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Шановні новоайдарці, мешканці Новоайдарської ОТГ!
Багато знакових подій пережив український народ за всю історію свого існування. На жаль, ледь не 

кожна сторінка нашої історії омита кров’ю Героїв.
Однією з таких трагічних і водночас героїчних дат є 29 січня, коли вся Україна вшановує пам’ять Героїв 

Крут. 104 роки тому біля станції Крути кілька сотень київських студентів та гімназистів вступили у нерівний 
бій з чотирьохтисячною більшовицькою армією. Герої Крут призупинили наступ військ на столицю України, що 
дало змогу урядові Української Народної Республіки добитися міжнародного визнання України на мирних пере-
говорах у Бресті. Це було перше у ХХ столітті офіційне визнання нашої держави, що утвердило на політичній 
карті Українську державу.

Українські юнаки постали у смертельний поєдинок з лютим і нещадним ворогом, билися до останнього на-
бою, до останнього подиху і вписали героїчну сторінку в історію визвольних змагань нашого народу. Подвиг 
Героїв Крут, що своєю кров’ю окропили святу землю в боротьбі за волю України, навічно залишиться як символ 
національної честі та гідності.

Через ціле століття нескорений дух, патріотизм і любов до України передались сучасним захисникам рідної 
землі – українцям, які, проявляючи неабияку мужність, відвагу, героїзм, жертовність та демонструючи 
незламність духу, виборюють майбутнє, про яке мріяли цілі покоління українських патріотів.

Вшановуючи пам’ять загиблих під Крутами, ми низько схиляємо голови перед пам’яттю тих, хто віддав своє 
життя у боротьбі за єдину, неподільну, незалежну Україну. Герої живуть  у  нашій  пам’яті,  вони  живуть  у  
тих,  хто  продовжує  їх  справу,  вони  живуть  доти,  поки  жива  їх  слава.

З повагою, Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

Участь у відкритті 
фестивалю взяла заступ-
ник голови облдержад-
міністрації Катерина 
Безгинська та Урядовий 
уповноважений з прав 
осіб з інвалідністю Тетя-
на Баранцова. Всеукраїн-
ський інклюзивний фес-
тиваль творчості дітей 
та юнацтва «Восток – 
Схід – West» проводиться 
щороку відповідно у рам-
ках Регіональної цільової 
програми «Молодь Лу-
ганщини» для дітей та 
молоді з інвалідністю з 
міст та районів області.

У вітальному слові Катерина Безгинська звернулася до 
конкурсантів та підтримала перед виступами: «Вкрай важ-
ливим є той факт, що Луганщина вже вп'ятнадцяте органі-
зовує та проводить цей інклюзивний фестиваль. Цей захід 
необхідний і молоді з інвалідністю, їх родинам, а також 
усьому суспільству. Ми повинні розуміти потреби людей, 
готувати до повноцінного життя в громаді та змінювати 
ставлення людей до осіб з інвалідністю».

У свою чергу Тетяна Баранцова, яка є засновницею фес-
тивалю «Восток – Схід – West», наголосила на особливій 
важливості таких конкурсів, адже завдяки їм дітлахи та 
юнаки з інвалідністю мають змогу довести усім, що ніякі 
перепони не зможуть зупинити талант.

У онлайн форматі та на сцені талано-
виті діти демонстрували свої поетичні і 
вокальні виступи, авторську пісню, а та-
кож хореографічні, театральні номери.

В онлайн форматі до Фестивалю при-
єднаються діти та молодь, представники 
організацій громадянського суспільства, 
центрів реабілітації, мешканці дитячих 
будинків із міста Києва та Київської об-
ласті, Сумської, Полтавської, Донецької, 
Закарпатської, Дніпропетровської, Черні-
вецької, Івано-Франківської, Львівської, 
Черкаської, Одеської, Житомирської об-
ластей.

Активну участь у заході взяли й пред-
ставники Новоайдарщини. Офіційну 
делегацію очолили голова Щастинської 
райдержадміністрації Тетяна Новикова 
та голова Щастинської районної ради 

Олена Коробка. У складі делегації на фестивалі побували 
начальник відділу культури, молоді та спорту Новоайдар-
ської селищної ради Алла Антипова, директор Новоайдар-
ської ДШМ Катерина Тихонова, викладач НДШМ Евеліна 
Лукашова та молодший ансамбль Дитячої школи мистецтв 
у складі Ельдара Магдича, Аріни Стельмашенко, Кіри Ті-
ханової, Діани Шпіги, Тетяни Ліщенко, Карини Черкаши-
ної, Ганни Лебідь, Дар’ї Руденко,  Кирила Руденка, Міли 
Костенко та Вікторії Адоніної. 

Діти вразили своїм яскравим виступом на сцені фести-
валю й отримали щирі гучні оплески, а також приємні по-
дарунки.
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Керуючись статтями: 43, 44, 
61-64, 66 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Укра-
їні», статтей: 20, 22-24, 51, 55, 
63-641, 75-77, 91, 97, 1032, 1044 
Бюджетного кодексу України, 
Щастинська районна рада 

В И Р І Ш И Л А:
1.  Визначити на 2022 рік:
доходи районного бюджету 

у сумі 1 326,006 тис. гривень, 
у тому числі доходи загального 
фонду районного бюджету – 1 
326,006 тис. гривень згідно з до-
датком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету 
у сумі 1 326,006 тис. гривень, у 
тому числі видатки загального 
фонду районного бюджету – 1 
326,006 тис. гривень;

оборотний залишок бюджет-
них коштів районного бюджету 
у розмірі 10,0 тис. гривень, що 
становить 0,7 відсотків видатків 
загального фонду районного бю-
джету, визначених цим пунктом; 

резервний фонд районного бю-
джету у розмірі 5,0 тис. гривень, 
що становить 0,38 відсотків ви-
датків загального фонду район-
ного бюджету, визначених цим 
пунктом.

2.  Затвердити бюджетні при-
значення головним розпорядни-
кам коштів районного бюджету 
на 2022 рік у розрізі відповідаль-
них виконавців за бюджетними 

програмами згідно з додатками 2, 
3 цього рішення.

3.  Затвердити на 2022 рік між-
бюджетні трансферти згідно з до-
датком 4 до цього рішення.

4.  Установити, що у загально-
му фонді районного бюджету на 
2022 рік:

1)  до доходів загального фон-
ду районного бюджету належать 
доходи, визначені статтею 641 
Бюджетного кодексу України та 
трансферти, визначені стаття-
ми 97, 101 Бюджетного кодексу 
України;

2)  джерелами формування у 
частині фінансування є джере-
ла, визначені пунктом 4 частини 
1 статті 15 Бюджетного кодексу 
України.

5.  Установити, що джерелами 
формування спеціального фонду 
районного бюджету на 2022 рік:

1)  у частині доходів є доходи 
та трансферти, визначені статтею 
691 Бюджетного кодексу України;

2)  у частині фінансування є 
надходження, визначені пунктом 
10 частини 1 статті 71 Бюджет-
ного кодексу України та залишків 
коштів спеціального фонду.

6.  Установити, що у 2022 році 
кошти, отримані до спеціального 
фонду районного бюджету:

згідно з пунктом 1 частини 1 
статті 691 Бюджетного кодексу 
України  відповідні залишки ко-
штів спеціального фонду спря-

мовуються на реалізацію заходів, 
визначених частиною 2 статті 71 
Бюджетного кодексу України; 

згідно з пунктом 6 частини 1 
статті 691 Бюджетного кодексу 
України та відповідні залишки 
коштів спеціального фонду, спря-
мовуються на реалізацію заходів, 
визначених частиною 4 статті 13 
Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 9 частини 1 
статті 691 Бюджетного кодексу 
України відповідні залишки ко-
штів спеціального фонду спрямо-
вуються на заходи, визначені на-
давачами відповідних субвенцій.

