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Дорогі співвітчизники!
Рівно сто років тому на цьо-

му майдані сталася одна з 
найбільших подій у тисячолітній 
історії України. Тут відбулося 
проголошення Акту Злуки 
Української Народної Республіки 
і Західноукраїнської Народної 
Республіки. Об’єднання в єдину 
державу. З того дня і навіки 
незалежність України означає її 
самостійність і соборність.

Підтвердженням прагнень 
до соборної і суверенної держа-
ви був велелюдний Софійський 
майдан. Багатотисячна громада 
вітала проголошення Акту Злу-
ки. Військовий парад, синьо-
жовті знамена, урочиста атмос-
фера, дуже особливий піднесений 
настрій та освячення дійства 
службою Божою у Святій Софії…. 
Навіть недовгої збереженої 
хроніки досить, аби відчути – то 
було справжнє національне свято. 
Так вершилася історія.

Акт Злуки – це найвища точка 
української революції і визволь-
них змагань початку двадцято-
го століття. Він став результатом 
величезних всенародних зусиль, 
праці і боротьби, що тривали 
століттями.

Українська революція про-
демонструвала наявний на той 
час колосальний державниць-
кий потенціал України. Його 
творили тисячі і тисячі про-
славлених і незаслужено за-
бутих літераторів, музикантів, 
акторів, лікарів, священиків. 
Їхньою подвижницькою працею 
державність України з давнього 
спогаду перетворилася на живу 
мрію, а мрія стала політичною 
програмою. Історичні обстави-
ни, пов’язані з поразкою імперій 
у Першій світовій війні, дали 
Україні унікальну можливість 
реалізувати свою державність.

На жаль, шанс тоді було втра-
чено. Головна причина: того-
часним українським політикам 
забракло єдності. І не знайш-
лося тоді політиків, які могли б 
об’єднати народ для протисто-
яння московській навалі. Втра-
та незалежності мала наслідком 
і втрату соборності. Україну 
знову поділили чужі держави, а 

над нашим народом нависла ніч 
бездержавності, в якій проти ньо-
го коїлися тяжкі злочини.

Але продовжувала жити вели-
ка надія. І коли наприкінці двад-
цятого століття випав новий шанс 
для України здобути державну 
самостійність, ми знову згадали 
про єдність як про головну запо-
руку незалежності.

21 січня 1990 року «живий 
ланцюг» мільйонами рук поєднав 
Львів із золотоверхим Києвом. Як 
видимий знак того, що настала 
черга відновлення незалежності 
держави. Нація згадала свій 
історичний досвід і оперлася на 
нього. Так постала незалежна 
Україна, єдина і неподільна, від 
Чернігова до Криму, від Ужгоро-
да до Луганська.

Україна здобула незалежність, 
але в Кремлі точно з цим не зби-
ралися миритися. І буквально з 
моменту проголошення нашої 
незалежності почалися спроби 
відновлення російської імперії. З 
висоти теперішнього досвіду ми 
можемо точно назвати ці спроби 
початком «гібридної війни» про-
ти України. Знаряддям для воро-
га стали українські політики, які 
малювали карту з поділу України, 
ділили її на російськомовну і 
українськомовну. І вони байду-
же дивилися на те, як розкрада-
ли армію, допомагали зав’язати 
на шиї економіки «газовий за-
шморг» кабальних контрактів.

І час істини настав у 2014-
му. Україна твердо ступила на 
шлях зміцнення своєї свободи, 
своєї незалежності, на шлях до 
Євросоюзу, на шлях до НАТО. І 
щоб змусити нас зректися цього 
вибору, Москва анексувала Крим 
і спробувала роздробити нас на 
частини, аби легко проковтнути. 
Перед нами знову постала загроза 
втрати соборності і незалежності. 
Але ціною великих жертв, ціною 
великих зусиль українського на-
роду ця загроза відведена. І у жор-
сткому протистоянні з терориста-
ми, з російськими найманцями і з 
частинами регулярної російської 
армії ми з вами зупинили воро-
га. А гаслом нашим було «Єдина 
країна».

Україна зміцніла, Україна про-

демонструвала впевненість у 
своїх силах. І в День Соборності 
ми щиро звертаємося до наших 
земляків, які живуть в кордонах 
України, але на тимчасово оку-
пованих територіях Криму, ча-
стини Луганської та Донецької 
областей. Ми ніколи про вас 
не забуваємо. Ми кожного дня 
працюємо для того, щоб наблизи-
ти день вашого звільнення від во-
рожого ярма.

Для досягнення наших 
цілей нам потрібно берегти і 
зміцнювати нашу українську 
єдність і соборність. А тому всім 
має бути чітко зрозуміло – Україна 
є унітарна держава, з однією дер-
жавною мовою – так записано в 
українській Конституції. Жодних 
федерацій і ніяких спеціальних 
статусів. Єдина незалежна собор-
на Україна!

А ще ми твердо знаємо, яким 
має бути фундамент нашого дому. 
Ми знаємо, що у нього є ще одна 
незамінна опора, основа нашої 
духовної незалежності. Ми не мо-
жемо йти обраним нами шляхом, 
якщо українська православна 
громада розділена. Маємо позба-
вити ворога такого інструменту – 
інструменту послаблення нашої 
державності, інструменту як 
залежність церкви від Москви, 
від впливу країни-агресора.

У Різдвяні дні ми отримали 
радісну новину, яка ще більше 
зміцнила нашу віру і силу. Ство-
рення Православної Церкви 
України ще раз продемонстру-
вало силу єдності. Ми вкотре 
пересвідчилися – коли ми єдині, 
для нас немає нічого неможливо-
го. Те, що роками, десятиліттями, 
століттями здавалося недосяж-
ним – збулося. Прийшов час, щоб 
на цьому духовному фундаменті, 
непідвласному жодним підступам 
ворога, ми продовжили будувати 
мирний, процвітаючий, спільний 
для всіх українській дім.

Томос – це ще один символ 
нашої незалежності, і державної, 
і духовної. І я хочу нагадати сло-
ва, з якими Вселенський патріарх 
звернувся після підписання Томо-
су до митрополита Київського і 
всієї України Епіфанія, а за його 
посередництвом до українського 
народу і всього світу: «Доро-
гий наш брате, цього чудового 
історичного дня у священному 
осередку православ’я з нами пе-
ребувають князь Володимир, кня-
гиня Ольга, а з ними разом усі на-
щадки української землі. Всі ті, 
хто стояв за свої очевидні права; 
хто завзято боронив їх як окремі 
права українського народу, як 
уселюдську справедливість, але 
також як і права особи».

Княгиня Ольга, князі Воло-
димир Великий, Ярослав Му-
дрий і Володимир Мономах – 
це є київські, українські, а не 

московські, російські володарі. 
Рівноапостольний Володимир 
охрестив свій народ у Києві, 
де тисячоліттями все стоїть 
на своєму місці: і фундамен-
ти Десятинної церкви, і Свята 
Софія, і храм Спаса на Берестові, 
і Києво-Печерська лавра. Золото-
верхий Київ в нашій традиції дав-
но став «новим Єрусалимом».

Так називав наш Київ і ми-
трополит Володимир Сабодан, 
заповідаючи своєму наступникові 
об’єднатися з усіма православ-
ними України в єдину помісну 
церкву. Варто, щоб до цих слів 
щирого християнина і патріота 
нашої землі прислухалися всі, 
хто сьогодні вирішує, ставати 
членами Православної Церкви 
України, чи залишатися в церкві 
московській.

Ми хочемо і робимо так, щоб 
цей вибір і далі відбувався в мирі 
і спокої, без насильства.

Я хочу подякувати Верховній 
Раді України і її Голові Андрію 
Парубію за те, що Парламент 
України підтримав моє звернення 
до Вселенського Патріарха щодо 
надання нам Томосу, а зараз при-
йняв необхідну законодавчу базу 
для того, щоб мирно відбувався 
процес. Днями я підпишу закон, 
який гарантуватиме винятково 
мирні та добровільні переходи 
парафій в чіткій, визначеній зако-
ном України процедурі.

Дорогі співвітчизники!
«Разом з власної волі з 1919 

року» – під таким гаслом Україна 
сьогодні відзначає столітній 
ювілей Акту Злуки.

Але ми перебуваємо 
напередодні важливого народ-
ного волевиявлення. Сто років 
історичного досвіду заохочують 
нас до правильних висновків з 
минулого. Ми знаємо про безпре-
цедентний масштаб підготовки 
Кремля до втручання у вибори. І з 
цим стикаємося, до речі, не лише 
ми, вся Європа, увесь світ. Але 
немає сумнівів у мудрості нашого 
народу, у його єдності на шляху, 
яким ми йдемо у майбутнє.

Наш шлях – це дорога до 
Євросоюзу, до НАТО, до миру і 
добробуту. Ми з вами зберегли 
державу, зцементували її фунда-
мент і довели, що здатні здобува-
ти перемоги на нашому власному 
шляху.

Ми відродили українське 
військо у небачений в історії 
термін. Сьогодні Збройні Сили 
України – це сотні тисяч належ-
но підготовлених, озброєних і 
забезпечених усім необхідним 
воїнів, вихованих на українських 
військових традиціях.

Наш європейський курс, по-
при активну протидію Росії на 
дипломатичному фронті, до-
зволив нам з вами добитися 
ратифікації Угоди про асоціацію 

усіма країнами Євросоюзу і за-
пустити роботу поглибленої і 
всеохоплюючої зони вільної 
торгівлі з Європейським Со-
юзом. ЄС уже став найбільшим 
торговельним партнером 
України.

На черзі – прихід в Україну 
потужних інвестицій, пришвид-
шення темпів розвитку нашої 
економіки. Про це вже завтра го-
воритиму в Давосі на зустрічі з 
керівниками держав та великих 
світових компаній.

Рівень зростання ВВП за 
підсумками 2018 року складе 
3,4%. Це не так багато, але – це 
є максимальний показник за сім 
років. Інфляція знизилася до 
9,8%. Вона ще доволі висока, 
але це – найнижчий показник за 
п’ять років. Золотовалютні ре-
зерви зросли майже до 21 млрд 
доларів. Це – п’ятирічний мак-
симум.

