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= У наступному номері =

Під час робочої поїздки Луганщиною Міністр
69,7 млн. т зернових
з питань тимчасово окупованих територій та засипали цього року аграрії
22 грудня –
внутрішньо переміщених осіб України Вадим у загальнодержавні засіки — найкоротший день року
Черниш розглянув перспективи проведення це найщедріший врожай за
гуманітарного розмінування у нашій області.
роки незалежності.
День сухопутних
військ України

12

грудня

Шановні військовослужбовці та ветерани сухопутних військ України!

Від імені Новоайдарської районної державної
адміністрації та районної ради дозвольте привітати
вас з професійним святом – Днем Сухопутних військ
України.
Сухопутні війська складають майже половину
чисельності усіх Збройних Сил України і є головним
носієм бойової могутності українського війська.
Сьогодні, сучасні Сухопутні війська Збройних Сил
України – це міцний моноліт механізованих і танкових, ракетних і аеромобільних, й спеціальних військ,
артилерії та армійської авіації, частин та установ
технічного й тилового забезпечення, які з честю захищають суверенітет та державну цілісність нашої держави на сході України.
Вітаємо вас з Днем Сухопутних військ України –
всенародним святом захисників рідної землі - та сердечно бажаємо вам і вашим сім’ям міцного здоров’я,
щастя, миру і благополуччя!
Голова районної
держадміністрації
В.В. Сергієнко.

Голова районної
ради
В.В. Макогон.

Згідно розпорядження голови
районної ради від 30.11.2018
року №104 «Про скликання двадцять другої сесії
Новоайдарської районної ради
сьомого скликання» 21 грудня
2018 року о 10.00 в залі засідань
районної ради відбудеться двадцять друга сесія Новоайдарської
районної ради Луганської
області сьомого скликання.
В. МАКОГОН, голова районної ради.

14

грудня

День вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС

нованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком ЧАЕС, чим було завершено перший етап ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС. Це була перша перемога над
зловісним атомом, який вирвався з-під контролю людини після квітневого вибуху.
Низько вклоняємось всім ліквідаторам аварії на ЧАЕС,
які, не шкодуючи свого здоров’я і життя, працювали в
30-кілометровій зоні радіаційного лиха, аби якомога
швидше ліквідувати наслідки Чорнобильської трагедії.
Щиро бажаємо всім вам та вашим близьким міцного
здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя,
миру, добра й злагоди!

Шановні учасники ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС!
Одну з найбільших трагедій – аварію на Чорнобильській
АЕС – знає і пам’ятає весь світ. 14 грудня в Україні
відзначають День вшанування ліквідаторів наслідків
аварії на ЧАЕС – людей, які ціною свого життя та
здоров’я здолали страшну трагедію ХХ століття.
Саме 14 грудня багато років тому було офіційно
повідомлено про завершення будівництва і прийняття
в експлуатацію комплексу захисних споруд над зруй-
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Голова районної
держадміністрації
В.В. Сергієнко.

День працівників суду

грудня

Шановні працівники суду!

Новоайдарська
районна
державна
адміністрація та районна рада щиро вітають вас із
професійним святом – Днем працівників суду!
Своєю щоденною працею працівники судової гілки
влади зберігають мир, суспільну злагоду та політичну
стабільність в країні.
Тож нехай вашу почесну працю завжди супроводжує
успіх, а кожний день повниться плідним змістом і
наближає нас до спільної мети – утвердження верховенства права в нашій державі!
Хай у ваших помислах завжди буде мудрість, у службових справах – чесність, у серцях – добро та любов від
людської подяки.
Прийміть побажання добра, міцного здоров’я, великого
людського щастя, миру та злагоди!
Нехай удача та професійні успіхи будуть вашими
постійними супутниками у житті. Наснаги вам, мужності
й оптимізму!
Голова районної
держадміністрації
В.В. Сергієнко.

17

грудня

Голова районної
ради
В.В. Макогон.

День працівників державної
виконавчої служби
Шановні працівники державної виконавчої
служби!

Від імені Новоайдарської районної державної адміністрації
та районної ради прийміть щирі вітання із професійним
святом – Днем працівників державної виконавчої служби!
Державна виконавча служба України відіграє важливу
роль у суспільному житті країни в питаннях забезпечення виконання рішень судів. Ваша щоденна кропітка праця стоїть на сторожі захисту конституційних прав та свобод громадян, сприяє зменшенню несправедливості та
надійному захисту найвищих суспільних цінностей!
Бажаємо вам високого професіоналізму, почуття
відповідальності в утвердженні законності у суспільстві,
успіхів у цій нелегкій, але такій необхідній справі, міцного
здоров’я, родинного щастя, добра, благополуччя та мирного неба!

Голова районної
ради
В.В. Макогон.

Не знаете, что подарить родным на Новый год? Ответ очевиден!
Подарите им подписку на районную газету «Вестник Новоайдарщины»!
Всего за 300 гривень Ваши близкие еженедельно в течение года будут
получать порцию хороших новостей из жизни нашего района!
Если хотите получать газету с 1 января 2019 года,
успейте подписаться до 18 декабря 2018!
В новом году Вас ждет еще больше интересных новостей, ярких репортажей, увлекательных бесед и ценных советов!
Оставайтесь с нами! Мы ценим вашу поддержку!

Голова районної
держадміністрації
В.В. Сергієнко.

Голова районної
ради
В.В. Макогон.
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Не дивлячись на те, що за графіком понеділок є вихідним днем
для співробітників Новоайдарського районного відділу державної
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального
управління юстиції у Луганській області, начальник та провідний
спеціаліст у самий розпал робочого дня займалися своїми звичними професійними обов’язками. Хіба що, прийом громадян не проводили.
– Інакше просто неможливо!
– зауважує начальник районного
ВДРАЦС Валерія Аманбайївна
Тасбулатова. – Роботи стільки, що
цей день може коштувати нам дуже
багато. Тому я, зазвичай, обмежуюсь одним вихідним, а мої колеги
– як прийдеться. Дуже часто
хтось з них зі мною працює і
в понеділок. Я їм за це дуже
вдячна.
Так, комусь може здатися,
що працювати в РАЦСі – це
безупинне свято, багато приємних позитивних емоцій. Та
це величезна помилка! Тут
насправді стільки роботи й
з людьми, і паперової, стільки звітів, що спочатку ти не
можеш навіть усвідомити, як
взагалі це можна вмістити
в звичайний робочий день.
Навіть якщо не вдаватися в
подробиці, виходить цілий калейдоскоп різноманітних дій.
Тут відповідають за всі первинні документи: реєструють
народження, зміни імені, прізвища, по батькові (за законом,
в окремих випадках), укладення шлюбів, розлучення, смерті. Окрім того, співробітники
РАЦС ведуть поновлення актових записів, готують та передають
необхідні звіти до Пенсійного фонду, реєстру виборців, податкової,
управління соціального захисту
населення та ін., для того, щоб не
було допущено помилок, наприклад, в призначенні виплат.

Що стосується статистики,то
станом на 1 грудня 2018 року в
Новоайдарському відділі РАЦС
зареєстровано 136 народжень,
774 смерті, 89 шлюбів, 39 розлучень та 50 поновлень актових
записів.

Не припиняється робота з архівом. Наразі відцифровано вже
близько 16 тисяч (!!!) актових записів, починаючи з 1942 року.
Ще один напрямок роботи –
за конвенцією про співпрацю з
країнами СНД. За цією конвенці-

єю людині задля підтвердження,
наприклад, факту народження
або шлюбу на території іншої
держави не обов’язково до неї
їхати. Можна звернутися до відділу РАЦС, направити офіційний
запит та через деякий час отримати необхідний документ. Як
зауважують, співробітники Новоайдарського ВДРАЦ, ще дуже копітка справа, яка потребує певних
зусиль та часу.
Тісно проходить співпраця з
сільськими радами Новоайдарського району. Нещодавно в Новоайдарському районному
відділі державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального
управління юстиції у Луганській області було проведено
навчання секретарів виконавчих комітетів сільських
рад Новоайдарського району,
які здійснюють державну
реєстрацію актів цивільного
стану. Проводяться навчання,
круглі столи та підписуються
Меморандуми з сільськими
радами. Традиційними стали
правопросвітницькі заходи
в загальноосвітніх навчальних закладах району, під час
яких хлопцям та дівчатам
роз’яснюються їхні права та
обов’язки, даються відповіді
на актуальні питання сьогодення.
В Новоайдарському відділі
держреєстрації актів цивільного стану завжди «гаряче».
Як порахували співробітники,
наприклад, спеціалісти за день
опрацьовують більше 30 запитів
тільки з ДМС, приймають близько 30 громадян щоденно, більше
40 телефонних дзвінків – по роботі на одного тільки начальника. І