7.  Визначити на 2022 рік від-
повідно до статті 55 Бюджетного 
кодексу України захищеними ви-
датками районного бюджету ви-
датки загального фонду на:

оплату праці працівників бю-
джетних установ;

нарахування на заробітну пла-
ту;

придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами хар-
чування;

оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв;

соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим 

бюджетам;
оплату енергосервісу;
програму державних гарантій 

медичного обслуговування насе-
лення.

8. Дозволити Фінансовому 
відділу Щастинської районної 
державної адміністрації Луган-
ської області в особі начальника 
фінансового відділу, а у разі від-
сутності начальника (відпустка, 
хвороба, відрядження) – в особі 
виконуючого обов’язки началь-
ника, у 2022 році отримувати 
позики на покриття тимчасових 
касових розривів районного бю-
джету, пов’язаних із забезпечен-
ням захищених видатків загаль-

ного фонду, в межах поточного 
бюджетного періоду за рахунок 
коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без 
нарахування відсотків за корис-
тування цими коштами з обов’яз-
ковим їх поверненням до кінця 
поточного бюджетного періоду у 
порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, відповідно до 
статей 43, 73 Бюджетного кодексу 
України.

9. Головним розпорядникам 
коштів районного бюджету забез-
печити виконання норм Бюджет-
ного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів 
бюджетних програм протягом 45 
днів з дня набрання чинності цим 
рішенням;

2) здійснення управління бю-
джетними коштами у межах 
встановлених їм бюджетних при-
значень та оцінки ефективності 
бюджетних програм; ефективне 
результативне і цільове викори-
стання бюджетних коштів, орга-
нізацію та координацію роботи 
розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачів бю-
джетних коштів у бюджетному 
процесі;

3) доступність інформації про 
бюджет відповідно до законодав-
ства, а саме:

публічне представлення та пу-
блікацію інформації про бюджет 
за бюджетними програмами та 
показниками, бюджетні призна-
чення щодо яких визначені цим 
рішенням відповідно до вимог та 
за формою, встановленими Мі-
ністерством фінансів України, до 
15 березня 2022 року;

оприлюднення паспортів бю-
джетних програм у триденний 
строк з дня їх затвердження;

4) затвердження лімітів спожи-
вання енергоносіїв у натуральних 
показниках для кожної бюджет-
ної установи, виходячи з обсягів 

відповідних бюджетних призна-
чень на 2022 рік;

5) укладання угод з кожного 
виду енергоносіїв розпорядника-
ми та одержувачами бюджетних 
коштів у межах, затверджених 
відповідним головним розпоряд-
ником бюджетних коштів, лімі-
тів їх споживання та проведення 
у повному обсязі розрахунків за 
спожиті електричну та теплову 
енергію, водопостачання, водо-
відведення, природний газ та по-
слуги зв’язку тощо.

10.  Надати право Фінансово-
му відділу Щастинської районної 
державної адміністрації Луган-
ської області в особі начальника 
Фінансового відділу, а у разі від-
сутності начальника (відпустка, 
хвороба, відрядження) – в особі 
виконуючого обов’язки началь-
ника, за погодженням з постій-
ною комісією районної ради з 
питань бюджету і фінансів, еко-
номічного та соціального розвит-
ку, протягом 2022 року розподіл/
перерозподіл обсягів міжбюджет-
них трансфертів з інших бюдже-
тів.   

11.  Додатки 1-4 до цього рі-
шення є його невід’ємною части-
ною.

12.  Визнати, що інформація 
про районний бюджет публіку-
ється в газеті «Вісник Новоай-
дарщини», відповідно до частини 
четвертої статі 28 Бюджетного 
кодексу України.

13. Це рішення набирає чин-
ності з дня його опублікування 
та застосовується з 1 січня 2022 
року.

14. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на по-
стійну комісію районної ради з 
питань бюджету і фінансів, еко-
номічного та соціального розвит-
ку.

Голова районної ради 
Олена КОРОБКА.

ЩАСТИНСЬКА РАЙОННА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Дванадцята  сесія
Р І Ш Е Н Н Я

16  грудня 2021 року                 смт Новоайдар                № 12/14

Про районний бюджет Щастинського 
району Луганської області на 2022 рік

12319200000  (код бюджету)

Додаток 1 до рішення сесії районної ради  від "16" грудня 2021 року № 12/14 
12319200000 (код бюжету)                                             "ДОХОДИ районного бюджету  Щастинського району на 2022 рік" (тис.грн.)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження  20,506 20,506 0,000 0,000
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  20,506 20,506 0,000 0,000
11020000 Податок на прибуток підприємств  20,506 20,506 0,000 0,000
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 20,506 20,506 0,000 0,000
20000000 Неподаткові надходження  1,000 1,000 0,000 0,000
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  1,000 1,000 0,000 0,000
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається 

до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних 
капіталах яких є державна або комунальна власність

1,000 1,000 0,000 0,000

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

1,000 1,000 0,000 0,000

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 21,506 21,506 0,000 0,000
40000000 Офіційні трансферти  1 304,500 1 304,500 0,000 0,000
41000000 Від органів державного управління  1 304,500 1 304,500 0,000 0,000
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1 297,900 1 297,900 0,000 0,000
410ххххх Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на 

виконання іх повноважень 
1 297,900 1 297,900 0,000 0,000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 6,600 6,600 0,000 0,000
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 6,600 6,600 0,000 0,000
X Разом доходів 1 326,006 1 326,006 0,000 0,000

Голова районної ради Олена КОРОБКА                     
вик. Т. Холоденко

Додаток 2  до рішення сесії районної ради  від «16» грудня 2021 року  № 12/14 
12319200000(код бюжету)                              РОЗПОДІЛ видатків районного бюджету Щастинського району на 2022 рік

(кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
Загальний фонд Спеціальний фонд
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16
0100 Державне управління 1 306,006 1 306,006 927,731 156,774 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 306,006
0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1 299,406 1 299,406 927,731 156,774 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 299,406

0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 6,600 6,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,600
8000 Інша діяльність 20,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000
8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха
15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000

8710 0133 Резервний фонд 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000
 Всього 1 326,006 1 321,006 927,731 156,774 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 326,006

Голова районної ради Олена КОРОБКА                     
вик. Т. Холоденко
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     	 Додаток	3	до	рішення	сесії	районної	ради	від	«16»	грудня	2021	року	№	12/14	
12319200000	(код	бюжету)																																					РОЗПОДІЛ  видатків районного бюджету Щастинського району на 2022 рік 

(за	головними	розпорядниками	коштів)
(тис.грн)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 11 12 13 14 16
01 Щастинська	районна	рада	Луганської	області 1	299,406 1	299,406 927,731 156,774 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1	299,406
0110150 0150 0111 Організаційне,	 інформаційно-аналітичне	 та	

матеріально-технічне	 забезпечення	 діяльності	
обласної	 ради,	 районної	 ради,	 районної	 у	 місті	
ради	 (у	 разі	 її	 створення),	 міської,	 селищної,	
сільської	рад	

1	299,406 1	299,406 927,731 156,774 0,000 0,000 1	299,406

02 Щастинська	 районна	 державна	 адміністрація	
Луганської	області

15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,000

0218110 8110 0320 Заходи	 із	 запобігання	 із	ліквідації	надзвичайних	
ситуацій	та	наслідків	стихійного	лиха

15,000 15,000 0,000 0,000 15,000

37 Фінансовий	 відділ	 Щастинської	 районної	
державної	адміністрації	Луганської	області

11,600 6,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,600

3710180 0180 0133 Інша	діяльність	у	сфері	державного	управління 6,600 6,600 0,000 6,600
3718710 8710 0133 Резервний	фонд 5,000 0,000 5,000

 Всього 1	326,006 1	321,006 927,731 156,774 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1	326,006

Голова районної ради Олена КОРОБКА                     
вик. Т. Холоденко

   Додаток	4	до	рішення	сесії	районної	ради		від	"16"	грудня	2021	року	№	12/14	
12319200000	(код	бюджету)																																																																МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ НА 2022 РІК

(грн.)