Що означають ці сухі цифри? 
Вони означають, що найгірше 
вже позаду. Що криза, спри-
чинена війною, економічною 
агресією та блокадою з боку 
Росії – відступає. Відступає за-
вдяки спільним зусиллям вла-
ди, суспільства, бізнесу. Що 
відновлення економічного зро-
стання відкриває можливості і 
до відновлення рівня життя. Що 
це вже зовсім недалека перспек-
тива, року-двох, від сили трьох, 
коли, нарешті, плоди реформ ста-
нуть відчутними для абсолютної 
більшості суспільства.

Створення армії та 
відновлення економічного зро-                                                          
стання; асоціація з Євросоюзом 
і безвізовий режим; децен-
тралізація і Томос; курс на вступ 
до НАТО та Євросоюзу – це 
чіткі та системні, послідовні 
кроки відповідно до нашої 
довготривалої стратегії. А 
перехід до європейської якості 
життя українців – це є головний 
зміст нашої державної політики, 
яка спирається на єдність нашо-
го народу.

Європа – це високі стандарти 
життя, а НАТО – надійна гарантія 
безпеки.

Ми єдині і вільні. Жодна 
імперія нас не зможе більше 
розділити. Ми йдемо своїм шля-
хом. І на цьому шляху армія боро-
нить нашу землю, мова боронить 
наше серце, а віра боронить нашу 
душу. У нас є підстави впевнено 
дивитися у майбутнє.

Дозвольте завершити словами 
великої Ліни Костенко:

Не допускай такої мислі,
що Бог покаже нам неласку.
Життя людського строки 

стислі.
Немає часу на поразку.
Ми з вами точно переможемо!
Слава Україні!
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Про утворення військово-цивільної 
адміністрації

На виконання Закону України "Про військово-цивільні адмі-
ністрації" постановляю:

1. Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Щастя 
Новоайдарського району Луганської області.

2. Командувачу об'єднаних сил, голові Луганської обласної 
державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військо-
во-цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної 
адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО

18 січня 2019 року

 День пам’яті 
героїв Крут

Шановні жителі Новоайдар-
щини!

29 січня ми вшановуємо хвилиною мовчання 
та молитвою пам’ять героїв-студентів, що ста-
ли на захист молодої української республіки 
під Крутами. Вражає саможертовність молоді, 
яка віддала своє життя за рідну Україну.

Цього дня в 1918 році понад триста 
курсантів військової школи, студентів та 
гімназистів вступили у нерівний бій з во-
рогом, ставши на захист Вітчизни. Вони за-
гинули і власною кров’ю вписали героїчну 

сторінку в історію визвольної боротьби 

нашого народу. Для нинішнього покоління, 
яке живе в омріяній сторіччями незалежній 
Україні, події того січневого дня мають ста-
ти не лише даниною пам’яті, а й важливим 
історичним уроком. Не можна забути той ве-
ликий та безсмертний подвиг юнаків, які за-
хищали українську державність, поклавши 
на її вівтар найцінніше – власні життя. Тож 
схилімо голови у глибокій пошані перед їх 
світлою пам’яттю. Вони назавжди залишать-
ся взірцем палкої любові до України.

Вічная слава Героям Крут!

Голова районної                      Голова районної
держадміністрації                   ради
В.В. СЕРГієНКО.                      В.В. МаКОГОН.

29
січня

22 січня 1919 року, у пер-
шу річницю проголошення не-
залежності УНР,  у Києві на 
Софійській площі у святковій 
обстановці відбулася урочиста 
церемонія Злуки Української 
Народної Республіки та Західної 
Української Народної Республі-
ки. Через два дні після проголо-
шення Акту Злуки, 24 січня 1919 
року, Рада Народних Міністрів 
УНР прийняла закон про вста-
новлення щорічного святкуван-
ня 22 січня дня самостійності 
України, на честь роковин про-
голошення самостійності УНР.

21 січня 1943 року воїни 
першої Гвардійської армії під 
командуванням генерал – лей-
тенанта Василя Івановича Кузнє-                
цова визволили Новоайдар від 
119-ти  денної фашистської оку-
пації. 

В Новоайдарі святковий захід 
розпочався з покладання квітів  
до Братської могили загиблим 
воїнам, а потім був продовжений   
у районному Будинку культури. 

Вшановуючи пам’ять всіх 
бійців, які загинули під час Дру-
гої світової війни та під час сьо-
годнішньої боротьби за рідну 

землю, було оголошено Хвилину 
мовчання. 

Право покласти квіти до Ме-
моріалу загиблим воїнам АТО 
в Новоайдарському районі було 
надано молодшому сержанту 
Артуру Петрусенко та старшому 
солдату Олексію Свіжевському.

З вітальним словом до зібран-
ня звернулись голова Новоай-
дарської районної державної 
адміністрації Віктор Сергієнко 
та заступник голови Новоайдар-
ської районної ради Олександр 
Перов.

- Шановні новоайдарці! Єд-
ність нашої держави скріплена 
кров’ю багатьох поколінь укра-
їнців. В нашій єдності - наша 
сила. Тому вона непорушна 
та міцна. Хай завжди в наших 
сім’ях панують мир, спокій та 
злагода. Слава Україні! - сказав 
В. Сергієнко.

- Шановні земляки! Два важ-
ливих свята відзначаємо ми сьо-
годні. Кожне з них пов’язане з 
бажанням нашого народу жити 
вільно на своїй землі. Ми пам’я-
таємо, що саме 20 січня 2014 
року загинули перші воїни Не-
бесної сотні, а ще ми пам’ята-
ємо, як, саме в січні 2015 року, 
ціною свого життя захищали 
Донецький аеропорт українські 
кіборги. І сьогодні, майже ко-
жен день є загиблі та поранені 
наші хлопці, що боронять нашу 
незалежність. А ще є анексова-
ний Крим та окуповані терито-
рії Донецької та Луганської об-
ластей. Але ми сильні. Сильні, 
тому що ми разом. Ми віримо 
в нашу Україну та пишаємость, 
що ми українці, - підкреслив    
О. Перов.

Поздоровив всіх присутніх 

й голова районної організації 
ГО «Всеукраїнське об’єднання 
учасників бойових дій та волон-
терів АТО» Сергій Калмиков.

За вагомі трудові здобутки, 
високий професіоналізм, участь 
у проекті культурно-освітнього 
обміну між Львівською і Лу-
ганською областями «Україна 
єдина» та з нагоди відзначення 

Дня Соборності України Гра-
мотою Новоайдарської район-
ної державної адміністрації та 
Новоайдарської районної ради 
нагороджені: Валентина Вікто-
рівна Повідайчик, директор на-
вчально-виховного комплексу 
Олексіївська школа-гімназія; 
Тамара Миколаївна Лігус, за-
ступник директора з виховної 
роботи НВК Олексіївська шко-
ла-гімназія;Валентина Петрівна 
Кошман, вчитель основ безпеки 
життєдіяльності НВК  Олексі-
ївська школа-гімназія; Роман 
Миколайович Поклонський, 
вчитель фізичної культури НВК 
Олексіївська школа-гімназія.

За трудові досягнення в про-
фесійній діяльності, бездоган-
ну працю та особисті заслуги 

під час виконання службових 
обов’язків, пов’язаних з форму-
ванням та забезпеченням реалі-
зації державної політики у спра-
ві об’єднання України «Схід і 
Захід разом», та з нагоди відзна-
чення Дня Соборності Украї-ни 
Грамотою Новоайдарської рай-
онної державної адміністрації 
та Новоайдарської районної 

ради нагороджені: Інна Мико-
лаївна Гапонова, вчитель укра-
їнської мови та літератури НВК 
Новоохтирська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – ДНЗ; Іван 
Кіндратович Лаптєв, голова Но-
воохтирської сільської ради та 
Олександр Анатолійович Огар-
ков,  директор ТОВ «Сфера».

Святковий настрій присутніх 
підтримали своїми виступами 
Ю. Крохмальова, дитячий ан-
самбль «Феєрверк», Лілія Ри-
балка, Ольга Рубан, народний 
жіночий вокальний ансамбль 
«Земле калинова» Новоохтир-
ського СБК, танцювальний ко-
лектив Новоайдарського РБК та 
тріо «Айдарія».

і. КРаСНОЩОКОВа.

Згідно Закону України «Про реформування державних та комуналь-
них ЗМІ», редакція газети реформується з комунального підприємства 
у ТОВ. У зв’язку з цим необхідно пройти декілька етапів, в тому чис-
лі отримання нового свідоцтва. Всі ці юридичні складові потребують 
часу. 

Тому вимушені повідомити Вас, що впродовж декількох тижнів ви-
пуск газети тимчасово буде призупинено.

Редакція НЕ ПРИПИНЯє роботу. Вимушені «канікули» будуть  
використані для підготовки нових рубрик та нарисів. Гарантуємо, що 
впродовж року ми компенсуємо втрачені газети шляхом збільшення 
сторінок у кожному номері.

Ми з Вами щирі, тому сподіваємось на порозуміння.

З повагою, головний  редактор і. КРаСНОЩОКОВа.     

22 січня в Новоайдарі відбулись урочистості, присвячені Дню визволення Новоайдарщини від на-
цистських окупантів та Дню Соборності України.

З 2019 року зникає необхідність скла-
дання технічних документацій з норматив-
но-грошової оцінки по окремим ділянкам 
сільськогосподарського призначення, які ви-
готовлялись для визначення розмірів оренд-
ної плати, земельного податку, державного 
мита та інших обов’язкових платежів.

Всі дані про загальнонаціональну нор-
мативну грошову оцінку земель сільсько-
господарського призначення зведено в єдину 
систему та створено портал-дзеркало із мож-
ливістю онлайн-розрахунку нормативної 
грошової оцінки зареєстрованих у Держав-
ному земельному кадастрі земельних діля-
нок.

Слід зазначити, що надання відомостей 

про нормативну грошову оцінку земельних 
ділянок сільськогосподарського призначен-
ня здійснюється у формі витягу з техніч-
ної документації про нормативну грошову 
оцінку в порядку надання адміністративних            
послуг.