28.08.2018 року набрав чинності ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів", яким було всенено ряд змін у ЗУ "Про
виконавче провадження", а саме, тепер:
4) про встановлення тим- платежів за два роки, виконавець
"Виконавець стягує з боржника
аліменти у розмірі, визначеному часового обмеження боржника у виносить постанову про накладенвиконавчим документом, але не праві полювання - до погашення ня на боржника штрафу у розмірі
менше мінімального гарантованого заборгованості зі сплати аліментів 30 відсотків суми заборгованості зі
розміру, передбаченого Сімейним у повному обсязі.
сплати аліментів.
За наявності заборгованості зі
кодексом України, тобто не менше
За наявності заборгованості зі
50 % прожиткового мінімума для сплати аліментів, сукупний розмір сплати аліментів, сукупний розмір
якої перевищує суму відповідних якої перевищує суму відповідних
дитини відповідного віку.
За наявності заборгованості зі платежів за три місяці, виконавець платежів за три роки, виконавець
сплати аліментів, сукупний розмір роз'яснює стягувану право на звер- виносить постанову про накладенякої перевищує суму відповідних нення до органів досудового розслі- ня на боржника штрафу у розмірі
платежів за чотири місяці, держав- дування із заявою (повідомленням) 50 відсотків суми заборгованості зі
ний виконавець виносить вмотиво- про вчинене кримінальне правопо- сплати аліментів.
рушення боржником, що полягає в
вані постанови:
У подальшому постанова про
1) про встановлення тимча- ухиленні від сплати аліментів.
накладення штрафу у розмірі, виУ разі наявності в діях борж- значеному абзацом першим цієї
сового обмеження боржника у праві виїзду за межі України - до по- ника ознак адміністративного частини, виноситься виконавцем у
гашення заборгованості зі сплати правопорушення, передбаченого разі збільшення розміру заборговастаттею 183-1 Кодексу України про ності боржника на суму, сукупний
аліментів у повному обсязі;
2) про встановлення тим- адміністративні правопорушен- розмір якої перевищує суму відпочасового обмеження боржника у ня, державний виконавець скла- відних платежів за один рік.
праві керування транспортними за- дає протокол про адміністративне
Суми штрафів, передбачених
собами - до погашення заборгова- правопорушення та надсилає його цією частиною, стягуються з боржності зі сплати аліментів у повному для розгляду до суду за місцезна- ника у порядку, передбаченому цим
ходженням органу державної вико- Законом, і перераховуються стягуобсязі;
3) про встановлення тим- навчої служби.
вану.
За наявності заборгованості зі
часового обмеження боржника у
Шановні батькі! Якщо у вас
праві користування вогнепальною сплати аліментів, сукупний розмір є додаткові питання, наші двемисливською, пневматичною та якої перевищує суму відповідних рі для вас відчинені. Чекаємо на
охолощеною зброєю, пристроя- платежів за один рік, виконавець вас, за адресою: смт. Новоайдар,
ми вітчизняного виробництва для виносить постанову про накладен- вул. Банківська, 3. Додатково повівідстрілу патронів, споряджених ня на боржника штрафу у розмірі домляємо, що в Україні діє проект
гумовими чи аналогічними за сво- 20 відсотків суми заборгованості зі "Я МАЮ ПРАВО". І Ви маєте таке
їми властивостями метальними сплати аліментів.
право!
За наявності заборгованості зі
снарядами несмертельної дії, - до
О. БАЗАКУЦ, начальник
погашення заборгованості зі спла- сплати аліментів, сукупний розмір Новоайдарського РВДВС ГТУЮ
якої перевищує суму відповідних
ти аліментів у повному обсязі;
у Луганській області.

це в середньому. Бувають дні, коли ці цифри
на порядок більше.
І вся ця купа обов’язків
розподіляється
поміж трьома тендітними жінками: начальником Валерією Тасбулатовою, провідним
спеціалістом Юлію Головіною та спеціалістом Вітою Логвіновою.
Кожна з них заслуговує
на слова поваги та захоплення неймовірною
працьовитістю та відданістю справі.
– Якщо говорити
про дати, то ми працюємо в РАЦС не так вже
й довго, - розповідає
В.А. Тасбулатова. – Я
з 2016 року, Віта – з
2015, а Юлія – з 2017.
Але за часом та об’ємом роботи
наш «стаж» вже можна образно
вимірювати десятиріччями. За ці
роки ми практично жодного разу
не були у нормальній відпустці,
практично живемо на роботі. Я
не перебільшую, влітку й сонця
часто не бачимо, бо поспішаємо
сюди рано-вранці, а додому потрапляємо вже ввечері, коли сонечко зайшло.
Працювати з людьми – справа
непроста. Тут хочеш – не хочеш,
будеш і перейматися чужими проблемами, й стикатися з негативом, й переживати. Але, на щастя,
й в цій щоденній метушні знаходиться привід для радісних подій.
Це реєстрації шлюбів, а також
святкування ювілеїв подружнього
життя. – Це дійсно приємно, особливо, коли позитивні люди. До
речі, шлюби укладають не тільки
молоді люди, а вже й більш дос-

відчені, дорослі. І це – не менш
гарно, красиво та урочисто. Ми
милуємося такими парами. Кохання – це завжди красиво та
чарівно. Вік не головне. Головне
– почуття! – говорять Валерія Тасбулатова та Юлія Головіна. І ми з
цим стовідсотково погоджуємося.
Не менше захоплення викликають ті пари, які йдуть по життю
разом, долаючи й горе, й радощі.
Фото з церемонії ювілеїв теж замиловують. – В такі моменти ми
ще гостріше розуміємо, наскільки
важлива наша робота, і ще з більшим запалом занурюємось в неї,
- говорить начальник РАЦС.
Зовсім скоро співробітники
ВДРАЦС святкуватимуть своє
професійне свято. Ми щиро бажаємо цим милим жінкам та
справжнім професіоналам своєї
справи терпіння, натхнення, успіхів та досягнень!
М.ТИХОНОВА.

Минають роки. Змінюються політичні гасла, назви
адміністративних структур, навчальних закладів. Незмінними
є лише духовні цінності: толерантність, почуття гідності та
взаємоповаги, відданість обраній професії.
Саме про це свідчить
Указ Президента України
№404 «Про відзначення
державними нагородами
України з нагоди 27-ої
річниці підтвердження
всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України
1 грудня 1991 року» про
нагородження орденом
«За заслуги» 2 ступеня
нашого
однокласника
Юрія Олексійовича Махортова – професора кафедри вищого навчального закладу «Київський
університет культури».
У переліку заслуг
Юрія є особистий внесок
у державне будівництво,
соціально-економічний,
науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення та багаторічна сумлінна праця. Такі
нагороди даються не всім. Вони даються тим, хто вірою і правдою
служить державі та народу все своє життя.
Це - про наше покоління. Про тих, кому вже під 70. Але ми продовжуємо працювати, бо не можемо інакше. Кожний обрав професію по
душі. В цьому наше життя.
Від усього серця ми щиро вітаємо Юрія Олексійовича з такою нагородою. Він заслуговує на це. Ця нагорода – оцінка його життя, простого хлопця з Айдар-Миколаївки, що на Новоайдарщині.
Юро, так тримати! Ми пишаємося тобою!
З повагою – твої однокласники В.МОРДАСОВА,
В.САВЧЕНКО, І. КОРЕНЄВ, М. БРАУЕР, Т.ЩИРОВА,
Т.КОЛОСОВА, О.ШИНКАРЬОВА, З.ЖДАНОВА.

«ВІСНИК

Минулого тижня мені пощастило стати свідком непересічної події – на другому
поверсі дитячого відділення Новоайдарського РТМО відкрито сенсорну кімнату!
Обладнання для сенсорної кімнати отримано Центром соціальних служб
для сімї, дітей та молоді за сприянням німецького товариства міжнародного
співробітництва «Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH».
На урочистому відкритті сенсорної кімнати були присутні голова райдержадміністрації В.В. Сергієнко, заступник голови
РДА Т.В. Новикова, в.о. головного лікаря
РТМО Д.А. Гречишкін, завідуюча дитячим
відділенням О.І. Білоконова, старша медсестра дитячого відділення О.О. Тіханова,
медичний персонал. Директор РЦСССДМ
Н.Ю. Магдич щиро подякувала всім, хто доклав руку
до створення цієї кімнати, за
допомогу.
«Звичайно, без підтримки
та допомоги нам би не вдалося досягти таких результатів.
Взагалі сенсорна кімната - інструмент для розширення і
розвитку світогляду, сенсорного і пізнавального розвитку дітей. Обладнання призначене для роботи з дітьми,
релаксації, зняття стресу і
розслаблення, проведення
психологічних
консультацій».
Екскурсія двома залами
цього приміщення, яку провели директор РЦСССДМ
Н.Ю. Магдич та психолог мобільної бригади психологічної допомоги І.В. Некрасов,
дала зрозуміти, що сенсорна кімната —
чарівне приміщення для релаксації. У цій
кімнаті розміщено унікальне обладнання
— або спеціальне, або зроблене власними
руками — що дозволить психологу м'яко
працювати зі своїми підопічними, проводити профілактику і навіть лікування нервової системи та органів чуття. Вони мають одну єдину мету — допомогти знайти
особисту гармонію і гармонію з навколишнім світом, відновити душевну рівновагу,
зміцнити нервову систему.
Позиційне обладнання, що включає в
себе безкаркасні меблі — мати і м'які кріс-