Код	бюджету
Найменування	бюджету-одер-
жувача/надавача	міжбюджет-

ного	трансферту	

Трансферти	з	інших	місцевих	бюджетів

субвенції	загального	фонду Усього

Субвенція	з	державного	бюджету	місцевим	бюджетам	на	
забезпечення	окремих	видатків	районних	рад,	спрямованих	

на	виконання	їх	повноважень	(2620)

інша	субвенція	з	місцевого	бюджету	на	забезпечення	безперебійного	
фукціо-нування	інформаційно-аналітичної	системи	моніторингу	вико-

нання	місцевих	бюджетів	області	(2620)
410ХХХХХ 41053900

1 2 3 4 5
12100000000 Обласний	бюджет 6,600 6,600
99000000000 Державний	бюджет	України 1297,900 1297,900

х УСЬОГО: 1297,900 6,600 1304,500
Голова районної ради Олена КОРОБКА                     
вик. Т. Холоденко.

1) Повна назва документа 
державного планування, що 
пропонується, та стислий ви-
клад його змісту

Програми	 соціально-економіч-
ного	розвитку	Новоайдарської	се-
лищної	територіальної	громади	на	
2022-2024	роки	(далі	–	Програма)	
є	документом	планування	розвит-
ку	 громади,	 яким	 визначаються	
пріоритетні	 напрями	 економіч-
ного,	 соціального	 та	 культурного	
розвитку,	 підвищення	 стандартів	
життя	 населення,	 шляхом	 розбу-
дови	 інфраструктури,	 забезпечен-
ня	якості	та	загальної	доступності	
публічних	 послуг,	 підтримки	 іні-
ціатив	малого	бізнесу	та	створен-
ня	 позитивного	 іміджу	 Новоай-
дарської	громади.

Запропонована	Програма	 є	 ос-
новним	 планувальним	 докумен-
том,	 який	 визначає	 перспективи	
розвитку	Новоайдарської	громади	
з	урахуванням	загальнодержавних	
та	 обласних	 пріоритетів.	 Зазна-
чений	 документ	 забезпечує	 по-
слідовне	 та	 планомірне	 втілення	
стратегічної	місії	розвитку	грома-
ди.

2) Орган, що прийматиме рі-

шення про затвердження доку-
мента державного планування

Новоайдарська	селищна	рада.
3) Передбачувана процедура 

громадського обговорення, у 
тому числі:

а) дата початку та строки 
здійснення процедури

Відповідно	 до	 ст.	 12	 Закону	
України	 «Про	 стратегічну	 еколо-
гічну	 оцінку»	 громадське	 обгово-
рення	 звіту	 зі	 стратегічної	 еколо-
гічної	оцінки	Програми	розпочато	
з	 дня	його	 оприлюднення,	 а	 саме	
з	 28	 січня	 2022	 року	 на	 офіцій-
ному	веб-сайті	Новоайдарської	се-
лищної	 ради	 (http://novoaydarska.
gromada.org.ua/)	 та	 триватиме	 до	
26	лютого	2022	року.

б) способи участі громадськос-
ті (надання письмових зауважень 
і пропозицій, громадські слухання 
тощо)

Громадськість	 у	 межах	 стро-
ку	 громадського	 обговорення	має	
право	 подати	 в	 письмовій	 формі	
за	 адресою:	 93500,	 вул.Дружби,	
1,	 смт	 Новоайдар	 Щастинського	
району	 Луганської	 області	 (зо-
крема	 в	 електронному	 вигляді	 на	
адресу:	novoaydarskarada@ukr.net)	

зауваження	та	пропозиції	до	звіту	
про	стратегічну	екологічну	оцінку	
та	 проєкту	 документу	 державно-
го	 планування.	 Усі	 зауваження	 і	
пропозиції	 до	 проєкту	 документа	
державного	 планування	 та	 звіту	
про	стратегічну	екологічну	оцінку,	
одержані	протягом	встановленого	
строку,	підлягають	обов’язковому	
розгляду	замовником.	За	результа-
тами	розгляду	 замовник	 враховує	
одержані	зауваження	або	вмотиво-
вано	їх	відхиляє.	Інститути	грома-
дянського	 суспільства,	 наукові	 та	
експертні	 організації,	 інші	 юри-
дичні	особи	під	час	подання	про-
позицій	 і	 зауважень	 у	 письмовій	
формі	 зазначають	 своє	 наймену-
вання	 та	 місцезнаходження.	Ано-
німні	зауваження	та	пропозиції	не	
реєструються	і	не	розглядаються.

в) дата, час і місце проведення 
запланованих громадських слухань 
(у разі проведення)

Громадські	 слухання	 не	 про-
водяться	 через	 встановлення	 ка-
рантину	 та	 запровадження	 про-
тиепідемічних	 заходів	 у	 зв’язку	 з	
поширенням	 гострої	 респіратор-
ної	 хвороби	 COVID-19,	 спричи-
неної	коронавірусом	SARS-CoV-2	

(постанова	 КабМіну	 України	 від	
22.07.2020	р.	№	641	«Про	встанов-
лення	 карантину	 та	 запроваджен-
ня	 посилених	 протиепідемічних	
заходів	на	території	із	значним	по-
ширенням	 гострої	 респіраторної	
хвороби	 COVID-19,	 спричиненої	
коронавірусом	SARS-CoV-2»).

г) орган, від якого можна от-
римати інформацію та адресу, 
за якою можна ознайомитися з 
проєктом документа державного 
планування, звітом про страте-
гічну екологічну оцінку та еколо-
гічною інформацією, у тому числі 
пов’язаною зі здоров’ям населен-
ня, що стосується документа 
державного планування

З	 проєктом	 Програми,	 звітом	
про	 стратегічну	 екологічну	 оцін-
ку	 та	 екологічною	 інформацією,	
у	 тому	 числі	 пов’язаною	 зі	 здо-
ров’ям	 населення,	 що	 стосується	
документа	 державного	 плану-
вання,	 можна	 ознайомитися	 за	
адресою:	смт	Новоайдар,	вул.Бан-
ківська,	 31,	 сектор	 економічного	
розвитку	 та	 інвестицій	 апарату	
Новоайдарської	селищної	ради.

ґ) орган, до якого подаються 
зауваження і пропозиції, його по-

штова та електронна адреси та 
строки подання зауважень і про-
позицій

Зауваження	 і	 пропозиції	 до	
Звіту	 про	 стратегічну	 екологічну	
оцінку	 Програми	 подаються	 до	
Новоайдарської	 селищної	 ради:	
вулиця	 Дружби,	 1,	 смт.	 Новоа-
йдар	 Щастинського	 району	 Лу-
ганської	 області,	 93500;	 e-mail:	
novoaydarskarada@ukr.net.

Строк	подання	зауважень	і	про-
позицій	 становить	 30	 днів	 –	 з	 28	
січня	2022	року	до	26	лютого	2022	
року.

д) місцезнаходження наявної 
екологічної інформації, у тому 
числі пов’язаної зі здоров’ям насе-
лення, що стосується документа 
державного планування

-офіційні	 веб-сайти	 Міністер-
ства	 енергетики	 та	 захисту	 до-
вкілля	 України	 (https://menr.gov.
ua),	 Департамент	 комунальної	
власності,	 земельних,	 майнових	
відносин,	 екології	 та	 природних	
ресурсів	Луганської	обласної	дер-
жавної	адміністрації	 (https://www.
eco-lugansk.gov.ua/).

4) Необхідність проведення 
транскордонних консультацій 
щодо проєкту документа дер-
жавного планування.