Для формування відповідних витягів не-
залежно від форми власності ділянок сіль-
ськогосподарського призначення (крім зе-
мель сільськогосподарського призначення 
в межах населених пунктів) використову-
ються виключно відомості про загальнона-
ціональну (всеукраїнську) нормативну гро-
шову оцінку земель сільськогосподарського 
призначення.

loga.gov.ua
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Крещение Господне
Крещение Господнее – один из важнейших 

христианских праздников. В этот день христиа-
не всего мира вспоминают евангельское событие 
– крещение Иисуса Христа в реке Иордан.  По 
древней традиции в праздник Крещения дважды 
совершается великое водосвятие. Первое – во 
время сочельника перед праздником Крещения, 
когда освящается вода в купели, стоящая посре-
дине храма.  А во второй раз она освящается  не-
посредственно в сам праздник Крещения после 
праздничной Литургии, для чего совершаются 
крестные ходы на реки, водоемы и источники 
с совершением чина великого освящения воды. 
Жители Новоайдара также отметили Крещение 

Господне, которое состоялось 19 января 2019 
года на берегу реки Айдар. Стоит отметить, что 
на празднование собралось большое количество 
людей. 
Новоайдарский поселковый совет принимал 

активное участие в подготовке к празднова-
нию этого великого христианского праздника. 

Также выражаем слова огромной благодарности 
организациям и учреждениям, которые приня-
ли непосредственное участие в организации  
праздника. Хотелось бы отметить коммуналь-
ное предприятие «Новоайдарское СКП» за под- 
готовку места проведения мероприятия и по-
дъездных путей к нему, а также Новоайдарский 
райотдел полиции, Новоайдарский райотдел ГУ 
ГСЧС Украины, Новоайдарскую подстанцию 
скорой медицинской помощи за обеспечение 
безопасности жизни и здоровья жителей, при-
шедших на праздник, Новоайдарский районный 
Дом культуры за музыкальное сопровождение 
мероприятия.

Еще раз поздравляем всех вас с праздником 
Крещения Господнего. Желаем, чтобы ваши 
души наполнились светом и умиротворением, а 
тело – здоровьем и новыми силами. 

Внимание! Скользко!
Новоайдарский поселковый совет предупреж-

дает о гололедице на дорогах и тротуарах, ко-
торая образовалась в результате резких перепа-
дов температуры окружающей среды и резкой 
смены осадков. На асфальте быстро образуется 
так называемый накат - это очень плотный снег, 
который спрессовали и отполировали автомо-
бильные шины. Накат почти такой же скольз-
кий, как и лед, только убрать его крайне сложно 
- ни щетки, ни скребки коммунальной техники 
не справляются.  
У поселкового коммунального предприятия 

нет в достаточном количестве необходимой 
спецтехники для очистки проезжей части дорог 
и тротуаров от снега и наледи, поэтому просим 
всех жителей отнестись с пониманием к сло-
жившейся ситуации и быть очень аккуратными 
во время передвижения как на автотранспорте, 
так и пешком.

Новоайдарский поселковый голова                                                                       
Игорь ШОПИН.

Його реалізація є можливою завдяки 
фінансовій підтримці проекту «Зміцнен-
ня громадської довіри» (UCBI II), що фі-
нансується агентством США з міжнарод-
ного розвитку (USAID).

За цим проектом музею виділяються 
кошти у сумі 100 тис.грн., які будуть ви-
користані на нове оформлення залів му-
зею.

Як нам розповіли в музеї, ідея, якої хо-
тіли дотримуватися спершу, замінилася 
іншою – більш оригінальною та креатив-
ною. Тож, що нас очікує в найближчому 
майбутньому, що зміниться в залах му-
зею? Так, зміни чекають цікаві та неорди-
нарні. Думаю, що трохи завісу ми може-
мо відкрити.

«Родзинкою»  експозицій стане уні-
кальна колекція народного костюму Но-
воайдарщини, яка буде «обіграна» в трьох 
залах. Перша зала буде присвячена полот-
ну, що це таке та як воно виготовляється, 
як відбувається процес ткання. Також в 
цій залі буде  своєрідна світлиця. Дру-
га зала буде стилізована під майстерню 
Ксенії Харченко  - дружини купця з Ко-
лядівки, яка шила вбрання колядівським 
жінкам. І саме Колядівський народний ко-
стюм і поклав початок колекції музею. А 
вже третя зала  повністю буде присвячена 

колекції костюму, тут буде  своєрідний 
подіум з демонстрацією моделей. Перед-
бачається встановлення проектору в залі, 
по якому постійно будуть демонструва-
тися тематичні кадри із старих фільмів, 
обов’язково лунатимуть пісні.

Працівники музею вважають, що для 
того, щоб зацікавити відвідувачів, вико-
ристовувати цифрове обладнання - ін-
терактивні екрани з фото та текстовою 
інформацією – дуже ефективно, сучасно, 
так сказати, в ногу з технологіями. Для 
молоді, яка обов’язково буде приходити 
до музею, це набагато цікавіше.  До того 
ж, наголошується, що музей, окрім розва-
жальної, несе й дослідницьку функцію. 

Тим більше, що в історії Новоайдар-
щини  є що досліджувати. 

Крім того, на думку робітників музею, 
музей повинен бути не тільки складом ар-
тефактів, а ще і місцем живого спілкуван-
ня мешканців селища. Участь в проекті 
«Музей відкрито на ремонт» і його реа-
лізація сприятимуть не тільки зміцненню 

зв’язків з громадськістю й популяризації 
відвідувань музею як місця, де зберіга-
ється культурна спадщина, але й спону-
катимуть мешканців району передавати 
музею старовинні предмети, в тому числі 
й народні костюми. І в музеї над цим вже 
активно працюють. 

В цьому зв’язку друкуємо 
звернення до мешканців рай-
ону від РК музею:

«Шановні мешканці Новоайдарсько-
го району! Хочемо звернутися до вас за 
допомогою.

Зараз Новоайдарський районний 
краєзнавчий музей здійснює міні - про-
ект для музеїв Донецької та Луган-
ської областей в рамках проекту «Му-
зей відкрито на ремонт» за фінансової 
підтримки проекту «Зміцнення громад-
ської довіри» (UCBI II), що фінансуєть-
ся Агентством США з міжнародного 
розвитку (USAID), щодо осучасненого 
експонування колекції костюмів ХІХ – 
ХХ ст. 

Після створення «живого» календа-
ря у липні 2018 року, наша колекція по-
повнилась п’ятьма костюмами. Але, на 
жаль, колекція ще не повна. І тому звер-
таємося до всіх небайдужих мешканців 
Новоайдарського району: якщо у ваших 
скринях залишилися від мам та бабусь 
старовинні речі, які б могли поповнити 
нашу колекцію, дуже просимо принести 
їх до музею, що б не тільки ви, а й ба-
гато інших людей мали уяву про те, як 
різноманітно, колоритно та зі смаком 
одягались наші з вами предки».

М. ТИХОНОВА.

Наприкінці минулого року Новоай-
дарський районний краєзнавчий му-
зей поділився радісною звісткою: він 
став одним із переможців  у конкурсі 
міні-проектів для музеїв Донецької 
та Луганської областей в рамках про-
екту «Музей відкрито на ремонт» 
(в Луганській області всього два 
переможці – Біловодський музей та 
Новоайдарський).

Сєвєродонецькою 
місцевою прокурату-
рою подано до суду 

3 позови в інтересах 
держави

На виконання вимог Кон-
ституції України та Закону 
України «Про прокуратуру» 
Сєвєродонецькою місцевою 
прокуратурою вживаються 
заходи, спрямовані на дотри-
мання вимог земельного  за-
конодавства.

Вивченням стану дотри-
мання земельного законодав-
ства встановлено порушення 

у сфері земельних відносин, 
а саме порушення умов дого-
ворів оренди земельних діля-
нок, які укладені між Новоай- 
дарською селищною радою 
Луганської області та Това-
риством з обмеженою відпо-
відальністю «ТОРГІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ «УРОЖАЙ».

Строк дії договорів орен-
ди 49 років. Товариством з 
обмеженою відповідальністю 
«ТОРГІВЕЛЬНА КОМПА-
НІЯ «УРОЖАЙ» у порушен-
ня умов договорів оренди 
земельних ділянок, оренд-
на плата за землю в період з 
травня 2014 року по 1 грудня 
2018 року систематично не 
сплачувалась, що призвело до 
ненадходження до бюджету 
коштів у сумі 460 тис. гри-
вень. 

Водночас, органом місце-
вого самоврядування в осо-
бі Новоайдарської селищної 
ради, уповноваженим здійс-
нювати функції держави у 
відповідних правовідноси-
нах, захист законних інтересів 
держави в частині розірвання 
договорів оренди та повер-

нення земельних ділянок не 
здійснюється, що відповідно 
до ст.23 Закону України «Про 
прокуратуру» є підставою для 
представництва прокурором 
інтересів держави в суді.

З вказаних підстав, Сєвєро-
донецькою місцевою про-
куратурою подано 3 позовні 
заяви до Господарського суду 
Луганської області в інтере-
сах держави в особі органу, 
уповноваженого здійснювати 
відповідні функції у спірних 
правовідносинах Новоайдар-
ської селищної ради Луган-
ської області до  Товариства 
з обмеженою відповідальні-
стю «ТОРГІВЕЛЬНА КОМ-
ПАНІЯ  «УРОЖАЙ» про 
розірвання договорів орен-
ди земельних ділянок та зо-
бов’язання повернути Но-
воайдарській селищній раді 
Луганської області земельні 
ділянки. В січні 2019 року 
судом прийняті позовні заяви 
до розгляду та відкрито про-
вадження у справах. 

Сєвєродонецькою місце-
вою прокуратурою продов-
жують вживатись заходи, 

спрямовані на безумовне до-
тримання вимог закону у сфе-
рі земельних відносин. 

О. ОНУФРІЄНКО, 
перший заступник 

керівника Сєвєродоне-
цької місцевої прокуратури, 

старший радник юстиції.

Прийом громадян 
керівництвом 

прокуратури області 
25 січня 2019 року з 13 до 

15 години у Новоайдарсько-
му відділі Сєвєродонецької 
місцевої прокуратури за адре-
сою: смт. Новоайдар Новоай-
дарського району Луганської 
області, вул. Центральна, 26, 
відбудеться прийом громадян 
прокурором Луганської облас-
ті Янком В.М. 

О. ГАЙДИДЕЙ, началь-
ник Новоайдарського відді-

лу Сєвєродонецької місцевої 
прокуратури, юрист 1 класу.
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Школа, як один із інститутів 
соціалізації людини, повинна бути 
винятково уважною  до нових 
реалій і тенденцій суспільного 
розвитку, до нововведень у сфері 
змісту, форм і методів навчання та 
виховання.