ла, подушки і експериментальні модулі,
що підлаштовуються під форму людського
тіла, знімають фізичне і психічне напруження і досягаючи максимальної релаксації. Також тут є устаткування і панелі,
що розвивають сенсорні відчуття — наприклад, м'ячі-гіганти. Приваблюють увагу дзеркальні елементи з підсвічуванням,

що допомагають стимулювати тактильні
і зорові рецептори. Дивовижні фонтани
світла з світлодіодних шнурів - чудове
рішення для темної сенсорної кімнати в
поєднанні із зоряним. «Сенсорна кімната
покликана дарувати відчуття безпеки і безтурботність, спокій і радість, - розповідає
Наталія Юріївна. - Комплексний вплив на
нервову систему і почуття необхідно для
людей з проблемами в розвитку і для соціальної адаптації після тривалого стресу з
порушеннями психоемоційної рівноваги, в
період реабілітації в посттравматичний період. Добре, що з’явилася така можливість
обладнати сенсорну кімнату й у нас. Робота в сенсорній кімнаті передбачає про-

НОВОАЙДАРЩИНИ»

ведення лікувальних сеансів під наглядом
фахівця. Простір сенсорної кімнати можна
розділити на дві половини: релаксаційний
і активаційний блоки. Це буде затишний
куточок для тих, кому раптом знадобиться психологічна допомога, спокій, тиша,
відновлення сил, чи звичайна приватна бесіда. Ми з Ігорем Віталійовичем та нашими волонтерами дуже хвилювалися перед
відкриттям, але сподіваємось, що в нас все
вийшло».
Але, поряд з такою важливою подією,
не меншою увагою на відкритті користувалися юні волонтери Центру соціальних служб Крістіна Магдич, Володимир
Вєрєйкін та Валерія Пєкалєва. В.В. Сергієнко вручив їм Подяки та подарунки
за їхню творчість. Діти витратили купу
часу на оформлення кімнат
– всі ці малюнки на стінах
та чудова картина на вході
– справа рук цих талановитих дітлахів. – Ми із задоволенням відгукнулися на
цікаву пропозицію Центру
попрацювати над оформленням кімнати, - розповідають
Крістіна, Валерія та Володимир. – Тож із задоволенням
поспішали сюди, ділилися
ідеями та сміливо втілювали
їх в життя. Можливо, було
не просто, в основному через те, що трохи хвилювалися,та нам все сподобалось.
Нам приємно розуміти, що
зробили дуже важливу та
потрібну справу. Ми намагалися зробити все максимально позитивно,
щоб наші малюнки та картина викликали
тільки приємні відчуття. Сподіваємось, у
нас це вийшло».
І ми мали можливість впевнитись, що
діти – дійсно молодці. Їхній внесок не оцінити словами, бо вони додали часточку
своєї щирості, свого позитиву, своєї дитячої безпосередності в кожний, навіть, невеличкий малюночок. Саме це робить кімнату ще затишнішою та привабливішою.
Разом з дорослими діти гарно попрацювали для того, щоб їхні однолітки мали
можливість психологічно оздоровитися в
затишній сенсорній кімнаті.
М.ТИХОНОВА.

Перший день зими літератори Щастя зустріли в звичній
для себе робочій атмосфері - творчої наснаги та натхнення. Літературна вітальня, в яку в цей день перетворилася міська бібліотека, стала центром довгоочікуваної події
– презентації ювілейного випуску альманаху "Щастинські
джерельця".

Альманах, як розповіла редакторка видання Людмила Машковська, готувався
півроку і на його сторінках розмістилася
творчість, як відомих і визнаних авторів,
так і початківців. Альманах готувався до
55-річчя міста Щастя, тому в ньому вимогливий читач зможе знайти для себе чимало цікавих історичних фактів про своє
рідне місто.
П’ятдесят п’ять років – тільки початок,
а для людини це історичні архіви, пожовтіли фотографії, з яких поглядають на
нас – сучасників, усміхнені молоді люди.
Саме вони побудували величезну електростанцію – красу та гордість усієї Луганщини. Їх завзятість допомогла швидко збудувати невеличке гарне місто енергетиків з
особливим іменем - Щастя. Роки йдуть,
спогади стираються з пам’яті, але історія міста увічнюється в книгах, словами
місцевих істориків та літераторів: Олени
Афанасьєвій, Анатолія Будніка, Поліни
Дєркс, Олександра Міронова, Надєжди
Полтавської.

Бугайов Олексій
Олексійович – викладач історії в минулому, поет, прозаїк, художник, - в цей
день сказав чимало щирих слів про
своїх товаришів - авторів, рідне місто та
редакторку альманаху Людмилу Машковську. «Колишніх істориків не буває» - таку
фразу зронив Олексій Олексійович. А від
себе можливо додати, що колишніх поетів
та прозаїків, теж не буває.
За покликом душі на аркуші з’являються проникливі ліричні чи гумористичні,
але, найголовніше від серця, поетичні
рядки Андрія Лимарева, Олександра Міронова, юної Анастасії Логозинської, Ніни
Колесникової, Євгена Тростянського,
Наталії Тітовської та інших щастинських
поетів. Прозаїків на зустрічі представляла
Волкова Анастасія, для якої «слово» стало
професійною справою. ЇЇ жартівлива розповідь «Хто не робить, того стілець накаже» була зустрінута дуже тепло.
А розпочалася творча зустріч та презентація нового альманаху з вірша засновника «Щастинських джерельців» Юрія
Олексійовича Коломійця «Родина». Цей
вірш проникливо-правдивий, за кожною

римою вгадується Юрій Олексійович,
його вимогливість громадянина та майстра слова.
Давні традиції творчих зустрічей підтримали незмінні барди – Олександр Міронов та Євген Тростянський. Пісня про
старенькіх, але таких ріднесеньких Жигулі в виконанні Олександра занурила усіх
присутніх у недалеке минуле, коли «копійка» була найбажанішою машиною.
Розмова тривала, перебір гітарних
струн, поетичні рядки, а найголовніше –
творчість, для котрої не стають перешкодою ніякі випробування.
Этот страшный костер войны.
Моей дочери два с половиной.
Мы лежим на полу
И мины прорезают озон тишины…
Я бы смог бы отсюда уехать,
Чтоб жизнь изменить в одночасье…
Только больше на карте нигде не найти
Мое милое, доброе СЧАСТЬЕ!
Цю пісню поет та бард Євген Тростянський присвятив своїй маленькій донечці.
Наше місто живе та розвивається, воно
живе не тільки сьогоденням. Перегорніть
сторінки «Щастинських джерельців» і ви
упізнаєте душу міста, його думки та сподівання.
Щастинський виконавчий комітет.
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Придбання квартири
Згідно рішення Новоайдарської районної ради
від 29.11.2018 року №21/19 «Про виділення іншої субвенції з районного бюджету Новоайдарській селищній раді на придбання службового
житла» з районного бюджету Новоайдарській
селищній раді було виділено субвенцію на придбання службового житла лікарю отоларингологу Новоайдарського РТМО в сумі 421319,00
грн.
Для забезпечення ефективного використання
бюджетних коштів, прозорості та відкритості
процесу придбання у комунальну власність житла, керуючись абзацом 7 п.3 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», Новоайдарська
селищна рада оголошує конкурс на придбання
житла в комунальну власність Новоайдарської
селищної ради для лікаря отоларинголога Новоайдарського РТМО.
УВАГА, КОНКУРС!
Новоайдарська селищна рада, яка знаходиться
за адресою: смт Новоайдар, вул.Дружби, 1, оголошує конкурс на придбання житла в комунальну власність Новоайдарської селищної ради.
Уповноважена особа, яка здійснюватиме зв’язок з учасниками конкурсу, - Духан Артем Миколайович - заступник селищного голови. Контактний тел. (06445) 9-46-47.
Вимоги до житла:
- запропоновані об’єкти повинні знаходитись
у житлових будинках, введених в експлуатацію
чи на вторинному ринку на території смт. Новоайдар;
- житло повинно бути придатним для проживання, благоустроєним та відповідати встановленим санітарно-технічним вимогам;
- будинок, в якому знаходиться житловий
об’єкт, не повинен бути визнаним аварійним
або таким, що підлягає зносу. Не повинно бути
самовільних переобладнань;
- житло повинно бути облаштовано каналізацією, мати систему опалення, водопостачання
та енергопостачання;
- житло повинно бути без заборгованості по
комунальних послугах, телефону (за наявності)
та інших платежах;
- житло повинно бути вільним від реєстрації
місця проживання в ньому громадян;
- технічний паспорт на житло має бути оформлений відповідно до чинного законодавства.
Конкурсні пропозиції подавати до конкурсної комісії особисто або надсилати поштою
до 10.00 години 26.12.2018 року за адресою: 93500, Луганська обл., смт. Новоайдар,
вул.Дружби, 1. Конкурсні пропозиції, надіслані
після кінцевого строку їх подання або надіслані
з порушенням вимог, визначених у оголошенні,
не приймаються та не розглядаються.