Необхідність	проведення	тран-
скордонних	 консультацій	 відсут-
ня.
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Віталій Запека з Полтави – 
фотохудожник за професією, 
учасник АТО у складі добробату 
«Полтава» і людина, для якої Но-
воайдар і села району за останні 
роки стали, по суті, рідними, адже 
саме тут він, український добро-
волець, провів декілька років, 
причому роки це були найважчі, 
коли градус військової напру-
ги був дуже високим. Особливо 
небезпечним місцем було тоді 
і є зараз село Кримське, де до-
водилося регулярно бувати, ви-
конуючи службові обов’язки, і 
на власні очі бачити, наскільки 
жахливою є війна. За словами 
Віталія Леонідовича, кожного 
разу, виїжджаючи з Кримського в 
більш спокійне місце, він думав, 
що може загинути в будь-який 
день, так і не залишивши по собі 
спогадів для онуки, що народи-

лася якраз у той непростий час. 
Так з’явилася ідея написання 
однієї з представлених книжок 
– «Полінки», що, як пояснює 
автор, мала стати своєрідним 
«спогадом, написаним наперед», 
найсвітлішою і найдобрішою 
книжкою в усьому світі, кращим 
поясненням того, що дитину 
можна навчити писати, читати, 
думати, розвиватися, цікавитися 
чимось не нудними лекціями, за-
боронами і потенційним покаран-
ням, а грою, жартом, посмішкою, 
з любов’ю і розумінням того, 
наскільки тендітні і відкрити 
дитячі душа і серце (хоча, власне, 
книга не тільки для дітей… Або, 
напевно, правильніше буде сказа-
ти, що вона не тільки для наймен-
ших дітей, оскільки, за словами са-
мого Віталія Леонідовича, вікове 
обмеження для читачів «Полінки» 
– діти від 4 до 80,5 років). Осо-
бливо автор підкреслює той 
символічний факт, що саме там, 
де книжку було написано, її впер-
ше і було презентовано, і що було 
би просто прекрасно, якщо б саме 
у Новоайдарі, з яким вона нероз-
ривно пов’язана, книга знайшла 
би перших читачів.

Другою книгою, що її Віталій 
Запека презентував новоайдарсь-
кому читачу, став інтелектуальний 
роман-антиутопія «Абсурд», що, 
хоч і був написаний у 2016 році 
на війні, не містить у собі нічого 
з нею пов’язаного. Говорячи 
про цю книгу, автор зауважує, 
що особливо тішиться, коли чи-
тач розмірковує над творами, і 
успіхом, найкращою новиною 
буде те, що той, хто прочитав ро-
ман «Абсурд», стане людиною 
думаючою. Віталій Леонідович 
пояснює, що хоч і не ставив перед 
собою мету за допомогою твору 
щось спрогнозувати, однак деякі 
місця в романі на диво схожі з 
сьогоднішнім станом справ у 
країні.

Наступна презентована кни-
га – роман «Цуцик» – напевно, 
найоригінальніша, і, безпереч-
но, найвідоміша у автора. Це 

книга про події на Сході 
України, але очима… со-
баченяти. Вона не про 
війну, а, скоріше, проти 
неї, сам Віталій Запека в бесідах 
з журналістами називав «Цуци-
ка» антивоєнним твором, наси-
ченим гуманізмом. Окрім дуже 
незвичайного підходу до форми 
розповіді, роман «чіпляє» чита-
ча тим, що у ньому знаходиться 
місце і для радості життя, світлих 
фрагментів, і для сторінок важких, 
тужливих, що викличуть у когось 
із читачів сльози, тут і знайом-

ство живої істоти з прекрасним, 
новим і різнокольоровим світом, 
і трагедії, що в цьому світі ста-
ються, щастя і людяність – і гіркі 
втрати… Віталій Леонідович 
пояснює, що книга вийшла дуже 
сильною, навіть неочікувано 
сильною і сповненою емоціями, 
про що йому нерідко доводиться 
попереджати читачів.

Ще один твір Віталія Запеки – 
воєнно-сатиричний роман «Герої, 
херої та не дуже» – розповідає про 
війну, але розповідає в іронічному 
ключі, показуючи недолуге, див-
не, безглузде і недоладне, що 
трапляється в воєнний час. Гор-
таючи сторінки цієї книги, читач 
дізнається історію фронтових 
пригод звичайного бухгалтера 
Шрамка. Однак окрім дивного і 
безглуздого трапляються і гідні, 
хоробрі вчинки, і їм теж знахо-
диться місце в романі. Звісно, 
після прочитання подібного 
опису твору відразу виникають 
асоціації з гашеківськими «При-
годами бравого вояка Швей-
ка», тим більше що за романом 
«Герої, херої та не дуже» було 
створено п’єсу для Дніпровського 
Національного театру ім. Т. Г. 
Шевченка з назвою «Пригоди не-
бравого вояка Шрамка», однак 
сам автор, розповідаючи про кни-
гу присутнім на заході, спеціально 
підкреслює, що не згоден зі спро-
бами представити свій твір як 
«нашого українського Швейка».

Житомирянин Василь Під-
дубний, як і Віталій Запека – 
учасник АТО, доброволець до-
бробату «Поліська Січ», до війни 
– слюсар на заводі, що, незважа-
ючи на робочу спеціальність, мав 
літературний і художній таланти 
і жагу до творчості, і після по-
вернення з фронту почав за-
йматися справою, до якої лежала 
душа, розпочавши літературну 
діяльність і особисто створюючи 
ілюстрації для своїх творів. За 
декілька років з-під пера Василя, 
також відомого в літературних 
колах під псевдонімом «Стівен 
Робертс», вийшло декілька кни-

жок, які він залюбки презенту-
вав новоайдарським читачам на 
п’ятничній зустрічі.

Книга «Історії» – збірка з 70 
коротких оповідань про війну, 
яку сам Василь Піддубний, опи-
суючи присутнім, називає радше 
збіркою емоцій. Автор пояснює, 
що сьогодні в українському 
суспільстві чимало тих, хто, 
відчуваючи втому від нерву й 
напруги війни, від тяжких пере-
живань, поступово забувають, а 
інколи й не можуть повноцінно 
усвідомити, від якої небезпеки 
захищає країну наше військо. 
«Історії» ж, як і зазначено на 
обкладинці, писалися для тих, хто 
не втомився, тими, кому на війні 
довелося побувати й побачити, 
яка вона зсередини.

Також було запропоновано до 
уваги книгу з серії «Слово про 
війну», яка теж є збіркою спогадів 
– спогадів вояків, волонтерів, 

людей, що побували на війні. 
Ця книга є частиною серії, у 
створенні якої Василь Піддубний 
є співавтором, редактором і укла-
дачем.

Крім того, для тих, кому небай-
дужа воєнна тема, презентувалося 
видання «Словник Солдатсько-
го Сленгу Своїми Словами», що 
є, по суті, збіркою слів, що так 
часто зустрічаються у сучасних 
воєнних книгах, статтях, замітках, 
телесюжетах, але є дивними, 
незрозумілими для пересічної лю-
дини, що не тямить у військовій 
справі, але має бажання краще 
розуміти, про що йдеться у ви-
щезгаданих матеріалах.

Однак, як пояснює сам 
літератор, не кожному підходять 
книги про війну того типу, 
який зараз є найпоширенішим 
– спогади, хроніки, практично 
документалістика, сповнена дат, 
цифр, малозрозумілих для серед-
ньостатистичного читача понять 
і термінів, абсолютно звичних 
для війська. Сам такий формат 
часто робить книжку нудною, 
«прісною» для того, хто взяв її 
до рук. Тож, продовжує Василь, 
розсудивши таким чином, він 
вирішив написати книжку на 
важку воєнну тему, але написати 
її простіше, в такій формі і та-
кою мовою, щоб вона підійшла 
і для юного читача, що теж має 
розуміти, наскільки жахливим 
явищем є війна і від чого їх за-
хищають наші вояки. Так наро-
дилася книга «Татова донечка», 

що в ній розповідається 
історія маленької дівчинки з 
Донецької області, до рідної 
домівки якої приходить 

війна. Героїня переживає буремні 
воєнні дні разом з собакою – своїм 
другом і улюбленцем.