20 грудня 2018 року у місті 
Києві відбулась X Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Інноваційні технології навчання 
обдарованої молоді». Учасниками 
заходу стали  педагоги, науковці, 
методисти, управлінці та всі, заці-
кавлені проблемами  обдарованої 
молоді та розвитку середньої осві-
ти. Також взяли участь у заході 
педагоги КЗ «Новоайдарська об-
ласна загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат  І-ІІІ  ступенів».

Напрями роботи конференції: 
інноваційні системи управління 
знаннями в освітньо-інформацій-
ному середовищі; STEM-освіта 
- міждисциплінарний підхід нав-
чання; організація науково-до-
слідницької діяльності учнівської і 
студентської молоді з використан-
ням засобів інформаційно-освіт-
нього простору та інші напрямки.

Організаторами заходу були: 
Міністерство освіти і науки Украї-
ни; Національна академія педаго-
гічних наук України; Інститут об-
дарованої дитини НАПН України; 
Державна наукова установа «Ін-
ститут модернізації змісту осві-
ти»; та інші.

Участь у заході об’єднала фа-
хівців навколо  проблем виявлен-
ня, підтримки, розвитку обдаро-
ваних дітей,  внесла у спільну 
роботу нові ідеї, нові пропозиції, 
підготувала  науковий грунт для 
подальших творчих пошуків. Вра-
зило те, що науковці гостро розу-
міють проблеми середньої освіти, 
готові ділитися своїми знаннями 
та досвідом з багатьох проблем-
них питань.

Пройдешня конференція – це 
унікальна можливість наукового 
спілкування, можливість ознайо-
митися з новими доробками, по-
ділитись досвідом  та побачити 
перспективи розвитку нашого за-
кладу. 

Хочемо поділитися основними 
думками науковців та практиків 
учасників науково-практичної 
конференції «Інноваційні техноло-
гії навчання обдарованої молоді».

Всі учасники наголошували на 

те, що на сучасному етапі розвит-
ку нашої держави стратегічними 
завданнями реформування освіти 
в Україні є формування освіченої, 
творчої особистості, становлення 
її фізичного і морального здоров'я, 
забезпечення пріоритетності 
розвитку людини, відтворення й 
трансляція культури і духовності, 
а також виведення освіти України 
на рівень освіти розвинутих країн 
світу шляхом докорінного рефор-
мування її концептуальних, струк-
турних, організаційних засад. 

В умовах розбудови націо-
нальної системи загальної серед-
ньої освіти важливого значення 
набуває інноваційна діяльність 
загальноосвітніх навчальних за-
кладів, яка характеризується як 
системним експериментуванням, 
розробкою, апробацією, упровад-
женням освітніх інновацій, так і 
процесом внесення якісно нових 
елементів в освіту.

Відповідно інноваційність має 
характеризувати професійну ді-
яльність кожного вчителя. І щоб 
залишатись в професії, щоб мати 
авторитет та вплив на підростаю-
че покоління необхідно постійно 
вчитись, рости, вдосконалюва-
тись… 

Аналізуючи виступи науков-
ців, можна зробити висновок, що 
ми маємо справу з новим поколін-
ням людей, таким близьким і вод-
ночас далеким…

Нові технології змушують 
людський мозок еволюціонувати 
в небаченому досі темпі. Діти, 
які ніколи не жили у світі без ін-
тернету, вже «заточені» під вірту-

альну реальність. До школи зараз 
приходять абсолютно нові за ти-
пом мислення учні. Якщо орієн-
туватися на теорію поколінь, нині 
за партами сидить покоління Z — 
«цифрові» діти.

Ці діти виросли серед новин-
них стрічок і клацання телевізій-
ним пультом. Вибір — їх головна 
цінність. Пошук — те, що вони 
вміють найкраще. Для них завж-
ди існує цікавіший сайт, свіжіша 
інформація — треба лише знайти. 

Вони здатні швидко переробля-
ти  великі обсяги інформації, од-
ночасно листуватися з десятком 
людей і оперативно реагувати на 
нові повідомлення.

Вони — діти гаджетів. Тому 
пишуть на папері лише на уроках, 
решта записів — у смартфонах і 
планшетах. Майже не читають 
паперових книг, хоча літери ви-
вчають з пелюшок, щоб знайти 
мультики в YouTube. Для таких 
учнів підручники здаються нуд-
ними без презентацій та відео.

Які рекомендації мають фахів-
ці - психологи? Що робити?

По-перше, говорити з ними 
«твітами», тобто коротко і з пе-
рервами. А завдання розсилати 
на гаджети. Будь-яке  завдання 
краще розбивати на десяток дріб-
них. Розписувати кожен крок і не 
сподіватися на допитливість. Ша-
блони не обмежують, а навпаки 
заспокоюють покоління Z. А кре-
ативність вмикається, коли вони 
знаходять недоліки в шаблонах 
або шукають нові версії.

По-друге, у навчанні варто 
спиратися на любов до публічно-

сті. Запропонуйте учням зняти ві-
део про виконання досліду. Вони 
зроблять це охочіше, ніж запису-
ватимуть результати в зошит.

По-третє, треба враховувати, 
що сучасні діти не знають еле-
ментарних побутових речей. Тож 
робити висновки про зрілість 
школяра варто за його інтелекту-
альною працею, а не соціальною 
пристосованістю. Вчителям необ-
хідно тісно спілкуватися з батька-
ми — вони і «домашку» роблять, 
і інтереси старшокласників пред-
ставляють.

Четверте, подача матеріалу на 
уроці, цікавість, елемент гри ще 
ніколи не були настільки важливі. 
А ще — зручність, всі вже зрозу-
міли, що комфортні, стильні та 
модернізовані класи спонукають 
сучасних дітей бігти на заняття. 
Якщо немає матеріальної бази, 
використовуйте оригінальні роз-
друківки та нестандартне оформ-
лення кабінету.

І на останок: вчителю варто да-
вати час на уроці для зворотного 
зв’язку від однолітків, обміну до-
свідом, групових завдань. 

Висновок: сучасних дітей тре-
ба вчити розуміти власні та чужі 
почуття, звертати увагу на склад-
ність та унікальність особистості.

У цьому контексті особливу 
увагу привернув виступ Кири-
чука В.О. «Проектне управління 
особистісним розвитком обдаро-
ваної особистості з використан-
ням інтернет-технологій». Тим 
більше, що Новоайдарська об-
ласна загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат   у поточному на-
вчальному році працює над впро-
вадженням у навчально - виховну 
роботу сучасних технологій, зо-
крема впровадження та викори-
стання комп’ютерної програми  
«Сервіс управління освітнім про-
цесом «УНІВЕРСАЛ-ОНЛАЙН», 
під керівництвом Киричука Ва-
лерія Олександровича, кандидата 
педагогічних наук, доцента кафе-
дри психології управління ДВНЗ 

«Університет менеджменту осві-
ти» НАПН України», провідного 
наукового співробітника відділу 
проектування розвитку обдарова-
ності Інститут обдарованої дити-
ни НАПН.

Сервіс створений та функці-
онує на основі дев’яти взаємо-
залежних і взаємодоповнюючих 
психолого-педагогічних техноло-
гій, а саме: діагностика, аналіз, 
конструювання, програмування, 
моделювання, планування, тво-
рення, реалізація, моніторинг, що 
складають цілісну освітню систе-
му в закладі загальної середньої 
освіти. В основу першого техно-
логічного модуля «Діагностика» 
сервісу «Універсал-онлайн» по-
кладено декілька діагностичних 
методик: «Домінуюча система 
сприйняття»; «Навчальна актив-
ність»; «Профіль мислення»; 
«Ставлення батьків»; «Шкільний 
текст розумового розвитку «Со-
ціометрія», «Ціннісні орієнтації», 
Життєва активність», «Взаємо- 
стосунки в сім’ях». Сервісом 
також передбачено прогнозуван-
ня розвитку особистості учня 
та класного колективу на основі 
причинно-наслідкових зв’язків та 
факторного аналізу за 116 крите-
ріями і показниками особистіс-
ного розвитку. На основі кореля-
ційного аналізу рівня розвитку 
особистості учня.

 Використання хмарного сер-
вісу «Універсал-онлайн» дає 
можливість вибудувати цілісну 
систему управління освітніми 
проектами особистісного розвит-
ку учнів, про що свідчать педа-
гогічні консиліуми та педради у 
нашому закладі.

І, насамкінець, усі учасники 
конференції дійшли висновку, що 
сьогодні немає чітких механіз-
мів, які б прописували  діяльність 
освітніх закладів усіх рівнів. 
Тому сьогодні дуже актуальним 
постає питання – яким має бути 
педагогічний колектив та його 
лідер - директор сучасної школи, 
адже він є ключовою фігурою 
освітнього середовища. Здебіль-
шого, саме він повинен визнача-
ти долю освітніх реформ і досить 
істотно впливати на педагогічну 
творчість кожного вчителя. 

Щиро вдячні директору шко-
ли Ганні Олексіївні Бірюковій за 
надану можливість стати учасни-
ками такої цікавої наукової події! 
Нашому директору властиве стра-
тегічне мислення та вміння ство-
рити згуртовану спільноту, тому 
завершили рік з вдячністю та спо-
діваннями на творче майбутнє.

О. ВОРОНКІНА,                            
Л. МОСЯЖ, заступники ди-

ректора з науково-методичної 
роботи, учасники конференції.

 

Учительська професія вимагає особливої чутливості до постійно оновлюваних тенденцій 
суспільного життя, здатності до сприйняття потреб суспільства і відповідного коригування своєї 
роботи.

Особливе значення має ця здатність за  інформаційної доби, яка потребує багатьох, принципово 
відмінних від попередніх, навичок, умінь і відповідного мислення. 

Заступник директора Л.О. Мосяж та практичний психолог 
О.В. Солодуха аналізують основні сфери розвитку учнів.

Заповнення електронної форми опитувальника 
ученицею 11 класу Д. Банніковою.

Виступ лікаря Т.В. Тихонової на педагогічному консіліумі.