Безпека руху у складних
погодних умовах
Новоайдарська селищна рада нагадує водіям про необхідність неухильного дотримання
Правил дорожнього руху. Необхідно бути дуже
обережними на дорогах, особливо у темну пору
доби, враховувати стан дорожніх умов.
При керуванні транспортними засобами під
час складних погодних умов уникати різкого
гальмування, дотримуватись дистанції, особливо під час проїзду перехресть, вибирати безпечну швидкість, заздалегідь знижуючи швидкість
перед проїздом перехресть, зупинок громадського транспорту, шкіл, дитячих садків, місць
масового скупчення людей, не допускати маневрів обгону, виїзду на смугу зустрічного руху.
Обов’язково під час експлуатації у зимовий період на транспортному засобі мають бути встановлені зимові моделі шин.
Пішоходам також необхідно неухильно дотримуватись правил переходу дороги – не виходити раптово на проїзну частину та не починати
переходити дорогу, якщо авто не встигає загальмувати перед перехрестям, бо автомобіль
не може миттєво зупинитись.
Шановні водії та пішоходи! Будьте взаємоввічливими! Дотримуйтесь Правил дорожнього
руху!
І. ШОПІН, Новоайдарський
селищний голова.
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«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Учні 10-А класу Борис Зеленський та Віктор Білобров зі своїм
учителем історії та класним керівником Тетяною Василівною
Зражаєвою довго та відповідально готувалися до своєї участі в
конференції. Звичайно, тут слід
сказати, що напрямок вони
одразу обрали нестандартний. Справа в тому, що
в попередні роки робота
конференції проводилась
на шести секціях, але саме
цього року з’явилася нова,
сьома секція «Візуальні
образи Південно-Східної
України». Саме ця тема
привабила найбільше учнів, саме за цією темою
вони й запрацювали.
Та це й не дивно, адже,
як зауважила Тетяна Василівна, ідейним натхненником й головним виконувачем роботи став Борис
Зеленський – хлопець,
який вже багато років захоплюється програмуванням
і планує своє майбутнє
повязати саме з IT технологіями.
Борис дійсно цікаво та
з натхненням розповідає
про роботу над цим проектом.
– Те, що стосується створення
ігор, програмування, є цікавим
для мене. Тому коли дізнався
про тему, то ні хвилини не вагався: так, я братиму участь!
Допомогти мені втілити проект
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в життя взявся мій друг та однокласник Віктор Білобров. Він
взяв на себе пошук необхідної
текстової інформації про обрані
об’єкти і дуже допоміг, звільнивши мене від створення флори та ін – дерева, кущі, камені,

скульптури – це все справа рук
Віті. Завдяки цьому я мав змогу
не відволікатися від роботи над
великими об’єктами.
Наша гра-3D екскурс складається з відвідування трьох

В Новоайдарському районі в рамках щорічної акції «16 днів проти насильства», яка тривала з 25 листопада до 10 грудня, проведено цілу низку заходів. Метою проведення акції є привернення уваги
громадськості до актуальної для українського суспільства проблеми подолання насильства в сім'ї, щодо жінок, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних
прав жінок і чоловіків та активізація партнерського руху органів
державної влади, державних закладів, громадських організацій до
проблем насильства в сім'ї та захисту прав жінок.
Слід зауважити, що на районному рівні координатором
напрямку в сфері запобігання
та протидії домашньому насильству є управління соціального
захисту населення Новоайдарської райдержадміністрації. У
структурі управління створено
відділ сімейної політики та оздоровлення, в компетенцію якого
входять питання попередження
домашнього насильства.
В Новоайдарській райдержадміністрації створена та працює координаційна рада з питань
сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії
торгівлі людьми, до складу якої
входять представники підрозділів з питань соціального захисту
населення, освіти, охорони здоров'я, роботи з дітьми та молоддю, правового захисту.
Раду очолює заступник голови Новоайдарської райдержадміністрації Тетяна Новикова.
Протягом 2018 року проведено 6
засідань.
5 грудня у великій залі райдержадміністрації
проведено
прес-конференцію під головуванням Т. В. Новикової, в якій
взяли участь начальник відділу
освіти РДА О.В. Селіхов, начальник відділу культури РДА

А.А. Антипова, начальник відділу сімейної політики та оздоровлення управління соціального
захисту населення Н.В. Голубцова, начальник служби у справах дітей Т.М. Новикова. Вони
відповіли на питання щодо цієї
важливої проблеми – протидії
насиллю.
Було зауважено, що серйозна робота ведеться щодо попередження домашнього та гендерно зумовленого насильства.
Традиційно, найчастіше від
цього явища страждають саме
жінки. Так, в Новоайдарському
районі спостерігається постійне збільшення кількості звернень за фактами домашнього
насильства. Якщо 2015 року
було зафіксовано 18 звернень,
то за І півріччя 2018 року - вже
56 звернень. Ми не боїмося цих
цифр. З одного боку, за кожною
цифрою стоїть доля конкретної
людини або сім'ї. З іншого боку,
відсутність офіційних звернень
не говорить про відсутність насильства. Це свідчення того, що
тематика насильства поступово
виходить зі сфери приватності,
люди готові звертатися за допомогою. Протягом прес-конференції було надано відповіді на
різні важливі питання, що стосуються цієї проблеми.

визначних місць: це Запорізька Січ, Святогірська Лавра та
Шарівський парк. Часу було не
так багато. Та це нас не лякало.
Першою локацією, яку ми взяли
в роботу, стала Запорізька Січ.
Потім ми стали працювати над
Святогірською Лаврою,
і це виявилося набагато
складніше! Якщо Січ більш пласка, то Лавра
розташована на гірських
схилах, і тому відтворити
достовірно це розташування, всі деталі було складніше. Не дивлячись на це,
ми впорались, і проект
роботи надіслали вчасно.
Згодом організатори конференції прислали нам запрошення на участь і дали
можливість допрацювати
гру. Хіба не чудово? Тож,
довівши два об’єкти до
досконалості, маючи час,
ми вирішили додати ще
одну локацію. Обрали Шарівський замок та парк. І
знову «кипіла» робота…
Якщо чесно, протягом
всієї роботи над проектом
нас переслідували різні
курйозні й не дуже ситуації, сумувати було ніколи!
Всього не перелічити, але,
наприклад, в день, коли потрібно було вже надіслати остаточний варіант проекту, виявилося,
що на одній з локацій я забув
«включити» опцію пересування,
тому прийшлось терміново бігти

24 листопада 2018 року Департаментом освіти і науки
Донецької облдержадміністрації у м. Святогірську проведено XI
Всеукраїнську історико-краєзнавчу конференцію учнівської та
студентської молоді з Міжнародною участю "Південно-Східна
Україна: зі стародавності у XXI століття», у якій взяли участь
учні ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія. Та не просто взяли участь,
а повернулися з перемогою: їхня робота визнана найкращою та
відзначена дипломами!
додому й виправляти помилку.
Або ще: за вимогами гра повинна «важити» не більше 500 МБ,
а після мого вдосконалення вона
почала «важити» 536 МБ…
Ця гра – це щось неймовірне
для нас. Для її втілення в життя
нам знадобилося більше місяця
роботи, мільйони трикутників
для об’єктів. А про те, що часто лягав спати о 3 годині ночі,
краще й не згадувати. Стільки
зусиль та часу, але воно того
вартувало! Коли гру «здали»,
відчуття були неоднозначні: з
одного боку – можна зітхнути з
полегшенням, а з іншого – здавалося, що я буду сумувати за
часом, коли з головою поринув у
втілення цієї ідеї в життя.
Готуючи з керівником Тетяною Василівною промову, розмірковували, де та на що краще
зробити акценти. Доробляв її
вдома, теж до ночі. Вирішив
зберегти в двох форматах, щоб
скинути на телефон та повторити, поки будемо їхати до Святогірська. Так і зробив. Але під час
поїздки виявилося, що моя про-

мова на телефоні не відкривається. Повторювати було нічого. Я
не мав ані паперового варіанту,
ані електронного»…
Та це аж ніяк не завадило талановитому хлопцю виступити
найкраще за всіх на своїй секції.
Без жодної допомоги він так натхненно та цікаво розповів про
підготовлений проект «Історична пам'ять - шлях до громадської
ідентифікації», що в цій талановитості та, навіть, геніальності не сумнівався вже ніхто. Всі
були просто вражені і виступом
хлопця, і роботою, яку привезли
новоайдарці на конференцію. Це
- безперечна перемога!
Ми пишаємося вами, талановиті діти та творчий педагог!
Щиро бажаємо вам подальших
успіхів та перемог! І, звичайно,
окремі слова щирого захоплення
тобі, Борисе! Твої таланти стають щоразу яскравіше, ти впевнено йдеш до своєї мети, тож хай
все, що ти задумав, обов’язково
втілиться в життя, і ти досягнеш
всіх висот, про які мрієш!
М.ТИХОНОВА.