Однак хоч воєнна тема – це 
важлива частина творчості Ва-
силя Піддубного, він також є 
автором книг, дуже далеких від 
неї. Так, ще одним його твором, 
представленим у п’ятницю, стала 
пригодницька історія «Піастри, 
піастри!!!», написана під 
псевдонімом «Стівен Робертс». 
Герої цієї історії – хлопець, 
що не хотів жити звичайним, 
нудним і повільним життям, і, 
втомившись від буденності і 
одноманітності, втік з дому в по-
шуках пригод, мандрів і почуття 
свободи. Натхнення для її на-
писання автору надав, звичайно 
ж, культовий стівенсонівський 
«Острів скарбів», прочита-
ний і перечитаний безліч разів 
мільйонами хлопчаків з усього 

світу. Розповідаючи про цю кни-
гу, Василь емоційно пояснює, 
що, читаючи легендарний твір, 
завжди ставив собі запитання про 
те, що ж то за скарби такі, звідки 
вони взялися, і, найголовніше, 
чому люди ставали піратами. І з 
плином часу сам собі й відповів, 
що піратами ставали ті, у кого 
в серці – жага свободи. І книга 
«Піастри, піастри!!!» зацікавить у 
першу чергу тих, хто має цю жагу, 
тих, хто цікавиться романтикою 
мандрів і пригод.

Після зустрічі з Віталієм За-
пекою і Василем Піддубним в 
Краєзнавчому музеї Новоай-
дарської селищної ради пройшов 
захід, датою проведення якого 
абсолютно не випадково було об-
рано 21 січня, адже саме в цей 
день новоайдарці і мешканці сіл 
району щороку відзначають День 
звільнення Новоайдарщини від 

фашистських загарбників. При-
родно, що в цей день було презен-
товано книгу Андрія Подройка 
і Тамари Лямзенко «Сіверський 
рубіж», присвячену саме цим 
подіям – звільненню рідної землі 
від загарбників у часи Другої 
світової війни. Це книга про 
історію рідного краю, про тих, 
хто його звільняв від ворожої 
навали, про те, де і як проходи-
ли бойові дії, через які випробу-
вання пройшли під час війни і 
мирні мешканці, і безпосередні 
учасники бойових дій – воїни-
визволителі.

Створюючи книгу, автори ви-
конали дуже великий обсяг робо-
ти, опрацювавши значну кількість 
документів з архіву і музею, зби-
раючи інформацію по крупицях у 
розмовах з земляками.

«Сіверський рубіж» було над-
руковано обмеженим накладом, і 
один із тих декількох примірників 
книги, що побачили світ, був по-
дарований автором Краєзнавчому 
музею Новоайдарської селищної 
ради. Книга, безперечно, буде 
цікавою для тих, кому небайду-
жа історія рідного краю, тому 
бажаючі можуть звертатися до 
музею, щоб дізнатися більше про 
події буремних років війни.

Отже, новоайдарці отримали 
прекрасну можливість наживо 

поспілкуватися з сучасними авто-
рами, дізнатися про їх літературні 
доробки, про історію створення 
книг. Як бачимо, серед згада-
них видань щось цікаве для себе 
можуть знайти читачі, що нада-
ють перевагу воєнній тематиці, 
любителі історії і краєзнавства, 
поціновувачі пригодницької літе-                       
ратури, інтелектуальних творів, 
навіть дітлахи, що тільки 
пізнають світ. Двері бібліотеки 
і музею відчинені для всіх, кого 
цікавлять презентовані книжки 
і не тільки. Навіть у нашу епо-
ху високих технологій книжка 
залишається незамінною річчю і 
вірним другом для всіх допитли-
вих, для кожного, хто прагне роз-
виватися. Читаймо!

О. ЧАСНИКОВ.
Фото  М. ЛИтВИНеНКО,

А. ЧужИКОВОї.

Минула п’ятниця, 21 січня, стала особливим днем для новоайдарських поціновувачів 
літератури, адже у цей день презентували свої книги громадськості відразу декілька авторів: 
у приміщенні Новоайдарського селищного Будинку культури Віталій Запека і Василь 
Піддубний, що завітали до Публічної бібліотеки Новоайдарської селищної ради, представи-
ли низку своїх літературних доробків, а в Краєзнавчому музеї Новоайдарської селищної ради 
пройшла презентація книжки «Сіверський рубіж», що її співавторами стали новоайдарський 
краєзнавець Андрій Подройко і Тамара Лямзенко.
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Щастинська міська військово-цивільна ад-

міністрація в рамках проєкту «Придбання у 
комунальну власність житла для надання в тим-
часове користування внутрішньо переміщеним 
особам» придбала 12 квартир.

17 січня керівник Щастинської МВЦА Олек-
сандр Дунець вручив ключі від житла чотирьом 
родинам ВПО з міста Луганськ та по одній сім'ї 
з сіл Трьохізбенка, Широкий та Зимогір’я.

Три однокімнатні, п’ять двокімнатних, три 
трикімнатних та одну чотирикімнатну квартири 
переселенці отримали на умовах тимчасового 
користування.

Довідково: житло для проживання ВПО 
закуплено за рахунок cубвенції Міністерства з 
питань реінтеграції тимчасово окупованих те-
риторій України – 3 269 735,00 грн та за кошти 
місцевого бюджету – 1 401 315,00 грн.

https://www.schastye-rada.gov.ua/

На річці Сіверський Донець рятувальники 
Луганщини провели тренування з порятунку 
людей на водних об’єктах у зимовий період. 
Спочатку надзвичайники відпрацювали дії з 
порятунку людини, яка провалилася у воду та 
самостійно врятуватися не може. При відпра-
цюванні даного елементу пожежно-рятуваль-
ний підрозділ вилучив постраждалого з води 
за допомогою рятувальних засобів і пристроїв 
«Тростинка» та «Кінець Олександрова».

На другому етапі свою роботу продемонстру-
вали фахівці водолазного відділення ДСНС об-
ласті, яке нещодавно повноцінно запрацювало в 
Луганському гарнізоні. Водолази-рятувальники 
професійно продемонстрували дії з пошуко-
во-рятувальних робіт під водою. Під час від-
працювання елементу надзвичайники пояснили 
присутнім, що необхідно робити, якщо прова-
лились під лід, а також зазначили, які помилки 
найчастіше роблять люди, опинившись у воді. 

Далі було відпрацьовано рятування людини, 
яка не впоралася з керуванням автомобіля і впа-
ла з мосту у воду. Під час тренування рятуваль-
ники відпрацювали іммобілізацію постраж-
далого, деблокування та роботи з діставання 
автомобіля із води. Слід зазначити, що на всіх 
етапах тренувань в ролі людей, які провалилися 
під лід, були водолази ДСНС, які після навчання 
розповіли присутнім алгоритм дій у разі прова-
лу під лід.

Наприкінці тренувань начальник ГУ ДСНС 
України у Луганській області, полковник служ-
би цивільного захисту Михайло Пшик наго-
лосив: «Такі тренувальні заходи є важливими, 
адже дають можливість перевірити готовність 
сил та засобів до роботи під час порятунку 
людей на зимових водоймах. Наші водолази 
та рятувальники із поставленими завданнями 
впоралися та довели свою готовність кваліфі-
ковано реагувати на надзвичайні події, що мо-
жуть виникнути на льоду. Тим паче Луганський 
гарнізон Оперативно-рятувальної служби для 
порятунку людей має всі можливості: і профе-
сійні кадри, і засоби, і спорядження, і техніку».