Виступ заступника директора Н.М. Солодухи на педраді з 
питань впровадження сервісу Універсал-Онлайн.
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Улыбаясь и одновременно 
умываясь слезами я рассталась с 
родной Бахмутовской ООШ, лю-
бимыми друзьями и учителями. 
Обделённые вниманием и на-
делённые волнениями остались 
мои родители. А я уехала...уехала 
во взрослую жизнь. Шагнув на 
встречу к мечте. Моё будущее при-
звание "Учитель". Да, я настолько 
вдохновилась своими преподава-
телями, что решила тоже вступить 

в их круг. Ведь учитель - это и есть 
детство, и знания. Учитель - это 
человек, который помог вам от-
крыть дверь в новый, неизвестный 
мир. И моя цель - это не просто об-
учить своих учеников предмету, а 
дать свою заботу и тепло, оставить 
хороший след в их душе. Помогать 
им на протяжении одиннадцати 
счастливых лет. 

Всему этому меня учат уже в 
Луганском национальном универ-

ситете им. Т.Г. Шевченко, где я 
получила много хороших впе-
чатлений. Здесь, совсем в чу-
жих краях, я на каждом шагу 
встречала новые знакомства, 
яркие эмоции ну и, конечно 
же, хорошие отметки. Да, я 
обрела новую семью, которая 
также поддержит и поможет, 
а потом отпустит меня образо-
ванную и совсем уж взрослую 
тётеньку. 

Конечно, быть студентом – 
это большой труд. Ведь глав-
ная наша задача сейчас – полу-
чить максимум знаний, чтобы 
стать в будущем профессио-
налами своего дела. Лекции, 
конспекты, семинары, твор-
ческие задания, практические 
работы – это все присутству-
ет в огромном количестве! Я 
считаю, что университет – это 
жизненная школа. Жизнь, ко-
торую надо прожить и познать 
каждому. Как правило, студенче-
ские годы никогда не проходят 
впустую. Каждый из нас самосо-
вершенствуется, взрослеет…

Но ведь не зря студенчество на-
зывают одним из самых ярких и 
незабываемых жизненных этапов. 
Студенчество – это замечательный 
мир со своими законами и прави-
лами, испытаниями и трудностя-
ми. Спорить не буду! Так и есть! 
Первые полгода учебы в вузе при-
несли мне столько интересного! 
Новые знакомства, новые друзья, 
приключения…. Всего не пере-
честь! 

Сейчас набрасываю на бумаге 
свои мысли и улыбаюсь, но грусти 

и тоски от вас не скрою. Я очень 
скучаю по былым временам, когда 
сидела за партой с Гришенькой, 
кидалась в Лерчика бумажками с 
нелепым текстом, улыбалась Рус-
лану, шла домой радостная и обес-
силенная с соседом Сашкой. Вот 
она, моя супер команда, которую я 
запомню на всю жизнь. 

Своим друзьям-студентам, од-
ногруппникам, да и всем-всем сту-
дентам желанию отличной учебы, 
чудесных мгновений, прекрасных 
друзей! Попытайтесь найти золо-
тую середину, пусть ваша студен-
ческая жизнь  будет веселой, и, 
конечно,  не забывайте учиться. 
Чтобы можно было сказать, что 
студент –  всегда звучит гордо! А 

будущим студентам хочу ска-
зать: ничего не бойтесь, выби-
райте тот вуз, ту профессию, 
которая вам по душе, и все у 
вас получится! Вас ждет самое 
прекрасное время !

Хочу подвести итог мыс-
лями и обращением к моим 
друзьям, нынешним одинад-
цатиклассникам. Несмотря на 
всё замечательное обретённое, 
не забывайте родное, старое. 
Родителей, которые всю жизнь 
рядом, всегда готовы тебя под-
держать, если вдруг оступишь-
ся. Родную школу, учителей, 
которые вас воспитали людьми 
и, конечно же, преданных, по-
нимающих друзей.

И, дорогие, не спешите 
взрослеть! Помните, это всегда 
успеется, а вот детство уже не 
вернуть.

В сей миг едва ли снова      
попадём,
Своих друзей вторично не         

найдём,
Лови же миг! Ведь он не            

повторится,
Как ты и сам не повторишься 

в нём.
Желаю вам успешно сдать ЗНО, 

и пусть ваши мечты, планы вопло-
щаются в жизнь, пусть все ваши 
труды и старания непременно при-
водят вас к верной цели!

Ирина КУДИНОВА,  
студентка 1 курса Луганско-

го национального университета 
им. Тараса Шевченко (г. Старо-
бельск), факультет естествен-
ных наук.

 

Ещё совсем чуть-чуть и мне 18 лет. Я не верю. Нет. Я не хочу в 
это верить! Как говорил известный французский писатель, поэт 
- Антуан де Сент - Экзюпери: "На этом свете меня огорчает 
только одно - то, что нужно становиться взрослым". Нет, пер-
вое время не столь контролируемая родителями, взрослая жизнь 
покажется вам очень весёлой и интересной. Но со временем пони-
маешь, что и с трудностями нужно тоже учиться справляться 
самостоятельно. Вот и мой черед настал.

Новоайдарской ДЮСШ поступило пред-
ложение принять участие  в межрегиональ-
ном турнире по волейболу среди девушек 
2002 г.р. и младше. Учитывая высокий статус 
соревнований, мы с радостью согласились.

В Харькове нас встретили, рассказали о 
местах проведения игр, об их расписании. В 
первый день соревнований в 9.30 мы вышли 
играть с Одессой. Как правило, первые игры 
всегда даются трудно. Очень важно настро-
иться, увидеть слабые стороны противника 
и сыграть на морально-волевых качествах. 
В трудной борьбе нам удалось победить, не-
смотря  на то, что у соперника были высокие 
нападающие и блокирующие. В этот день мы 

сыграли еще две игры с командами Каменск 
(Днепродзержинск), Первомайский.

Второй игровой день мы также успешно 
отыграли в двух прекрасных спортивных за-
лах Академии городского хозяйства. После 
двух игровых дней мы являлись лидерами: 6 
побед из 6 встреч.

Все решалось в последний, третий, игро-
вой день, где нам предстояло сыграть с ко-
мандами города Харькова. В упорной борьбе 
девчонки уступили ДЮСШ №12 г.Харькова 
со счетом 2:1, но выиграли у команды 

ДЮСШ №11 Харькова. В итоге мы заняли 
второе место. Лучшим игроком турнира при-
знана волейболистка нашей команды Алина 
Харченко!

Очень важно (и это понимает каждый тре-
нер), чтобы в команде был лидер. На этих 
соревнованиях в нашей команде их было 
трое. Это Алина Харченко, Карина Шилова, 
Алина Шилова. Их заряженность, готовность 
передавались и другим девчонкам, которые 
прибавляли в мастерстве от игры к игре. Хо-
рошую игру продемонстрировали Люда Тру-
някова, Даша Кривякина, наша очень пер-
спективная молодежь Маша Иванова, Маша 
Харченко, Кристина Фисанова.

Хотелось бы поблагодарить начальника 
отдела образования А.В. Селихова, дирек-
тора ДЮСШ А.А. Бондаря за оказанную по-
мощь по финансированию поездки на сорев-
нования в г. Харьков.

Такое серьезное внимание к детям по-
зволяет раскрыть индивидуальные способ-
ности и успешно конкурировать небольшим 
спортивным школам с учебными заведени-
ями крупных городов и областных центров              
Украины.

А. КАРКАЧЕВ, тренер ДЮСШ.

Традиционно в г.Харькове в преддверии праздников проводится огромное количе-
ство всеукраинских волейбольных турниров.

«Досвід показує, що інтерес до кни-
ги виникає тоді, коли читач розуміє, він 
сприймає, що література – це не щось 
таке мертве. Не щось таке, що знахо-
диться на книжковій полиці, а це те, що 
пишеться в один час із тобою. Пись-
менники – це живі люди, яких можна 
про щось запитати, які можуть чомусь 
навчити, або навпаки ти можеш їх чо-
мусь навчити», – переконаний Сергій 
Жадан.

18 січня пройшла зустріч з пись-
менниками у Щасті, повідомляє 
Щастинська міська рада на своєму 
офіційному сайті (schastye-rada.gov.
ua). Дві аудиторії, дитяча та доросла, 
зустрічали своїх письменників. Іван 
Андрусяк та Тетяна Стус розмовляли 
з маленькими читачами, обговорювали 
улюблених книжкових героїв та смаку-

вали слова. Так, саме смакувати слова: 
«Вони бувають гострі, солоні, солодкі 
та прісні, мов трава», - шуткував пись-
менник із малечею. 

Андрій Курков, Євген Положій та 
Сергій Жадан читали свої твори, об-
говорювали з присутніми культуру, 
розвиток кіномистецтва, виховання 
любові до рідної мови. В залі лунали 
оплески, жарти, бо серйозні речі мож-
ливо обговорювати із гумором.

Сергій Жадан анонсував новий про-
ект для школярів, але це попереду. А 
поки він побажав щастинцям удачі і 
спільних успішних проектів!

Після закінчення зустрічі книжко-
вий фонд місцевої бібліотеки пись-
менники поповнили на кілька сотень 
примірників. 

За матеріалами schastye-rada.gov.ua

16-го січня у Харкові стартував проект «Схід читає» з метою приверну-
ти читацьку увагу до бібліотек Донецької і Луганської областей, як центрів 
громадського і культурного життя. 

Благодійним фондом Сергія Жадана у партнерстві з Українським 
інститутом книги  за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» за-
плановано серію зустрічей з відомими українськими письменниками: Іваном 
Андрусяком, Сергієм Жаданом, Андрієм Курковим, Євгеном Положієм 
та Тетяною Стус. Всього біля 30 заходів. У першому турі «Схід читає» 
літератори побували у Сватовому, Старобільську, Станиці Луганській.
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Лідерка президентського рей-
тингу наочно продемонструвала, 
що вона перебуває на піку своєї 
політичної форми і чудово під-
готовлена до виснажливої кіль-
камісячної передвиборчої кам-
панії. 

Вона презентувала комплекс-
ну стратегію розвитку України, 
чим не може похвалитися жо-
ден інший український політик. 
Це: Новий економічний курс, 
Новий соціальний курс, розши-
рений формат Будапешт плюс і 
Нова Конституція України. Всі 
ці теми вона презентувала на 
спеціальних форумах і обгово-
рювала з фахівцями і простими 
українцями.

Ні в кого, крім Тимошенко, 

більше немає такого ясного ба-
чення майбутнього України і та-
кої сильної політичної команди.