В день завершення акції в малій залі засідань було проведено
круглий стіл, присвячений акції,
в якому, окрім вищеназваних
членів координаційної ради взяли участь й представниці Жіночої ради, а також директор РЦСССДМ Н.Ю. Магдич та психолог
мобільної бригади І.В. Некрасов.
За круглим столом учасники згадали всі можливі види насильства та обговорили можливості
боротьби з кожним із них.
В цьому плані велику роль
відіграє співпраця ЦСССДМ та
МБ, завдяки чому удосконалюється взаємодія органів державної влади, установ і організацій

допомоги, яка, окрім індивідуальних відвідувань, провела 21
групове інформаційне заняття
щодо попередження домашнього
та гендерно зумовленого насильства, які відвідали 459 осіб.
3 метою недопущення випадків насильства щодо дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, спеціалістами служби у справах
дітей спільно з працівниками
районного центру соціальних
служб, для сім'ї, дітей та молоді відвідані 3 прийомні родини,
що функціонують на території
району. Скарг від дітей, які ви-

із надання допомоги жінкам,
які постраждали від гендерно
зумовленого та домашнього насильства.
Працівниками служби спільно
зі спеціалістами управління соціального захисту населення ведеться роз'яснювальна робота з
питань попередження насильства
в сім'ї при відвідуванні функціонально-неспроможних сімей. До
такої роботи залучена мобільна
бригада соціально-психологічної

ховуються в цих родинах, на
жорстоке поводження з ними не
надходило. Випадків насильства
в прийомних сім'ях не зафіксовано. З прийомними батьками
проведені профілактичні бесіди
з зазначеного питання. В даний
час в районі планується створити
прийомну сім'ю. При співбесіді з
кандидатами в прийомні батьки
порушувалися питання щодо недопущення випадків насильства
стосовно прийомних дітей.

На обліку в службі у справах
дітей перебувають 6 малолітніх
дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах з приводу
насильства та жорстокого поводження з ними.
Про те, як долучилися до проведення акції загальноосвітні
навчальні заклади району, розповів начальник відділу освіти
РДА О.В. Селіхов. Олександр
Вікторович зауважив, що в школах Новоайдарського району
було проведено низку тематичних виховних заходів, конкурсів
малюнків, бесід з батьками та
вчителями. Серед них тематична
книжкова виставка в шкільних
бібліотеках «Ми проти насилля»; година спілкування
«Види і форми насильства
в сім'ї», «Попередження домашнього насильства», тощо;
виховний захід: «Мій вибір:
життя без насильства», «Геть
насильство над дітьми»,
тощо; бесіди з учнями на
теми «Роз'яснення неповнолітнім їх прав стосовно скоєння відносно них насильства
або інших протиправних дій»,
«Роз'яснення відповідальності за жорстоке поводження
з однолітками, а також вчинення кримінальних правопорушень проти особистості»;
виставка малюнків, плакатів
серед учнів «Ні насильству в
сім'ї та класі»; бесіди з батьками
на тему: «Виховання без насильства», «Повага до особистості
дитини - основа відповідального
батьківства» та багато інших заходів.
Засідання круглого столу пройшло плідно. Обговорено важливі питання, розроблено план дій,
для того, щоб якісно боротися та
протидіяти цьому лиху, явищу
під страшною назвою «насилля».
М.ТИХОНОВА.
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План регуляторної діяльності Олексіївської сільської ради на 2019 рік
№/№
1.

2.

3.

Вид та назва
регуляторного акту

Ціль прийняття

Строк
підготовки

Найменування підрозділу,
відповідального за розроблення
проекту регуляторного акту

Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на
території Олексіївської
сільської ради
Про встановлення ставок та пільг із сплати
податку на нерухоме
майно, відмінне від
земельної ділянки на
території Олексіївської
сільської ради
Про затвердження
ставок
місцевих
податків і зборів

Приведення
у
відповідність до
чинного законодавства

ІІ квартал
2019 р.

Виконавчий комітет
Олексіївської сільської ради

Приведення
у
відповідність до
норм чинного законодавства

ІІ квартал
2019 р.

Виконавчий комітет
Олексіївської сільської ради

Приведення
у
відповідність до
норм чинного законодавства

ІІ квартал
2019 р.

Виконавчий комітет
Олексіївської сільської ради

Т. СТРИЖОБИК, Олексіївський сільський голова.

План регуляторної діяльності Денежниківської сільської ради на 2019 рік
№/№

Вид та назва
регуляторного акту

Ціль прийняття

Строк
підготовки

Найменування підрозділу,
відповідального за розроблення
проекту регуляторного акту

1.

Про затвердження ставок місцевих податків
і зборів на території
Д е н е ж н и к і в с ь ко ї
сільської ради
Про
затвердження
ставок земельного податку на території
Д ен ежн и ківської
сільської ради

Приведення
у
відповідність
до
чинного законодавства

ІІ квартал
2019 р.

Виконавчий комітет
Денежниківської сільської
ради

Приведення
у
відповідність
до
норм чинного законодавства

ІІ квартал
2019 р.

2.

Виконавчий комітет
Денежниківської сільської
ради

Т. БАКУЛІНА, Денежниківський сільський голова.

План регуляторної діяльності Чабанівської сільської ради на 2019 рік
№/№

Вид та назва
регуляторного акту

Ціль прийняття

Строк
підготовки

Найменування підрозділу,
відповідального за розроблення
проекту регуляторного акту

1.

Про затвердження місцевих податків і зборів
на території Чабанівської
сільської ради

Приведення у відповідність до чинного
Податкового Кодексу

ІІ квартал
2019 р.

Виконавчий комітет
Чабанівської сільської ради

2.

Про затвердження порядку присвоєння та
зміни поштових адрес
об´єктам
нерухомого
майна, найменування або
перейменування вулиць
на території Чабанівської
сільської ради

Приведення у відповідність до норм чинного законодавства

ІІІ квартал 2019 р.

Виконавчий комітет
Чабанівської сільської ради

О.І. КОЧЕРГА, Чабанівський сільський голова.

До редакції почали надходити звернення мешканців м. Щастя з приводу того, що «місто може залишитись без бюджету на 2019 рік». За роз’ясненнями редакція звернулась до т.в.о.
Щастинського міського голови О.О. Богині. Публікуємо його коментар:
«У зв’язку із завершенням року, актуальним питанням постає прийняття бюджету на новий 2019 рік. В той же час, проведення чергової
сесії Щастинської міської ради, на якій би можна було затвердити новий бюджет, ускладнено певними об’єктивними обставинами.
Але це не означає, що 2019 рік принесе м. Щастя економічні проблеми та негаразди. Ситуація контрольована та передбачена нормативною базою. Так, виконавчий комітет Щастинської міської ради
має право здійснювати щомісячні видатки місцевого бюджету у
розмірах, що дорівнюють 1/12 обсягу бюджету на 2018 рік. Крім того,
«захищені» та «соціальні» статті бюджету (видатки на оплату праці
працівників бюджетних установ, медицину, освіту, тощо) передбачено дотувати з бюджету Новоайдарського району з урахуванням встановленого розміру мінімальної заробітної плати та індексу інфляції.
Тож, для мешканців м. Щастя нема підстав піддаватися панічним
настроям та хвилюватись з цього питання».
Від редакції. Про затверджений Новоайдарською райрадою
бюджет-2019 читайте у наступних номерах нашої газети.

18.12.2018 р. з 10:00 до 12:00 буде
проводитися телефонна «Гаряча лінія»
з начальником Новоайдарського районного відділу ГУ ДСНС України у
Луганській області, підполковником
служби цивільного захисту Туркіним
Євгеном Петровичем.
За телефоном 9–20-59 ви зможете отримати відповіді на різні
цікавлячі вас питання відносно роботи Новоайдарського районного
відділу ГУ ДСНС України у Луганській області.

З метою профілактики гострих
кишкових інфекційних захворювань та харчових отруєнь Новоайдарське районне управління
Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській
області рекомендує:
- НЕ купувати продукти в
місцях, не призначених для
торгівлі (на автотрасах, у дворах
житлових кварталів і т.п.).
- При купівлі харчових
продуктів та напоїв обов'язково
звертати увагу на терміни та
умови зберігання продуктів.
Зберігати продукти харчування тільки в умовах, зазначених
на упаковці та у встановлені
терміни. Не допускати споживання продуктів та напоїв
з простроченими термінами
зберігання.
- Купуючи будь-які харчові
продукти у торговельній мережі,
споживач має право вимагати у продавця документи, що
підтверджують якість та безпеку
продукції.
- НЕ купувати підгнилі ягоди
і фрукти в цілях економії, так як
життєздатні бактерії знаходяться не тільки на поверхні, але і
всередині продукту.
- НЕ вживати незнайомі та
підозрілі гриби, ягоди, трави та
інші рослини.
- При споживанні овочів,
фруктів та ягід їх необхідно добре промити питною водою, при
вживанні дітьми - обдати окропом.
- Продукти для дітей молодшого віку купувати щодня свіжі
і готувати їжу тільки на один
прийом.