Ні на хвилину не забувають про те, що на 
них покладено почесну та відповідальну мі-
сію - рятувати людські життя, запобігати біді, 
допомагати у скрутному становищі  рятуваль-
ники, співробітники ДСНС України. І навіть у 
вихідні та святкові дні їх робота не припиняєть-
ся. 17 січня у селищі Новоайдар Щастинського 
району на річці Айдар також відбулися чергові 
навчальні тренування ДПРЧ-25 7-го ДПРЗ ГУ 
ДСНС України у Луганській області. Відпра-
цьовувались навички та вміння рятування на 
водних об’єктах, бо на підході було масове 
свято Водохреще, коли треба бути особливо 
пильними, щоб запобігти загибелі людей на во-
доймах. На тренуваннях були присутні голова 
Щастинської райдержадміністрації Тетяна Но-
викова та голова Щастинської районної ради 
Олена Коробка.

За матеріалами 
Луганської  облдержадміністрації 

та Щастинської райдержадміністрації.

Каждая команда преследовала свои 
цели. Алексеевцы намеревались запо-
лучить первые очки для того, чтобы 
включиться в борьбу за четвертое место. 
Хозяева площадки настраивались на то, 
чтобы удержать первенство, которое они 
обеспечили себе в первом круге. А вот 
команда «Спорт для всех» горела жела-
нием заполучить реванш за поражение 
от денежниковцев в первом круге.

Чего и говорить, каждая команда 
строила свои планы, но ответить на по-
ставленные вопросы могла лишь игра.

Денежниковцы в первом же поедин-
ке довольно решительно и без особых 
проблем разобрались с алексеевцами. 
В этой игре из пятидесяти возможных 

гости набрали в двух партиях всего 19 
мячей и уступили селу Денежниково с 
общим счетом 2-0 (6-25 и 13-25).

«Спорт» в игре с Алексеевкой тоже 
заиграл достаточно мощно и в двух се-
тах позволили себе ошибиться 24 раза 
из 50-ти (13-25 и 11-25 в пользу «Спор-
та»).

То есть, перед очной встречей коман-
ды положили в свою копилку по три 
очка, но соотношение забитых и про-
пущенных мячей все же было в пользу 
хозяев площадки – команды Денежнико-
во. Теперь только от их очной встречи 
зависела судьба первого места.

К сожалению, серьезной борьбы 
между основными претендентами на 
«золото» не вышло. Как в первом, так и 
во втором сетах примерно равная игра 
была только в дебюте, когда денежни-

ковцам даже удавалось выходить вперед 
на 1-2 мяча вперед. Но нужно отметить, 
что «Спорт» усилился молодыми игро-
ками Максимом Коробкиным и Алек-
сеем Корягиным, которые любят и, глав-
ное, умеют мощно атаковать. К тому же, 
на блоке у сетки достаточно четко дей-
ствовал Александр Харченко, и уверен- 
но играл на подачах и в атаке Дмитрий 
Бабенко.

При такой мощной игре как нельзя 
более кстати оказались уверенные дей-
ствия на подборе и распасовке женской 
половины волейбольной дружины - Ва-
лентины Зражаевой, Надежды Лисеен-
ковой, Валентины Кашириной и Марии 
Харченко (самой юной участницы тур-
нира), которые выходили на площадку и 
делали все для победы своей команды.

Противопоставить чего-либо серьез-

ного в такой расстановке  денежников-
цы не смогли и уступили лидерство.

Говоря о девушках-волейболистках, 
я поймал себя на мысли о том, что не-
зависимо от результатов, с интересом 
смотрел каждую встречу. В денежни-
ковской команде с удовольствием на-

блюдал тонкую и умную 
игру Анатолия Артемова, 
Сергея Перепелицы, Ни-
колая Винокурова. В ко-
манде Алексеевки выде-
лялись молодые игроки 
Алексей Волошин и Дми-
трий Тикуцкий. Понрави-
лась спокойная и рассу-
дительная игра капитана 
алексеевцев Романа По-
клонского. Да, не все по-
лучалось. Да, не всегда 
были точными пасы и 
результативными удары 

в атаке. Но вы бы видели, с каким удо-
вольствием выходили спортсмены на 
площадку, как воодушевленно они игра-
ли. А это, я вам скажу, дорогого стоит.

До завершения второго круга чем-
пионата остается всего лишь пять игр. 
Лидеры, команда «Спорт», во втором 
круге своих позиций, скорее всего, уже 
не уступит. Но остается открытым во-
прос о том, кто же займет третью строку 
в турнирной таблице?

Предполагается серьезная борьба 
между юношами ДЮСШ и волейболи-
стами села Дмитриевка, которые в сле-
дующем туре сойдутся в очном поедин-
ке. Как бы то ни было, игры обещают 
быть интересными, а концовка чемпиона 
хранит немало вопросов, ответы на ко-
торые смогут дать только сами игроки.

В. МАРТЫНОВ.

19 січня на березі річки Айдар в Новоайдарі зібра-
лося багато новоайдарців та гостей селища на свято 
Водохреща. Молитви, запалені свічки, побажання 
миру та міцного здоров’я і, звичайно ж, обряд освя-
чення води, яка вважається цілющою – цим запам’ята-
ється святковий  гарний погожий січневий день. 

Тож нехай всі добрі побажання обов’язково справ-
джуються!

Фото А. ЧУЖИКОВОЇ.

15 января 2022 года состоялись очередные игры второго круга первен-
ства Новоайдарской ОТГ по волейболу. Они проходили в селе Денежниково 
в уютном спортивном зале местной школы. Для того, чтобы померяться 
силами с хозяевами, лидерами чемпионата – командой села Денежниково, 
к ним приехали спортсмены из Алексеевки и «Спорт» из Новоайдара.
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У Раді мають намір зобов’язати таксистів встановлювати касо-
ві апарати в автомобілі. Відповідний законопроект узгоджується із 
Міністерством інфраструктури.

Про це заявив голова ко-
мітету Верховної ради з пи-
тань фінансів, податкової 
та митної політики Дани-
ло Гетьманцев в інтерв’ю 
Українським новинам. Він 
розраховує, що відповідний 
законопроект зареєструють 
наприкінці січня. «Я досить 

жорстко вимагаю, щоб він з’явився», – наголосив Гетьманцев.
За його словами, зараз проект перебуває на стадії узгодження з Мі-

ністерством інфраструктури.
Раніше голова профільного комітету розповідав про плани зобов'я-

зати таксистів встановити реєстратори розрахункових операцій.
"Ми повинні зобов'язати кожного таксиста мати програмний РРО 

(касовий апарат), який не складає труднощів встановити на телефон. 
Це може бути індивідуальна зайнятість або робота зі службами таксі", 
– сказав Гетманцев.

Що відомо про законопроект
Наразі відомо що законодавча ініціатива передбачає, що кожен водій 

таксі буде змушений купувати ліцензію. За перевезення пасажирів без 
ліцензії передбачаються штрафи. Контролювати таксистів будуть через 
диспетчерські служби (для них теж передбачені ліцензії).

Зверніть увагу! Кабінет Міністрів звільнив підприємців, що здій-
снюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов'язкового 
застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Нагадаємо, з 2022 року фізособи-підприємці зобов’язані використо-
вувати касові апарати, але деяким із них дозволили використовувати 
розрахункові книги. Як повідомлялося, на останньому засіданні 2021 
року Верховна Рада не змогла ухвалити закон про відстрочення запро-
вадження касових апаратів на рік.

https://24tv.ua/

Жителі 1030 територіальних громад користуються послугами 
Центрів надання адміністративних послуг, які створені на їх тери-
торії. 408 громад поки не створили ЦНАП, однак 182 з них плану-
ють вже в цьому році їх відкрити.

Так, у 22 (85 %) територіальних громадах Луганщини ЦНАПи вже 
створені. Ще в трьох ЦНАПи створять упродовж 2022 року.