Тимошенко демонструє не 
набір гасел, а чіткий Новий курс 
України, який був розроблений 
з допомогою кращих юристів, 
економістів та військових фа-
хівців нашої держави. Команда 
з 500 експертів працювала три 
роки. Починали свою роботу 
тоді, коли передвиборчою кам-
панією ще навіть і не пахло і це 
не було пов’язано  з виборами.

Новий курс передбачає по-
кроковий план наведення ладу в 
Україні. На жаль, це не буде лег-
ко, бо державу руйнували і гра-
бували багато років, але колись 
же треба покласти цьому край!

Представники влади і олігар-
хи дуже бояться Тимошенко, 
оскільки розуміють, що їм дове-
деться відповідати по закону за 
все, що вони накоїли з країною. 
Прості люди теж розуміють, 
що вона буде нещадно бороти-
ся з корупціонерами. Я іноді 
провожу фокус-групи в різних 
регіонах України, і коли люди 
говорять, що будуть голосувати 
за Тимошенко, то я їх запитую: 
чому. Одна з найпопулярніших 
відповідей — Юля посадить 
всіх злочинців. І народ чекає, що 
представникам нинішньої влади 
доведеться сидіти у в’язниці. 
Таким чином, вона відповідає 
запиту суспільства на «сильну 
руку».

Одна з головних відмінностей 
Юлії Володимирівни від інших 
українських політиків полягає 
у тому, що вона формує політи-
ку на багато років наперед, а не 
живе від виборів до виборів. Її 
рейтинг зростає вже багато міся-
ців поспіль, і наразі Тимошенко 
впевнено лідирує в усіх соціоло-
гічних опитуваннях. Соціологія 
наочно показує, що саме вона є 
найбільш імовірним майбутнім 
президентом України.

До того ж партія Батьківщи-
на – чи не єдина партія, яка має 
реальну партійну структуру в 
більшості регіонів України (крім 
хіба що Криму і тимчасово оку-
пованої частини Донбасу).

В партії є дуже багато фахів-

ців з права, економіки і інших 
важливих галузей знань. Всіх 
фахівців навіть неможливо пере-
рахувати. Вони мають чималий 
досвід державного управління і 
будуть наполегливо працювати в 
інтересах простих людей.

Команда Тимошенко буде 
звертати особливу увагу на со-
ціальну політику і підвищення 
зарплат і пенсій. Це необхідно 
для того, щоб зберегти людей в 
країні і заохотити повертатись 
тих, хто вже, на жаль, встиг ви-
їхати за межі країни.

Попереду ще багато роботи, 
але перші кроки вже зроблені. 
Далі буде…

Микола СПІРІДОНОВ, 
політичний експерт. RP

Виступ Юлії Тимошенко в передачі “Свобода слова” на каналі 
IСTV став однією з головних подій року, що почався.

Міністерство юстиції 
стягнуло 4,6 млрд 

гривень аліментів з 
боржників в 2018 році.
Про це на прес-конференції 

сказав міністр юстиції Павло Пе-
тренко. Він зазначив, що за мину-
лий рік виплачено 4,6 млрд гри-
вень аліментів на 555 тис. дітей.

Повністю погашено забор-
гованості за аліментами 70 тис. 
батьків-боржників.

Водночас встановлено, що 
близько 110 тис. боржників ніде 
не працюють, не мають житла і 
коштів для виплати аліментів.

Для цього в понеділок, 21 
січня, Мін'юст та Державна служ-
ба праці уклали меморандум про 
працевлаштування боржників за 
аліментами.

Спочатку боржникам будуть 
пропонуватися вакансії для пра-
цевлаштування в добровільному 
порядку, а в разі їх відмови - буде 
застосований механізм примусо-
вих робіт.

Міністерство соціальної 
політики ініціює заборону на на-
дання житлових субсидій тим 
домогосподарствам, члени яких 
мають заборгованість по виплаті 
аліментів.

ukranews.com

Перерахунок пенсій: що 
зміниться в 2019 році
Лише на 2019 рік було запла-

новано 6 етапів перерахунку. Два 
з них вже зробили з 1 січня. Пер-
ший вид перерахунку торкнувся 
виключно військових пенсіонерів. 

Крім того, з 1 січня цього року 
перерахували звичайні пенсії тим 
громадянам, які досягли 65 років 
і мають не менше 35 років стажу. 
Цей вид перерахунку пов'язаний 
зі збільшенням розміру 
мінімальної заробітної плати. 
Таким громадянам гарантується 
мінімальна пенсія у розмірі 40% 
мінімальної заробітної плати 
в Україні. З 1 січня 2019 року 
розмір мінімальної заробітної 
плати збільшився з 3723 гривень 
до 4173, отже, розмір мінімальної 
пенсії для таких людей стано-
вить тепер 1669,20 гривень (4173 
грн х 40%). Для решти грома-
дян мінімальна пенсія становить 
1497 грн, що дорівнює розміру 
прожиткового мінімуму, вста-
новленого для осіб, які втратили 
працездатність.

У липні та грудні поточного 

року розмір такого прожитко-
вого мінімуму буде збільшений 
двічі: з 1 липня він становитиме 
1564 гривень, а з 1 грудня – 1638. 
Стільки ж буде становити розмір 
мінімальної пенсії. Тобто влітку 
вона зросте на 67 гривень, а з 
наступної зими - ще на 74. Від 
прожиткового мінімуму також за-
лежать розміри деяких надбавок, 
наприклад, доплати ветеранам 
війни, надбавка за понаднормовий 
стаж, розмір пенсій за особливі 
заслуги. В результаті збільшення 
прожиткового мінімуму пенсії 
перераховуються автоматично.

Індексація
Ще два види перерахун-

ку здійснять вже з 1 березня і                                         
1 квітня. Найбільше надій саме 
на березневий перерахунок. Це 
буде обіцяна індексація у зв'язку 
із зростанням цін. Щорічний 
перерахунок пенсій з 1 берез-
ня прописаний на законодавчо-
му рівні, ще з 2004 року. Але 
останні роки дана норма урядом 
ігнорувалася. Тепер цей вид пере-
рахунку пообіцяли відновити, 
трохи змінивши його алгоритм. 
Згідно оновленої статті 42 Закону 
України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування" 
пенсію повинні щорічно пере-
раховувати шляхом збільшення 
показника середньої заробітної 
плати, яка враховується при її роз-
рахунку. Вона буде збільшуватися 
на коефіцієнт, який повинен 
відповідати 50% показника 
зростання споживчих цін за 
попередній рік і 50% показника 
зростання середньої заробітної 
плати порівняно з показниками 
попередніх років. На перший по-
гляд може здатися, що і пенсія від 
цього виросте чи не на 50%. Але 
таке заплутане формулювання 
обіцяє не таку вже й велику над-
бавку.

Перерахунок по стажу
Що стосується квітневого пере-

рахунку, то він торкнеться тільки 
тих громадян, у яких є неврахова-
ний стаж. Раніше, якщо пенсіонер 
працював, мав право раз на два 
роки подавати заяву на перераху-
нок. Починаючи з минулого року, 
такі перерахунки робляться 1 квітня 
без заяв. У органів Пенсійного 
фонду є доступ до даних про спла-
ту страхових внесків працюючих 
пенсіонерів. Ці дані аналізуються 
і тепер дозволяють перераховувати 
пенсії автоматично. 

ua.112.ua

Особистий прийом 
громадян

19 лютого 2019 року 
відбудеться виїзний особистий 
прийом громадян у приймальні 
громадян Старобільського 
управління ГУ ДФС у Луганській 
області заступника начальника ГУ 
ДФС у Луганській області Тка-
чова Ігоря Вікторовича (години 
прийому 10:00 – 13:00).

14 березня 2019 року 
відбудеться виїзний особистий 
прийом громадян у приймальні 
громадян Старобільського 
управління ГУ ДФС у Луганській 
області першого заступника на-
чальника ГУ ДФС у Луганській 
області Савченка Вадима 
Юрійовича (години прийому 
10:00 – 13:00).

Бажаючі записатись на осо-
бистий прийом мають зверну-
тись за адресою: Луганська об-
ласть, Старобільський район,                              
м. Старобільськ, вул. Харківська, 
буд. 6, та/або зателефонувати 
(06461)24007.

З початку 2019 року 
стартувала кампанія 

декларування громадя-
нами доходів, одержаних  

протягом 2018 року.
Старобільське управління 

ГУ ДФС у Луганській області 
повідомляє, що податкова 
декларація про майновий стан 
і доходи подається платника-
ми податків за місцем своєї 
податкової адреси в один із таких 
способів (за вибором): 

- особисто або уповноваженою 

на це особою;
- надсилається поштою з 

повідомленням про вручен-
ня та з описом вкладення;

- засобами електронного 
зв’язку в електронній формі з до-
триманням вимог законів щодо 
електронного документообігу.

Звертаємо увагу, що у 
разі надсилання податкової 
декларації поштою, платник по-
датку зобов’язаний здійснити 
таке відправлення не пізніше 
ніж за п’ять днів до закінчення 
граничного строку подання 
податкової декларації, а при 
поданні податкової декларації в 
електронній формі – не пізніше 
закінчення останньої години дня, 
в якому спливає такий граничний 
строк.

При направленні декларації 
засобами електронного зв’язку 
громадяни можуть скористатися 
новим електронним сервісом в 
“Електронному кабінеті”, який 
передбачає часткове автома-
тичне заповнення декларації на 
підставі облікових даних платни-
ка, відомостей щодо нарахованих 
(виплачених) доходів, наявних 
в Державному реєстрі фізичних 
осіб – платників податків та 
відомостей щодо об’єктів нерухо-
мого (рухомого) майна.

Звертаємо увагу, що у 2018 
році до Кодексу внесені зміни, 
якими розширено коло платників, 
які зобов’язані та/або мають пра-
во подати декларацію.

Так, зобов’язані включити до 
річної податкової декларації та 
самостійно сплатити установлені 
Кодексом податки та збори 
отримувачі винагород та інших 
виплат, нарахованих (виплачених) 

відповідно до умов цивільно-
правового договору у разі, якщо 
такі доходи отримані від фізичних 
осіб – платників єдиного податку 
четвертої групи.

