродончанин на інтернет-ресурсі «ukrgo.com» знайшов 
оголошення про надання послуг та перерахував 950 грн у якості передо-
плати. 

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 190 КК 
України «Шахрайство».

Запам’ятайте:
НІКОЛИ і НІКОМу не передавайте реквізити своїх банківських 

карток, це конфіденційна інформація і вона НЕ ПОТРІБНА праців-
никам банку для роботи;

не перераховуйте гроші невідомим особам у якості передплати за то-
вар. При купівлі чи продажу товарів через мережу інтернет користуйтесь 
послугою післяплати.

За інформацією Нацполіції.

Увага! На Луганщині діють шахраї!
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12 листопада, п’ятниця - День молодих читачів
13 листопада, субота - День Седі Хокінс в США (свято, що виникло 

з мультика «Lil Abner Cartoon» 1930-х років. Влаштовуються догонялки 
і, якщо дівчина ловить свого хлопця, він повинен одружитися на ній)

14 листопада, неділя - День «Розслабся і сяй»
16 листопада, вівторок - День «Влаштуй вечірку зі своїм плюшевим 

другом»; Всесвітній День ґудзиків
17 листопада, середа - День екскурсії

 
12 ноября 2021 года, 8 лунный день, растущая 

Луна в знаке Рыбы.
Эти сутки можно назвать временем духовного 

очищения. Восьмой лунный день начинает вторую 
лунную фазу, и мир переходит на новую ступень. 
Вчерашняя куколка превращается в бабочку, и мы 
чувствуем перемены и желание что-то изменить.

13 ноября 2021 года, 9 лунный день, растущая 
Луна  в знаке Рыбы.

Девятый лунный день проходит непросто – он 
полон соблазнов, искушений и будто вытаскива-
ет на свет наши слабости и пороки. Нерешенные 
проблемы встают перед нами так явно, что мы в 
растерянности и недоумении. Но память освежить 
придется – луна не прощает ошибок, и если мы не 
поймем урока, то вернемся в эту ситуацию в следую-
щий девятый день.

14 ноября 2021 года, 10 лунный день, растущая 
Луна  в знаке Рыбы.

Десятый лунный день – это время удачных и при-
ятных перемен, он словно создан для того, чтобы 
мы передохнули и принялись строить новые планы 
и воплощать красивые мечты. Сегодня любые начи-

нания могут привести к удивительным результатам 
– Луна на нашей стороне, она помогает преодолеть 
сложности и разобраться с проблемами.

15 ноября 2021 года, 11 лунный день, растущая 
Луна  в знаке Овен.

Одиннадцатый лунный день считается непро-
стым, луна сегодня ведет себя странно, и её влия-
ние ощущают даже самые невозмутимые и урав-
новешенные люди. Но кто предупрежден, тот, как 
говорят, вооружен – любое действие приводит к ре-
зультату, а вот хорошим или неудачным будет итог –                                                                     
зависит только от нас.

16 ноября 2021 года, 12 лунный день, растущая 
Луна  в знаке Овен.

Двенадцатый лунный день помогает нам понять 
себя, обрести душевное равновесие и открыть серд-
це для всего прекрасного и доброго. Сегодня важно 
прислушиваться к внутренним ощущениям и благо-
дарить Вселенную за всё, что с нами происходит. 

17 ноября 2021 года, 13 лунный день, растущая 
Луна  в знаке Телец.

Тринадцатые лунные сутки – это время поиска – 
кто-то сегодня может заблудиться, а кому-то откро-
ются все тайны мироздания. Но луна благосклонна, 
и день дарит много радостных и позитивных со-
бытий. В тринадцатые лунные сутки мы питаемся 
космической энергией, даже не замечая этого – вот 
здесь следует проявить осторожность и расходовать 
полученную силу аккуратно. 

18 ноября 2021 года, 14 лунный день, растущая 
Луна  в знаке Телец.

Четырнадцатый лунный день можно назвать днём 
второго шанса. Луна сегодня предоставляет нам во-
зможность исправить ошибки, сделать выводы и по-
пытаться изменить ситуацию в лучшую сторону. 

Дорогую, любимую дочь, сестру, 
золовку, жену, маму, бабушку  

Людмилу Павловну  
КОСОВУ  

от всей глубины любящих 
сердец поздравляем с юби-

леем, с 55-летием!

Важная сегодня дата —
У тебя ведь юбилей!
И сердечно мы желаем
Много ярких, светлых дней.

Пусть здоровье будет крепким,
Пусть в душе поет весна,

Пусть любимые, родные
Только радуют тебя!

Будь всегда неотразимой
И счастливой, как теперь,
Ангелом своим хранимой.
Пусть добро стучится в дверь!

С любовью, мама, брат, 
невестка, муж, дети, внуки.

12 ноября отмечает свой 
юбилей  СЕЛИН 

Алексей Васильевич!
Юбилей у тебя сегодня,
И хотим мы пожелать,

Чтобы каждый день достаток
Получалось умножать.

Чтоб здоровье не шалило,
Рядом — верные друзья.
Пусть всегда пониманье

Гарантирует семья.
Любви родных, друзей и близких,

Улыбки и душевной теплоты.
Чтоб ангел шел с тобою близко,

     И исполнял заветные мечты.
Любящие тебя дочь Ирина,  зять Олег, 

родные и близкие.

 
 

Давайте разом допоможемо бездомним мати свій куточок, свій ДІМ. Не будемо бай-
дужими! Не залишайтесь осторонь! Разом ми зможемо допомогти.

Добро обов’язково повернеться до вас сторицею!
Реквізити для надання допомоги для придбання соціального житла  - номер карт-

ки 5168 7574 1662 6457, Кожемякіна Тетяна Олександрівна, казначей організації                  
«Милосердя».