- Не вживати сиру воду з водопроводу і випадкових джерел
(наприклад, з джерел, колодязів
і т.п.).
- Використовувати для пиття
тільки кип'ячену або бутильовану воду.
- Під час подорожі не
рекомендується брати продукти, які швидко псуються
(ковбасні, молочні, кондитерські
вироби, або інші продукти, що
вимагають охолодження при
зберіганні).
- Приготовлені страви бажано вживати відразу, а у випадку
їх повторного споживання вони
мають бути піддані повторній
термічній обробці.
- Не залишати приготовану
їжу при кімнатній температурі
більш, ніж на 2 години.
- Дотримуватися правил
особистої гігієни (обов'язково
мити руки з милом перед приготуванням і перед вживанням їжі,
після відвідування громадських
місць, туалетів, автотранспорту).
Більшість
кишкових
інфекцій протікає в легкій формі,
тому деякі хворі не звертаються до лікаря, часто займаються
самолікуванням, що небезпечно.
Крім того, кожен хворий повинен пам'ятати, що він може бути
небезпечний для оточуючих.
При появі перших ознак
кишкової інфекції зверніться до
лікаря!
Пам'ятайте! Хворобу легше попередити, ніж лікувати.
Бережіть себе!
Д. ЄМЦЕВ, начальник
Новоайдарської РДЛВМ.
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Відповідно до ст. 1233 Цивільного кодексу України заповітом
є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.
Спадкування за законом має місце лише в разі відсутності заповіту,
визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її
прийняття спадкоємцями за заповітом, а також неохоплення заповітом
всієї спадщини.
Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто. Вчинення заповіту
через представників не допускається (ст. 1234 Цивільного кодексу
України).
Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька
фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин. Заповідач може без зазначення причини позбавити права на
спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом, у цьому
разі така особа не може одержати право на спадкування. Але попри
це, заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають
право на обов’язкову частку у спадщині. До них відносяться: малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки, які спадкують,
незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (ст. 1241 Цивільного кодексу
України). Чинність заповіту щодо осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, встановлюється на час відкриття спадщини (ст.
1235 Цивільного кодексу України).
Заповіт складається, скасовується, змінюється тільки самим заповідачем, тобто за життя заповідач може в будь-який час скасувати заповіт, змінити його або скласти новий.
Будь-які права та обов’язки спадкоємців виникають лише після
смерті заповідача, відтак розпорядження набувають юридичної сили
не з часу посвідчення заповіту, а з моменту відкриття спадщини.
М. КУЗЬМЕНКО, приватний нотаріус Новоайдарського
районного нотаріального округу Луганської області.

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект “Про інформацію для споживачів харчових продуктів”.
“За” проголосував 231 народний депутат. Законопроектом вводиться заборона на використання інформації, яка може ввести
споживача в оману.
Категорично забороняється обманювати споживачів у описі властивостей і характеристик харчових продуктів, а також – наслідків їх
споживання.
Крім заборон, законопроект містить прямі зобов’язання до
виробників:
• Виконувати написи на упаковках читабельними.
• Обов’язкова інформація про харчові продукти не повинна ховатися або спотворюватися іншою текстовою або графічною інформацією.
• Необхідно вказувати споживачеві інформацію про те, чи
піддавався харчовий продукт розморожуванню.
Утім, також скасовується вимога про обов’язкове надання
інформації про поживну цінність. Стосується це тих продуктів, які не
піддавалися переробці, або тих, щодо яких інформація про поживну
цінність не є визначальним фактором прийняття споживачами рішень
про їх купівлю.
Законопроект розроблений з метою приведення українського законодавства у відповідність до положень регламенту ЄС про надання споживачам інформації про харчові продукти. Особливо про
вміст у харчових продуктах харчових добавок і допоміжних речовин,
які викликають алергічні реакції або непереносимість, – йдеться у
пояснювальній записці до законопроекту.
Зазначимо, 10 липня 2018 року Верховна Рада України підтримала
закон “Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва,
обігу та маркування органічної продукції”. У ньому регламентовано
вимоги до виробництва, маркування та обігу органічної продукції,
чітко встановлено основні засади здійснення процедури сертифікації
органічного виробництва з деталізацією за галузями.
24tv.ua

Згідно наказу від 23.10.2018 № 81/од року Управління Державного агентства рибного господарства у Луганській області «Про
встановлення заборони на вилов водних біоресурсів на зимувальних
ямах в осінньо–зимовий період 2018-2019 років», який видано на
підставі п.4.14.3. Правил любительського і спортивного рибальства,
забороняється лов риби, інших водних біоресурсів на на наступних
зимувальних ямах у рибогосподарських водоймах Луганської області
з 01 листопада 2018 року до закінчення зимового періоду 2019 року:
У Новоайдарському районі Луганської області
1. На річці Айдар: акваторія від верхньої за течією межі с. Штормове до автомобільного мосту с. Маловенделівка.
Управління Державного агентства
рибного господарства у Луганській області.

Кримінальна
відповідальність за
незаконні дії з наркотичними засобами
Статтею
309
чинного
Кримінального кодексу України
встановлено
кримінальну
відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення
чи пересилання наркотичних
засобів, психотропних речовин
або їх аналогів без мети збуту.
Даний злочин відноситься до
злочинів проти здоров’я населення, адже створює загрозу завдання шкоди невизначеному колу
осіб від незаконного та неконтрольованого обігу наркотичних
засобів у суспільстві.
На жаль, такі діяння на сьогодні
є надзвичайно поширеними, а
тому боротьба з подібними проявами завжди є актуальною та
необхідною умовою нормального
і безпечного життя.

Новоайдарським
відділом
поліції виявлено гр. Я., який
за місцем мешкання зберігав
наркотичні засоби. У подальшому
проведеним санкціонованим обшуком домоволодіння за місцем
мешкання гр. Я співробітниками
поліції виявлено наркотичні засоби у великих розмірах, які він
умисно незаконно вирощував та
виготовляв.
За результатами досудового розслідування Новоайдарським відділом Сєвєродонецької
місцевої прокуратури спрямовано до суду обвинувальний акт за
обвинуваченням гр. Я. у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.309 КК
України.
Довідково: санкція ч.2 ст. 309
Кримінального кодексу України
передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох

до п'яти років.
О. КІБА, прокурор
Новоайдарського відділу
Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області.

Прийом громадян
керівництвом прокуратури області
19 грудня 2018 року з 11 до 13
години у Новоайдарському відділі
Сєвєродонецької місцевої прокуратури за адресою: смт. Новоайдар Новоайдарського району
Луганської області, вул. Центральна, 26, відбудеться прийом громадян заступником прокурора
Луганської області Смирновим О.І.
О. ГАЙДИДЕЙ, начальник Новоайдарського відділу
Сєвєродонецької місцевої прокуратури, юрист 1 класу.

З 9 грудня призначено новий поїзд №20/19 Київ–Лисичанськ та продовжено маршрут поїзда
№ 142/141 Львів – Київ до Бахмута.
зупинки на станціях Харків-Пасажирський, ПолтаваРубіжне, Кремінне, Київська, Житомир, Ковель-ПасаСватове, Куп'янськ- жирський та інші.
Вузловий, ХарківКрім того, у новому графіку
Балашовський
та руху пасажирських поїздів до БахПолтава-Київська.
мута курсуватиме поїзд № 96/95
Поїзд № 142/141 Маріуполь – Бахмут, а до ЛисиБахмут – Львів кур- чанська поїзди № 140/139 Дніпро
суватиме щодня. Із – Лисичанськ, № 45/46 Ужгород –
Бахмута він вируша- Лисичанськ та № 138/137 Хмельтиме о 23:20 та при- ницький – Лисичанськ.
буватиме наступної
У новому графіку на 2018/2019
доби до Львова о роки передбачено курсування
4:21, у Києві поїзд в межах України 181 пар пасаПоїзд №20/19 Лисичанськ –
Київ вирушатиме з Лисичанська робитиме зупинку о 13:12. У зво- жирських поїздів, з яких 133
о 20:28 та прибуватиме до Києва ротному напрямку поїзд вируша- пари – поїзди, що курсуватимуть
наступного дня о 8:44. У зворот- тиме о 13:10 та прибуватиме до цілий рік, інші – додаткові та літні
ному напрямку поїзд вирушатиме Бахмута наступного дня о 18:30, поїзди. Загалом внутрішнє сполуо 21:54 та прибуватиме до Лиси- у Києві поїзд зупинятиметься чення забезпечуватиме 141 поїзд,
чанська наступного дня о 9:48. В о 4:25. Крім того, передбачені міжнародне – 40.
uz.gov.ua
обох напрямках поїзд робитиме зупинки на станціях Лиман,

Шановні державні
посадовці, представники
громадськості
та експерти!