Протягом 2019 року мають 
право подати декларацію з метою 
отримання  податкової знижки 
громадяни, які понесли витрати: 

- на користь вітчизняних 
закладів дошкільної, 
позашкільної, загальної середньої, 
професійної (професійно-
технічної) та вищої освіти для 
компенсації вартості здобуття 
відповідної освіти такого платни-
ка податку та/або члена його сім’ї 
першого ступеня споріднення;

- у вигляді орендної плати за 
договором оренди житла (квар-
тири, будинку), оформленим 
відповідно до вимог чинного за-
конодавства, у разі якщо такий 
платник має статус внутрішньо 
переміщеної особи та за умови 
дотримання вимог, встановлених 
Кодексом.

Старобільське управління 
ГУ ДФС у Луганській області.

Наказом  Міністерства 
соціальної політики України 
№1763 від 23.11.2018 року 
внесені зміни до Порядку на-
дання роботодавцями державній 
службі зайнятості інформації про 
зайнятість та працевлаштування 
громадян, що мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаш-
туванню (так звана квота).

Від початку 2018 року 
підприємства, установи та 
організації з чисельністю штат-
них працівників від 8 до 20 осіб 
мають забезпечити працевлаш-
тування не менше однієї особи, 
якій до настання права на пенсію 
за віком залишилося не більше 
10 років.

Підприємства, установи та 

організації з чисельністю штат-
них працівників понад 20 осіб, 
як і раніше, мають забезпечува-
ти 5% квоту з працевлаштування 
громадян. Тобто окремої квоти з 
працевлаштування осіб, яким до 
настання права на пенсію зали-
шилося 10 і менше років, для них 
не встановлено.

Вимога щодо виконан-
ня вищезазначеної кво-
ти поширюється лише на 
роботодавців, яких можна визна-
чити як підприємство, установа 
та організація. На фізичних осіб-
підприємців зазначена норма не 
поширюється.

Законом України «Про 
зайнятість населення», а саме 
ст.53 за невиконання робото-

давцем протягом року квоти 
для працевлаштування грома-
дян, залучених у частині першій 
ст.14 цього ж Закону – з ньо-
го стягується штраф за кож-
ну необґрунтовану відмову у 
працевлаштуванні таких осіб у 
межах відповідної квоти у дво-
кратному розмірі мінімальної 
заробітної плати, встановленої 
на момент виявлення порушення.

У зв’язку із змінами до Поряд-
ку виклали звіт у новій редакції 
«Інформація про зайнятість і 
працевлаштування громадян, 
що мають додаткові гарантії у 
сприянні працевлаштуванню за 
2018 рік». Заповнення звіту по 
квоті (із змінами) чітко прописа-
но у самому Порядку.
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   27 января - полгода светлой 
памяти нашего дорогого, любимого 

человека
БАЛЯС Дмитрия

   Не слышно голоса родного, не вид-
но добрых, милых глаз. Зачем судьба 
была жестока? Как рано ты ушел от 
нас! 
   Великой скорби не измерить, слезами 
горю не помочь... Тебя нет с нами, но 
навеки в сердцах ты наших не умрешь. 
   Никто не смог тебя спасти, ушел из 
жизни слишком рано, но светлый об-

раз твой родной мы будем помнить постоянно!
Родные и близкие.

26 января 2017 года ушел из жизни 
дорогой и любимый наш человек

ТОЛМАЧЕВ
Александр Викторович

  Любимый наш, как больно и обид-
но, что ты не с нами. Ты был для нас 
опорой, твой оптимизм, твоя любовь 
были бесконечны.
  Для нас ты жив и где-то рядом, в 
воспоминаниях и в сердцах. Душа 
всегда жива, она все знает, как стра-
даем мы сейчас! На небе стало боль-
ше ангелом одним, и это очевидно, 
точно знаем!
  Мы помним, любим и скорбим! Кто 
помнит его - помолитесь, помяните.

Жена, сестра, дети, внучка, племянники.

Неумолимо время, но не стихает 
боль утраты. 8 февраля - 2 года 

светлой памяти родного и горячо 
любимого нами человека

МЕЛЬНИКОВА 
Александра Михайловича 

(23.04.1984 - 08.02.2017)

   Короткий век: бывает больше, бы-
вает меньше - не в том суть, а в том, 
что без тебя так больно, и время 
вспять не повернуть. Но ты прошел 
свой путь достойно, и время прожито 
не зря, уже теперь ты спишь спокой-
но, для нас ты - солнце, воздух и заря. 

Ведь на земле ничто не долговечно, все тленно, и в итоге - прах. 
Лишь память о тебе навечно останется у нас в сердцах...

Жена, дети, родные.

Закупка МЕДА, ВОСКА, МЕР-
ВЫ. Обмен ВОЩИНЫ. Про-
дажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и 

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

ДОМ, 095-809-47-38.
однокомнатную КВАРТИРУ, 

кв. Шевченко (11-Пятилетки), воз-
можен торг. 095-223-24-27.

трехкомнатную КВАРТИ-
РУ, ул. Южная. 095-173-76-33,                 
066-235-79-40.

ВАЗ-2112, 095-839-50-44.
ДРОВА сосновые, ПИЛОМА-

ТЕРИАЛЫ, любого сечения.   
099-145-93-91.

КУР-НЕСУШЕК. 050-168-20-21.
2 КОРОВЫ на молоко, ТЕЛКУ 

9 месяцев на молоко, КУКУРУЗУ, 
066-036-34-81.

2 новые СТЕНКИ – ПРИХОЖ-
КИ в разобранном виде, без кре-
плений, 095-009-66-64.

ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ, б/у, в 
хорошем состоянии, 050-103-39-66.

БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, ЦЫ-
ПЛЯТА мясо-яичных пород, 
ГУСИ, МУЛАРДЫ, СТАРТО-
ВЫЕ КОРМА, 099-713-58-70, 
Олег.

продам

ЗАВОД КУПИТ МЕД, ВОСК 
ПОСТОЯННО, 099-371-00-31.

ПОСТОЯННО ЗАКУПАЕМ 
МЕД, 066-248-30-68, 068-438-93-33.

«Салтовский мясокомбинат» 
ЗАКУПАЕТ КРС, 096-258-58-06, 
050-753-45-19, Алексей.

ЗАКУПАЕМ КСР, ДОРЕЗ. 
099-011-98-55.

Куплю КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ, 095-512-38-39, 
098-389-73-47.

куплю

Высокое качество, 
точный вес, доставка 

066-928-50-36

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 
в Щастинський РЕМ потрібні

електромонтер з експлуатації розподільних 
мереж,

контролери енерГонаГлЯду
РОБОТА в смт. Новоайдар та м. Щастя ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ  

(II, III групи), які не мають протипоказань для виконання робіт, 
пов’язаних з тривалою ходьбою і перебуванням на відкритих майдан-
чиках при підвищених і знижених температурах, без досвіду роботи, 
середня освіта. Можливий неповний робочий день.

Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10, тел. 9-45-35.

 С прискорбием сообщаем, что 18 января 2019 года на 79 году 
жизни перестало биться сердце замечательного педагога

ФИЛИППОВОЙ Людмилы Викторовны.
 Учителя и ветераны педагогического труда Новоайдарской шко-

лы-гимназии глубоко скорбят по поводу смерти коллеги и выра-
жают искренние соболезнования родным и близким.

ПОМНИМ.. .

ремонт и изготовление 
мЯГкой мебели

095-410-86-01, 067-640-64-14.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-
НЫ. Продажа. Установка.                
Ремонт.    Обслуживание.               
099-336-87-79.

услуги

работа

аренда

СЕМЕНА КОРМОВЫХ 
ТРАВ:

люцерна, эспарцет, 
суданка, клевер, кострец 

и т.д.; 
сидераты, медоносы.

Гибриды подсолнечника, 
кукурузы и др. культур. 

тел. 099-503-69-17
        067-689-27-26

www.semenatrav.com

Б л а г о д а р н о с т ь
Выражаем благодарность руководству ГУНП в Новоайдарском 

районе, Подройко А.В., Шишкину П.А., голове районного совета 
В.В. Макогону, медицинским работникам О.Л. Корж, В.А. Корж, 
Н.И. Бережной, В.А. Вернигоре, З.И. Чернухе, Л.А. Бабенко, сред-
ним медработникам Н.А. Носковой, С.В. Гиренко, И.Е. Суворовой, 
Л.И. Дугиновой, подругам Н.В. Котовой, В.Г. Хабецкой за мораль-
ную и материальную поддержку в этот трудный час.

Отдельная благодарность коллективу столовой «Айдар» за орга-
низацию поминального обеда.

Семья Скуридиных, дети, внуки Вера, Надя, Алеша.

1 ферваля встречает свой 
70-летний юбилей замечатель-

ный человек - Ольга Никола-
евна БИБИКОВА! От всей 
души шлем ей поздравления!

Улетают года, словно пух 
тополей, не грусти, провожая 
их взглядом. Ведь года – не 
беда и совсем ерунда, коль 
семья и друзья с тобой рядом! 
Желаем здоровья на долгие 

годы, и чтоб стороной обхо-
дили невзгоды. Чтоб радость и 

счастье не знали разлуки, чтоб 
душу согрели дети и внуки! Пусть 

твой дом достатком дышит, пусть будут 
в нем покой и труд, пусть смех внучат в нем будет 
слышен, пусть мир и счастье в нем живут!

С любовью и уважением, 
кумовья Федор и Вера.

Шановна Ольга Миколаївна БІБІКОВА! Від 
імені адміністрації та профспілкового комітету 
Новоайдарського РТМО щиро вітаємо Вас з 
ювілеєм!

Бажаємо міцного здоров’я, творчих здобутків, 
невичерпної енергії, щастя, благополуччя, душев-
ного тепла, поваги і любові колег та пацієнтів. Не-
хай праця на благо людей приносить задоволення і 
радість, нехай добро, яке ви даруєте своїм пацієнтам 
сторицею і Вам повернеться!

У добрий та радісний день ювілея хотілося б 
стільки всього побажати: жити без суму, турбот, не 
хворіти, вірить, кохать та печалі не знати! Не повто-
ряти минулі помилки, тільки удачу зустрічати в путі, 
кожний свій день починати з усмішки, сміливо та 
радісно до щастя іти!

Адміністрація та профспілка 
Новоайдарського РТМО.

Замечательных соседей Дарью Федотовну и Ни-
колая Федоровича КУДРЯВЦЕВЫХ от всей души 
поздравлям с 50-летием супружеской жизни!

Вы создали крепкую большую семью, воспитав 
пятерых детей, а теперь радуясь успехам одиннадца-
ти внуков.

Вы уже полвека вместе, это ж чудо, да и только! 
Вам прожить еще лет двести! С золотою свадьбой, 
горько!