Відповідний відсоток вищий лише в Івано-Франківській та Чер-
каській областях.

Це зазначено у Моніторингу реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади, підготовленого Мінрегіоном.

Нагадаємо, Закон України № 943-ІХ від 3 листопада 2020 року ви-
значає, що міські, селищні, сільські ради, що представляють інтереси 
територіальних громад з населенням понад 10 тисяч мешканців, мають 
утворити ЦНАПи до 1 січня 2023 року.

Громади з населенням менше 10 тисяч мешканців, мають утворити 
ЦНАПи (у разі виділення відповідного державного фінансування на 
будівництво, реконструкцію, облаштування приміщень та забезпечен-
ня обладнанням таких центрів) до 1 січня 2024 року.

У державному бюджеті на 2022 рік, як і в минулому році, передба-
чено 231 млн гривень субвенції місцевим бюджетам на розвиток ме-
режі ЦНАП.

Крім того, Моніторинг зафіксував, що по 27 територіальних громад 
у Закарпатській та Одеській областях поки не мають Центрів надання 
адмінпослуг, у Рівненській та Дніпропетровській таких громад по 25, 
у Житомирській, Львівській, Тернопільській та Чернігівській областях 
по 23 громади ще не створили ЦНАП, у Хмельницькій – 24 громади.

loga.gov.ua

Відтепер жителі тимчасово окупованих територій 
України можуть отримати «пакунок малюка» або грошо-
ву компенсацію його вартості. Кабінетом Міністрів Укра-
їни 23 грудня 2021 року прийнято постанову «Про внесен-
ня змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Відповідною постановою, зокрема, внесено зміни до по-
станов Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 
року № 1180 «Деякі питання надання при народженні дитини 
одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»» та від 
29 липня 2020 року № 744 «Деякі питання реалізації пілотно-
го проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги 
«пакунок малюка», та надано можливість жителям тимчасово 
окупованих територій України отримати «пакунок малюка» 
або грошову компенсацію його вартості.

За інформацією Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України.

Уряд прийняв постанову Ка-
бінету Міністрів України, якою 
запровадив граничний рівень 
торговельної надбавки не вище 
10 % на деякі продукти харчу-
вання.

Так, постановою вносяться 
зміни до пункту 41(4) постанови 
Кабінету Міністрів України від 
09.12.2020 № 1236 «Про встанов-
лення карантину та запроваджен-
ня обмежувальних протиепідеміч-

них заходів з метою запобігання 
поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2». На період 
дії карантину заборонено вста-
новлювати торговельну націнку 
на:

- хліб житньо-пшеничний;
- батон;
- крупу гречану;
- цукор-пісок;
- борошно пшеничне вищого 

ґатунку;
- макаронні вироби вітчизня-

ного виробництва (вермішель з 
борошна пшеничного вищого ґа-
тунку);

- молоко пастеризоване жирні-
стю 2,5 % (у плівці);

- олію соняшникову;
- яйця курячі категорії С1;
- птицю (тушку курячу);
- масло вершкове з жирністю 

72,5 %.
Гранична торговельна надбав-

ка встановлюється з урахуванням 
рекламних, маркетингових та ло-
гістичних послуг, а також послуг 
з підготовки, обробки, пакування 
та інших пов’язаних із реаліза- 
цією кінцевому споживачу.

«Уряд запроваджує комплекс 
заходів для забезпечення укра-
їнського споживача доступними 
харчовими продуктами, що мають 
істотну соціальну значущість. 

Запровадження граничних торго-
вельних надбавок на деякі продо-
вольчі товари на період карантину  
є одним із таких заходів. Він при-
йнятий в пакеті з рішенням щодо 
продажу 20 % природного газу 
власного видобутку виробникам 
харчових продуктів, що мають 
істотну соціальну значущість по 
пільговій ціні. Граничний роз-
мір торговельної надбавки уне-
можливить маніпуляцію цінами, 
стабілізує ринок роздрібної тор-
гівлі продовольчими товарами та 
запровадить прозорий механізм 
ціноутворення», - прокоменту-
вав перший заступник Міністра 
аграрної політики та продоволь-
ства України Тарас Висоцький.

За інформацією 
Урядового порталу.

Оголошено конкурс серед 
закладів загальної середньої 
освіти Волинської, Донецької, 
Кіровоградської, Луганської, 
Тернопільської, Черкаської об-
ластей в проекті «Надання мож-
ливостей молоді для забезпе-
чення примирення суспільства: 
сприяння взаєморозумінню та 
ненасильницькому спілкуван-
ню».

Проект реалізується Все-                 
українською Громадською Ор-
ганізацією «Поруч» (далі-ВГО 
«Поруч»), Фондом громади міста 
Херсона «Захист» у партнерстві 
з Дитячим Фондом Німеччини 
(ChildFund Deutsсhland) та фінан-
сується Інститутом Міжнародних 
Зав’язків, Федеральним міністер-
ством закордонних справ Німеч-
чини.

Мета проекту – сприяти шко-
лам у розвитку миробудування та 
медіації шляхом поширення куль-
тури мирного вирішення конфлік-
тів у дітей та молоді.

Відібрані за результатами цьо-
го конкурсу заклади в період з 
січня по грудень 2022 року долу-
чаться до таких напрямів реаліза-
ції проекту:

● створення та облаштування 
(проведення ремонту, закупка ме-
блів та техніки) в школах Класів 
миру;

● проведення заходів із соці-

ального згуртування, медіації, 
ведення діалогу та методів кому-
нікації; 

● створення муралів;
● організація візитів-обмінів в 

інші регіони України; 
● проведення навчального літ-

нього табору.
Цільова аудиторія
Дирекція та вчителі; учні віком 

14-16 років; батьки; організації 
громадянського суспільства. 

Критерії відбору для шкіл:
● розміщення школи в Волин-

ської, Донецької, Кіровоградської, 
Луганської, Тернопільської, Чер-
каської областей; 

● висока мотивація та готов-
ність брати участь у всіх заходах 
проекту; 

● наявність діючого шкільного 
органу самоврядування; 

● готовність до проведення ак-
тивностей для інших шкіл та гро-
мади; 

● готовність до проведення те-
матичних заходів в рамках літньо-
го шкільного табору; 

● наявність окремого примі-
щення з належним ремонтом, 
площею не менше 30 м2 для ство-
рення класу Миру, доступний для 
всіх учнів; 

● зручне транспортне сполу-
чення. 

Підтримка 
ВГО «Поруч» та Фонд Громади 

Херсона «Захист» надаватимуть 
Школам Миру постійну консуль-
таційну, організаційну, методичну 
та експертну підтримку, а також: 

● матеріали для оздоблення 
приміщення класу Миру; 

● оснащення меблями, техні-
кою, наочними та методичними 
матеріалами; 

● витрати на проведення захо-
дів; 

● навчальна поїздка групи під-
літків в інші міста.

Подання заявки
Учасники конкурсу заповню-

ють Заявку за посиланням та на-
правляють її до 11 лютого 2022 р. 
Розгляд заявок здійснюється до 25 
лютого 2022 р.

Заявка для закладів загальної 
середньої Волинської, Донецької, 
Кіровоградської, Луганської, Тер-
нопільської, Черкаської областей: 
http://surl.li/baoss 

Результат конкурсу оголошу-
ється 28 лютого 2022 р. на сайті 
ВГО «Поруч» http://poruch.com.
ua/, Громади Херсона «Захист» 
https://zahyst.ks.ua/ та повідомлен-
ням на електронну пошту.