В
рамках
превентивних антикорупційних заходів
Національне агентство з питань
запобігання корупції за підтримки
Програми розвитку ООН в
Україні та спільно з громадським проектом масових відкритих
онлайн-курсів «Prometheus», з
метою підвищення рівня знань у

антикорупційному законодавстві
створили 3 безкоштовні навчальні
онлайн-курси
для
державних посадовців, представників
громадськості та експертів.
Навчальні онлайн-курси розпочинаються у грудні 2018 року
та січні 2019 року, а саме:
1) 09.12.2018 «Антикорупційні
програми органів влади»;
2) 08.01.2019 «Конфлікт
інтересів: треба знати! Від теорії
до практики»;

Старобільське управління ГУ
ДФС у Луганській області області
звертає увагу платників податків
на: „Електронний кабінет платника податків” – це персональне автоматизоване робоче місце
платника податків, доступ до роботи в якому здійснюється з будьякого комп’ютера, підключеного
до Інтернету, з використанням
електронного цифрового підпису
такого платника.
„Електронний кабінет платника податків” надає суб’єктам
господарювання можливість працювати з органами фіскальної
служби дистанційно у режимі реального часу, а саме:
- подавати декларації з використанням електронного цифрового

підпису і переглядати подану або
сформовану податкову звітність;
- отримувати нагадування
щодо строків подання звітності та
сплати податків;
- отримувати інформацію щодо
особистих реєстраційних даних (податковий номер платника
податків, назва платника податків,
основний вид діяльності; ПІБ бухгалтера та директора тощо);
- подавати заяви та отримувати
в електронному вигляді довідки
про відсутність заборгованості з
податків, зборів, платежів, що контролюються органами фіскальної
служби;
- вести в електронному вигляді
Книги обліку доходів та витрат;
- переглядати інформацію щодо

3) 21.01.2019 «Декларуй доброчесно!».
Реєстрацію на всі 3 онлайн-курси вже розпочато на
www.prometheus.org.ua.
З урахуванням викладеного
НАЗК пропонує пройти дані курси навчання.
С. КУТОВИЙ, головний
спеціаліст з питань запобігання
та виявлення корупції апарату
райдержадміністрації.

стану своїх розрахунків з бюджетом, зокрема, про заборгованість
зі сплати податків, зборів, єдиного
внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
Старобільське управління
ГУ ДФС.
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Самую любимую, нежную,
добрую, милую и красивую
жену Светлану Николаевну
ХАРЬКОВСКУЮ поздравляю
с Днем рождения!
Светуля, Светочка, Светланка, ты самый лучший
ангел мой! Тебя сегодня поздравляю в День необычный,
не простой. Что пожелать
тебе - не знаю, ведь пожеланий всех не счесть! Сейчас
скажу, скажу я лишь, родная
– тебе спасибо, что ты есть! Здоровья крепкого желаю, всегда была
п о л н а чтоб сил, чтоб каждый день тебе, родная,
чтоб только счастье приносил! Еще удачи я желаю,
всегда она чтобы была, и каждый день чтоб словно
роза ты так красиво же цвела!
С Днем рождения!
С любовью к тебе – муж Александр.
Дорогую и любимую доченьку, сестричку, тетю и невесточку Светлану Николаевну
ХАРЬКОВСКУЮ поздравляем с Днем рождения!
Дорогая, с Днем рождения! Много счастья и везения, и желаний исполнения, и всегда быть в настроении! Несмотря на все невзгоды, изменения погоды – оставаться самой модной, жизнерадостной и
бодрой. Наполнять свой дом уютом, согревать своим
теплом! И, конечно же, достатка, деньги тратить без
оглядки, чтобы только развлекаться, каждым мигом
наслаждаться!
Мама, брат Сергей, невестка Инна,
племянница Лерочка и семья Харьковских.
Найріднішу у світі людину,
добру, милу, красиву і щиру,
також веселу і завжди
привітну, ми вітаємо неньку
– ДЕНИСЕНКО Ліду!
З ювілеєм, мамо, зі святом
урочистим! Дякуємо Богу, що
Ви є на землі! Хай над Вами
небо буде чисте, радісно на
серці, повно на столі! Хай стелиться життя розмаєм, дарує
щастя повен цвіт. Ми від душі
усі бажаєм – здоров’я міцного і
многая літ!
Велика і дружна родина доньки
та сина, онуки та правнучка.
17 грудня свій ювілейний День народження
святкує чудова людина та прекрасна жінка ДЕНИСЕНКО Лідія Іванівна!
Нехай в цей день ясніше сонце світить, і радує всіх матінказемля, сьогодні День народження
святкує чудова жінка, подруга
моя! Ми йшли із нею багато років разом по нелегкій
учительській стезі, та, мабуть,
не могло бути інакше, бо йшли
по ній і наші матусі. Здоров’я,
оптимізму і добра, щоб ти й
надалі з гумором жила. Нехай
в цей день збереться дружна
вся родина – здається, щастя
більшого нема!
З любов’ю – Р.Н. Пекалєва.
Президиум районного совета ветеранов, союз
ветеранов Афганистана, общественная организация инвалидов-ветеранов Чернобыля сердечно
поздравляют с Днем рождения воина-интернационалиста уважаемого ЗИНЧЕНКО Владимира
Ивановича; ликвидаторов аварии на ЧАЭС уважаемых ТОЛСТОПЯТЕНКО Ивана Петровича, ПЕРШИНА Сергея Николаевича, БАРКОВА Сергея
Павловича, СЕЛЕЗНЕВА Сергея Ивановича!
Суть поздравления проста – прожить, как минимум, до 100 в приятном окружении, любви и уважении!
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продам

работа

ДОМ с усадьбой. 066-052-77-07.
ДОМ, с. Айдар-Николаевка,
050-243-28-80, 050-131-14-97.
однокомнатную КВАРТИРУ,
кв. Шевченко (11-Пятилетки), возможен торг. 095-223-24-27.
ДВИГАТЕЛЬ на ГАЗ-53, в рабочем состоянии. 050-922-98-60.
ДРОВА сосновые, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, любого сечения.
099-145-93-91.
МУТОНОВУЮ ШУБУ, б/у, состояние новой. Размер L (48 р.).
095-190-84-24.
КУР-НЕСУШЕК. 050-168-20-21.
ТЕЛЕНКА, 050-054-75-71.
КОРОВУ, 095-944-89-37.

ТОВ «Айдар-МилаМ» на постоянную работу требуются ФАСОВЩИЦЫ МУКИ, 099-508-25-49.
Требуется ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 099-943-91-17.

Высокое качество,
точный вес, доставка

066-928-50-36

СЕМЕНА

подсолнечника,
кукурузы

ТРЕБУЮТСЯ рабочие строительных специальностей: БЕТОНЩИКИ, КАМЕНЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Работа в с. Колядовка, Новоайдарский р-н. Оплата
высокая, сдельная. Справки по телефону 050-077-55-95.
Новоайдарський ВП запрошує на навчання!
Новоайдарський відділ поліції запрошує на службу випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2018 року!
Оголошується набір кандидатів на навчання за денною формою
до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання,
які здійснюють підготовку поліцейських!
Для оформлення особової справи кандидата на навчання необхідно особисто звернутися до підрозділу кадрового забезпечення Новоайдарського відділу поліції, за адресою смт. Новоайдар,
вул.Банківська 19, м.т. 050-942-90-46.
Обирай майбутнє сьогодні в лавах Національної поліції!
А. ТЕРЕХОВА, начальник СКЗ Новоайдарського ВП ГУНП
в Луганській області, капітан поліції.

аренда

(отечественной и
импортной селекции),
а также эспарцет,
люцерна, костер, суданка.

Срочно СНИМУ ЖИЛЬЕ на ваших условиях
(с. Колядовка, Алексеевка, Волкодаево, Новоалександровка Новоайдарского р-на). Порядочность и своевременную оплату гарантирую. 099-463-73-43.

Тел. 066-494-46-15

считать недействительным

Магазин «Урожай»
г. Старобельск, ул. Кирова, 43/а,
в районе монастыря (бывшая ВЧ)
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

куплю
ЗАВОД купит Мед, воск
постоянно, 099-371-00-31.
ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС,
обмен ВОЩИНЫ, МЕД,
050-704-33-18.
«Салтовский мясокомбинат»
ЗАКУПАЕТ КРС, 096-258-58-06,
050-753-45-19, Алексей.
ПОРОСЯТ, 1-2 месяца.
066-832-80-56.
КРС, 099-005-75-77.
Закупаем КСР, ДОРЕЗ.
099-011-98-55.
ТРАКТОР, 050-563-71-59.
Закупка МЕДА, ВОСКА, МЕРВЫ. Обмен ВОЩИНЫ. Продажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ

099-097-91-78, 097-782-69-86.

услуги
Почта «DELIVERY»
Доставка посылок по Украине. Лучшее соотношение
цены и качества.