Желаем всему вашему большому семейству здо-
ровья, удачи и благополучия!

Александр, Татьяна, Анна.

Гречишкинского сельского голову, доброго чело-
века, замечательную женщину Людмилу Михай-
ловну ГРЕЧИШКИНУ от всей души поздравляем 
с Днем рождения!

От нас примите поздравленья в Ваш светлый 
праздник – День рожденья! Желаем Вам цвести здо-
ровьем, пусть счастье будет неземное, нескучной 
жизни, яркой, сладкой, быть уважаемой, в достатке. 
В семье любви Вам и уюта, всегда пусть добрым бу-
дет утро!

С глубоким уважением и благодарностью - 
жители села Безгиново.

Сдам ЖИЛЬЕ на длительный 
срок, с. Спеваковка. Оплата только 
по счетчикам. Подробнее по теле-
фону 095-571-36-33.

16.02.2019 г. состоится Юношеский турнир по бильярду в помещении 
кафе «Пирамида», посвященный чествованию ветеранов-афганцев.

Регистрация - 08:30; начало турнира - 09:00.
Для участия в турнире приглашаются юноши и девушки возрастом 

до 20 лет.
Организаторы мероприятия - Правление Новоайдарского РПС, КП 

«Спорт для всех». Справки по телефону 095-172-62-87.

Турнир по бильярду

Лучшая замена угля!     
Калорийность – 6000 ккал. 
В 2,5-3 раза эффективнее 

дров. Сгорают полностью. 
Возможна доставка. 

099-134-04-39. 

Трест «Жилстрой-1» приглашает на работу                        
КАМЕНЩИКОВ. 
Высокая ЗП, соцпакет, общежитие. 067-540-56-91,                

067-540-03-87, 066-311-39-02, 093-921-65-88.
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Валенки
Войлочные ботинки, чуни, 

валенки... Да как только не 
называли обувь, которая актив-
но выпускалась в прошлом сто-
летии. Ее надевали в лютые 
морозы или особенно снеж-
ные дни. Сейчас войлочные 
ботинки буквально переро-
дились. В этом году их мож-
но наблюдать в коллекциях 
знаменитых дизайнеров. 
Их украшают вышивкой, 
кожаными вставками или 
фотопечатью. Также попу-
лярны модели в стиле кэжу-
ал, являющие собой нечто 
среднее между кроссовками 
и полуботинками яркого цве-
та.

Шапка-«петушок»
Настоящим фурором зимы 

стало возвращение легендар-
ной шапки-«петушка» родом из 

1970-х. В те времена они были 
выполнены в спортивном стиле 
и пользовались популярностью 
у мужской половины велосипе-
дистов, альпинистов, лыжников, 
охотников и среди молодежи. Из-

за характерного гребня головной 
убор получил название «пету-
шок». Современные шапки име-
ют несколько иной вид и ориен-
тированы на женскую половину 

населения, однако иногда встре-
чаются и модели для мужчин.

Авоська
Сумка-авоська стала чуть 

ли не символом ушедшей эпо-
хи. Сетчатые сумки отличались 
прочностью, вместительностью 

и долговечностью. С ними 
было удобно ходить за по-
купками, да и других альтер-
натив у населения не было. 
С появлением полиэтиле-
новых пакетов авоськи ушли 
в забытье, а сейчас снова 
вернулись. В этом году ими 
пестрят практически все 
страницы модных журналов. 
Чаще всего сетчатые сум-
ки используются в качестве 
чехла для основной, но иног-
да выступают и как самосто-
ятельные единицы.

Галоши
Галоши надевали в дождли-

вую погоду, чтобы ходить в ого-
роде или по городу, а по приходу 

домой легко снять и вымыть. 
И вот, спустя более, чем 
50 лет, галоши вернулись 
в нашу жизнь. Их предназ-
начение не изменилось, а 
вот внешний вид стал более 
привлекательным. Поэтому, 
чтобы быть в тренде, стоит 
обзавестись парой ярких га-
лош из резины или кожи.

Носки и сандалии
Для женщин это сочетание 

всегда было странным и ма-
лопривлекательным, поэто-
му со временем оно отошло 
в забытье и стало признаком 
безвкусицы. Но мода - штука не-
предсказуемая. На сегодняшний 
день, комплекты из носков и сан-
далий не только вернулись, но 
и стали настоящим трендом. За 
подобное сочетание выступили 
Bottega Veneta, Versace, Marni и 
некоторые другие бренды. 

Джинсы с высокой 
посадкой

Рассказ о моде 1980-х можно 
назвать неполным без упомина-
ния о джинсах, которые были 
страшным дефицитом. В те вре-
мена самыми модными были 
джинсы из жесткого материала, 
прямого кроя с высокой посад-
кой. На дворе сейчас 2019 год, 
а джинсы из 80-х снова в моде. 
Лучше всего сочетать их с ке-
дами или кроссовками, белыми 
свободными футболками и джин-
совыми куртками.

 
 

Как известно, мода циклична. Позабытые вещи обретают в настоящем новое «звучание». К всеоб-
щему удивлению, многие тренды прошлого становятся сегодня безумно популярными.

«У кожному регіоні спостеріга-
ються свої особливості щодо імен. 
Наприклад, на Львівщині дуже 
поширені для дівчат такі імена як 
Софія, Анна, а в Харківській об-
ласті - Дар’я, Злата. У 2018 році 
хлопчиків найчастіше називали 
Матвій, Дмитро, Максим, Марко, 
Олександр, Артем, Андрій, Іван, 
Владислав. Дівчаток – Злата, Со-
фія, Єва, Кіра, Яна, 
Марія, Вікторія, 
Анастасія, Поліна», 
- повідомила заступ-
ник Міністра юсти-
ції України з питань 
державної реєстрації 
Ірина Садовська.

У рейтингу найпо-
пулярніших імен сто-
лиці для хлопчиків 
стали  - Богдан, Да-
ніїл, Денис, Дмитро, 
Іван, Макар, Матвій, 
Марк, Олександр, 
Тимофій, Ярослав. 
Для дівчаток - Аріна, 
Анна, Валерія, Дарина, Єва, Злата, 
Марія, Мілана, Поліна, Софія, Со-
ломія.

Ірина Садовська зазначила, що 
крім традиційних імен, українці 
вибирають і незвичні. В минулому 
році дівчаток називали - Принце-

са, Нуне, Авігея, Сумаййа, 
Аглая, Аіша, Аполінарія, 
Дельфіна, Йохана-Клавдія, 
Мадона Лама, Філофтея. 
Хлопчиків – Сонцемір, Ма-
дяк, Космос, Арон Діонісій, 
Лучіан, Нектарій.

Заступник Міністра юстиції 
також нагадала, що по всій Украї-
ні діє послуга Мін'юсту з видачі 
свідоцтва про народження дитини 
безпосередньо в пологовому бу-
динку.

«Народження дитини - це 
завжди для батьків переживання 
та додаткові клопоти. І завдання 

Мін’юсту спростити сервіси, які 
пов’язані з видачою документів, 
зокрема, свідоцтва про народжен-
ня. Зараз батькам не потрібно біга-
ти по установах, стояти в чергах, 
щоб отримати свідоцтво про на-
родження. Все це можна зробити 

безпосередньо в пологовому бу-
динку. На сьогоднішній день та-
кою послугою можна скористатися 
в 468 медичних установах і за 2018 
рік 162 тисячі новонароджених от-
римали свідоцтва про народження 
саме у пологовому будинку», - за-
значила Ірина Садовська.

minjust.gov.ua

Начальник Новоайдарського 
РВ ДРАЦС ГТУЮ у Луганській 
області Валерія Тасбулатова по-
відомила нашій редакції,  що за 
2018 рік по району зареєстровано: 
народжень - 143, з них 95 відділом, 

шлюбів - 98, з них 
відділом 32, розі-
рвань шлюбів - 39, 
зміни імені - 6, по-
новлено актових за-
писів - 55, з них про 
народження - 36, 
анульовано - 1.

За 2018 рік по 
району найчастіше 
присвоювали дітям 
імена: хлопчикам: 
Іван, Олександр, 
Тимофій, Кирило, 
Михайло, Максим, 
Ілля, Богдан; дівчат-
кам: Катерина, Єва, 

Софія, Аріна, Вероніка, Марія, 
Дар'я.

Рідковживані імена для хлопчи-
ків: Савва, Лев, Всеволод, Ростис-
лав, Данель, Ельдар, Платон;

для дівчаток: Мілана, Злата, 
Амелія, Таїсія, Аниліна.

Управління державної реєстрації 
актів цивільного стану Міністерства 
юстиції підготувало статистику 
найпопулярніших імен, якими українці 
називали своїх немовлят у 2018 році.

Загадочный радиосигнал получили астрономы при помощи интер-
ферометрического радиотелескопа в Радиоастрономической обсер-
ватории Доминиона в Британской Колумбии (CHIME). Это быстрый 
радиовсплеск, получивший название FRB 180814.J0422+73, представ-
ляющий собой короткий и мощный сигнал радиоэнергии, приходя-
щий из очень далеких галактик. 

Расчеты показали, что повторяющийся сигнал расположен в 1,6 
миллиардов световых лет от Земли. Из более 60 обнаруженных ра-
диовсплесков до сих пор ни один не повторялся.

Команда CHIME также увидела странное сходство между двумя 
известными повторяющимися всплесками. Большинство FRB — про-
сто резкий гудок, похожий на одну ноту, сыгранную на трубе. Но не-
которые состояли из отдельных подвсплесков, которые различались в 
частоте, словно «уа-уа-уа» на грустном тромбоне.

Откуда появляются быстрые радиовсплески? Теорий у астрономов 
очень много. В какой-то момент они даже рассматривали вариант сиг-
налов от разумных инопланетян. Но неясно, поступают ли повторяю-
щиеся всплески и одиночные всплески из источников одного рода или 
повторяются ли одиночные, если наблюдать достаточно долго.

«Мы не можем пока объяснить природу повторяющегося радио-  
всплеска. До сих пор у нас был только один ретранслятор, и он ос-
тавлял больше вопросов, чем ответов. Но тот факт, что оба ретран-
слятора ведут себя одинаково, может указывать на то, что они имеют 
одинаковое происхождение», – говорит астроном Эмили Петрофф из 
Нидерландского института радиоастрономии ASTRON.