Тел. 067-627-45-89

www.delivery-auto.com

Втрачений атестат серії АН № 44684919 (додаток - 12АД997127),
виданий 01.06.2013 р. Гречишкінською ЗОШ І-ІІІ ст. на ім’я
Солманової Інни Віталіївни, вважати недійсним.

Благодарность

Ушли из жизни наши родные и любимые
Иван Иванович и Лидия Игнатьевна ЧЕРКАШИНЫ.
Наше горе невосполнимо, необъяснимая боль утраты. Но в
тяжкие дни отчаянья наше горе разделило огромное количество
небезразличных людей. От всей нашей семьи выражаем бесконечную благодарность за отзывчивость и участие тем, кто не оставил нас в беде и оказал моральную и материальную помощь в
организации похорон: Валентине Николаевне и Андрею Петровичу Воронкиным, Николаю Петровичу Толмачеву, дирекции
агрофирмы «Спеваковское», кумовьям и односельчанам.
Низкий вам поклон, добрые и чуткие люди, за ваше милосердие, человечность и доброту.
Семья Масловских и Токаревых.

помним...
13 лет светлой памяти
ТИХАНОВОЙ
Клавдии Михайловны.
Короткий век, бывает больше,
бывает меньше – не в том суть.
А в том, что без тебя так больно,
и время вспять не повернуть…
Но ты прошла свой путь достойно, и время прожито не зря. Ты
– солнце, воздух и заря… Ты нас
покинула, родная, настал разлуки
скорбный час, но все по-прежнему
живая, ты в нашем сердце, среди
нас.
Сыновья Сергей, Володя, невестки Валентина, Инна,
внуки Женя, Сергей, правнуки Алина, Александр.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт. Обслуживание. 099-336-87-79.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Установка, ремонт. 066-718-79-40.
Пассажирские перевозки комфортабельным
микроавтобусом, Счастье - Новоайдар - Харьков.
050-475-31-63, 068-900-72-75.

Відділ освіти Новоайдарської райдержадміністрації, Новоайдарський районний методкабінет сумують та висловлюють щирі
співчуття голові Новоайдарської профспілки працівників освіти
та науки району Зражаєву Сергію Семеновичу та його родині з
приводу тяжкої втрати батька, свекра, дідуся
ЗРАЖАЄВА Семена Семеновича.
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По традиции в Международный день людей с инвалидностью в
Центре детского творчества на своеобразное мероприятие Добра
и Взаимопонимания собрались дети – учащиеся ОУЗ Новоайдарская школа-гимназия, Новоайдарской областной санаторной школы-интерната, воспитанники ЦДТ.
Собрались, чтобы еще раз поговорить о такой важной составляющей нащей жизни как доброта, еще раз обратить внимание
на то, что среди нас есть особые
люди, с особыми возможностями и потребностями, которые,
несмотря на проблемы со здоровьем, достигают успехов, творят,
живут полной жизнью. В каждом
из нас есть маленькое солнце. Это
солнце – доброта. Добрый человек – это тот, кто любит людей
и помогает им. «Доброта – вещь
удивительная. Она сближает людей, как ничто другое, она тот
язык, на котором с вами всякий
захочет разговаривать. Доброта
избавляет нас от одиночества,
душевных ран и непрощенных
обид. Поддержка и опора нужны
всем людям без исключения, но

особо в них нуждаются люди
с ограниченными возможностями», - заметили ведущие
мероприятия.
На праздничное мероприятие в Центр детского творчества пришли дорогие гости
– директор районного центра
социальных служб для семьи,
детей и молодежи Н.Ю. Магдыч и председатель районного общества Красного Креста
Н.В. Позднякова. Гости поблагодарили юных артистов и
зрителей за то, что подготовились к мероприятию, пожелали много радости, отличного
настроения и исполнения желаний.
Сотрудники ЦДТ и воспитанники действительно отлично
подготовились и сделали все воз-

Наверное, нет ничего приятнее, чем дарить детям радость,
видеть их улыбки, слышать звонкий смех. Это правда. Вот мы
в нашей Спеваковской сельской библиотеке постарались сделать
для детей праздник.
Недавно мы провели праздничное мероприятие – День именинника
– для наших маленьких читателей. На праздник мы пригласили всех детей, без оглядки на месяц и день их рождения.
Ребятам понравилось. В начале их поприветствовал Звездочет (с
ролью справилась Е. Заруцкая), который познакомил детей с зодиакальными созвездиями, рассказал о знаках зодиака. Также интересно было
мальчикам и девочкам узнать о значении своих имен. Каждый из гостей
получил от Звездочета конверт с пожеланиями от сказочных героев.
Ведущие Т. Романив и Ю. Рябоконь провели разнообразные игры и
конкурсы, в которых ребята получили возможность проявить внима-

можное, чтобы порция хорошего
настроения досталась каждому.
Участники вокального кружка под руководством М.Н. Шевченко презентовали свою концертную программу, исполнив
хорошие добрые песенки и даже
станцевав «Гопачок».
Т.Н. Куриленко познакомила с

редной раз доказало детям, что
талант – он есть внутри каждого,
и очень важно его развивать. Тогда тебя непременно ждет успех.
Также Т.Н. Куриленко, Г.А. Ермишкина и О.К. Стефанова подготовили для ребят интересное
задание, которое помогло сблизиться. Мальчишки и девчонки

интересной презентацией, посвященной людям с инвалидностью,
которые достигли мирового успеха, под названием «Неограниченные возможности». Это в оче-

работали в командах. Их задача
– написать первые буквы своего
имени, а потом раскрасить. Никто
не ожидал, что такое нехитрое
дело сможет так сильно увлечь!

Да и результат того стоил! Оказывается, отстаивать свои интересы, доказывать, что ты многое
можешь, умеешь, гораздо легче,
если с тобой единомышленники.
Поэтому у каждой команды получилась цельная оригинальная
картина.
А закончилось это интересное
мероприятия на очень радостной ноте: Наталья Юрьевна
Магдыч и Наталья Владимировна Позднякова вручили
детям сладкие подарки и новогодние сувениры. Как отметила Н.В. Позднякова, приобрести подарки получилось
благодаря поддержке КК
такими организациями и учреждениями как Ощадбанк,
Приватбанк, управления социальной защиты, «Райпотребсоюза», ЧП Самойлова и
многими другими.
Расходились все с улыбками на лицах. А, значит,
вместе с улыбкой они стали излучать добро, понесли заряд положительных эмоций. Цель мероприятия – достигнута!
М.ТИХОНОВА.

8 грудня на базі Щастинського шахового клубу «Ферзь» відбувся районний
турнір, присвячений Дню Збройних Сил
України. Турнір проводився Федерацією
шахів Східно-Українського регіону за
участю президенту федерації Полякова Володимира Васильовича. В Щастинському палаці культури зібралися
шахісти із трьох районів Луганської
області.
За підсумками турніру: I місце – Щербінін Ігор (ШК «Ферзь» м. Щастя); II місце
– Дьяков Олег (ШК «Шураві» смт. Станиця-Луганська); III місце – Скляров Сергій
(ШК «Шураві» смт. Станиця-Луганська). У
командному заліку: I місце – ШК «Ферзь» м. Щастя;
II місце – ШК «Шураві» смт. Станиця-Луганська.
«Турнір пройшов на одному диханні, - розповіла
керівник шахового клубу «Ферзь» Марина Юріївна
Крук. - У нас плани на подальший розвиток клубу,
участь у кваліфікаційних відборах, підтвердження
спортивних розрядів та збір спеціальної шахової бібліотеки. Ми також будемо активно залучати дітей
до шахів, але поки немає тренера зі спеціальною
освітою».

Президент федерації Поляков Володимир Васильович урочисто вручив грамоту ветерану з шахів
Протопопову Георгію Федоровичу, якому вже виповнився 81 рік.
Висловлюємо подяку КУ «Новоайдарський районний центр «Спорт для всіх» та особисто Білобровському Євгену Миколайовичу за участь в організації
змагань.
Поздоровляємо переможців, бажаємо красивих
перемог, цікавих шахових боїв та приємних емоцій!
Щастинський виконавчий комітет.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік
по Смолянинівській сільській раді
тельность, сосредоточенность, умение мыслить логически. Дети с удовольствием играли, пели песни, отгадывали загадки. Конечно же, никто
не остался без призов.
Закончилось праздничное мероприятие чаепитием и большим красивым тортом - подарком от сельского головы Г.И. Линник, за что все
очень-очень благодарны.
Дети остались довольны, праздник удался. А когда видишь
счастливые лица детей, слышишь их искренний звонкий смех, то и нам,
взрослым, тоже становится тепло и радостно на душе.
Е. ЗАРУЦКАЯ, библиотекарь, Ю. РЯБОКОНЬ, директор СДК.
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2020 рік

Приведення у відповідність
до Податкового Кодексу

ІІ квартал
2019 р.

Виконавчий комітет
Смолянинівської сільської ради

Р.О. ЛИСАКОВ, Смолянинівський сільський голова.
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