Контакти:
Трофименко Марія – асис-

тентка проєкту ВГО «Поруч», 
+38098 870 21 69

Електронна адреса: info@
poruch.ua

З 1 січня 2022 року підвищено розмір надбавки на догляд:
- особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, – із 150 до 200 % прожиткового 

мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( з 2901,00 грн до 3868,00 грн); 
- за дитиною з інвалідністю підгрупи А – зі 150% до 200 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного 

віку (для дітей віком до 6 років – з 3150,00 грн до 4200,00 грн; для дітей віком від 6 до 18 років – від 3927,00 
грн до 5236,00 грн.

Відповідно, розміри державної соціальної допомоги з урахуванням надбавки на догляд на 1 січня 2022 
року становлять від 1 934,00,00 до 7266,70 гривні.

За інформацією Міністерства соціальної політики України.

 

 

 

 



7«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  4      28   СІчНя         2022 р.

Купянский мясокомбинат 
купит КРС, Коней, 
Коз, баРанов, дорез.

095-51-23-839, 098-38-97-347
Ремонт, перетяжка 
 мягКой мебели.

изготовление маТРаСов
любого размера

095-410-86-01.

П о м н и м . . .
5 лет светлой памяти  дорогой и любимой

КИНШОВОЙ  Лидии Антоновне.
Как трудно отпускать любимых нам людей
В страну, где нету боли и всегда спокойно.

А нам приходится переживать и дальше жить,
И душу согревать, когда бывает знойно.
Не выразить словами, не унять внутри

Ту боль, что щемит сердце, вызывая слёзы,
И нет лекарства, только тишина

Со временем затянет в теле раны и занозы.

Любящие родные.Втрачений атестат про середню освіту серії АН № 22334358,                     
виданий у 2003 р. на ім’я БОРОДІНА Олексія Миколайовича,              
вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я ДВУХІМЕННОГО 
Олексія Сергійовича, 24.04.2001 р.н., вважати недійсним.

Втрачене посвідчення про приписку до призовної дільниці, ви-
дане на ім’я СИЧОВА Максима Юрійовича, 20.01.1994 р.н.,                                
вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я ВОВІКОВА Андрія 
Ростиславовича, 6.05.1971 р.н., вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я КАПУСТІНА           
Анатолія Івановича, 19.02.1970 р.н., вважати недійсним.

считать недействительным

КРС. 099-005-75-77.

Ручную КУКУРУЗОДРОБИЛКУ с ящиком, РАСКЛАДУШ-
КУ для дачи, строительные МАСТЕРКИ, ШПАТЕЛИ, алю-
миниевые УГОЛКИ. ПОДВЕСКИ для стоков воды с крыш 
(разные), ручной гиравлический ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, ШЛА-
КОВАТУ, РУБЕРОИД с крошкой (новый в рулоне по 10 м), 
ручную КОСУ в сборе, БОЧКИ с крышкой деревянные и 
железные, ВИЛЫ, КАЙЛО, НОЖНИЦЫ по металлу, НО-
ЖОВКИ, КРЮЧОК для вытаскивания ведер из колодца,                                 
0-50-198-55-81. с. Безгиново.

куплю

продам

услуги

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

Триває збір коштів на придбання  
соціального житла. Ініціатива новоайдарської  

громадської організації   «милосердя»  
(голова Ю. Є. недобєга).

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

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

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

РО «Милосердие Новоай-
дарщины» купит или примет 
в дар любой ЭЛЕКТРООБО-
ГРЕВАТЕЛЬ. Замерзает семья!              
06445-9-35-45, 0-50-518-10-92.

разное

національна аптечна 
мережа у зв'язку  з 

відкриттям нової аптеки   
запрошує  на постійну 

роботу провізорів,  
адміністраторів  з товару. 
Офіційне працевлаштування, 

високий рівень зарплати,
 повний соцпакет. 
т. 0800508848, 

0503235815 марьяна

До уваги абітурієнтів. Юридична освіта!
Новоайдарський відділ поліції запрошує на навчання до закла-

дів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійсню-
ють підготовку поліцейських у 2022 році.

На навчання приймаються громадяни України, яким станом на 31 
грудня року вступу виповниться 17 років та які здобули повну загальну 
середню або професійно-технічну освіту.

Випускники вищевказаних закладів вищої освіти отримують ди-
плом держаного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 
гарантоване працевлаштування та грошове забезпечення від 12 000 
гривень.

Для оформлення особової справи кандидата на навчання необхідно 
особисто звернутися до сектору кадрового забезпечення Щастинсько-
го районного відділу поліції, за адресою: смт. Новоайдар, вул. Бан-
ківська 19, моб.: 0509429046, 0990515976.

 Д. ВОЛОШИН,
 т.в.о. начальника, підполковник поліції.

КуПлЮ КРС: корів, биків,
 коней, телиць, баранів, кіз.

Живою вагою! Самовивіз!
0-50-58-48-235 - міша,
0-99-128-74-65 - борис.

Нещодавно в Новоайдарі проходив захід, присвя-
чений обговоренню можливостей зменшення витрат 
на опалення. На зустрічі, організованій сектором 
економічного розвитку та інвестицій Новоайдарської 
селищної ради, представники ЕВК «Вогник» розпо-
віли представникам громадськості про енергетичні 
кооперативи, те, ким, як і з якою метою вони створю-
ються, які їх переваги для засновників і учасників. 
Захід проводився у рамках проекту «Трансформери: 
Перезапуск регіону», мета якого – знайти альтерна-
тивні рішення енергетичної трансформації  міст та 
створити бачення нової стратегії «перезапуску» регі-
ону, та реалізовувався ГО «Екодія», ГО «Правополіс» 
(Безпечний хаб «ПравоPolice») у співпраці з Коалі-                                                                                                     
цією «Енергетичний перехід» за підтримки Фонду 
ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ-Україна та Лабора-
торії з інноваційного розвитку ПРООН в Україні.

Представники ЕВК «Вогник» цієї зими проводять 
низку зустрічей у громадах Луганщини, ділячись із 
мешканцями населених пунктів області своїм досві-

дом створення кооперативу з метою заощадження 
коштів, що витрачаються на опалення, розповідаю-
чи про можливості, що існують у сфері енергетич-
ної кооперації, демонструючи презентації, що в них 
показано, як саме було створено кооператив, як він 
працює. Враховуючи скрутну ситуацію, що склала-
ся нині в енергетичній сфері, для багатьох громадян 
питання економії на опаленні сьогодні є одним із 
найважливіших, тому подібні заходи і отримана на 
них інформація можуть стати дуже корисними для 
представників громадськості, що хотіли би знайти 
альтернативні способи опалення приміщень, нала-
годити самозабезпечення домогосподарств твердим 
паливом.

На зустрічі представники ЕВК «Вогник» підкрес-
лили, що є відкритими до спілкування і залюбки 
дадуть відповіді на запитання, що виникатимуть у 
зацікавлених громадян. Контактний телефон ке-
рівника проекту – 050-472-88-50 (Леляков Генна-
дій).

Про енергокооперативи і можливості заощадити на опаленні
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28 січня 2022 року, спадаючий Місяць у 
Стрільці

Двадцять шоста місячна доба сповнена спо-
кус, і ми без кінця помиляємося і втрачаємо 
вірний шлях. Побудемо філософами і зрозумі-
ємо, що не буває поганих чи добрих днів, і все 
залежить від нашого ставлення до ситуації.

29 січня 2022 року, спадаючий Місяць у 
Козерозі

Двадцять сьома місячна доба – це час очи-
щення, мудрості та перетворення. Будемо 
чесні перед собою і постараємося набути вну-
трішньої гармонії – тоді і день пройде мирно, а 
Місяць осяє шлях своїм ніжним світлом.

30 січня 2022 року, Місяць у Козерозі.
Місяць має багато прекрасних і чудових 

днів, і двадцять восьма доба по праву названа 
однією з найкращих у всьому місяці. Пробле-
ми розсмоктуються самі по собі, а космічний 
вплив у цей день винятково позитивний.

31 січня 2022 року, Місяць у Водолії.
Двадцять дев’ятий місячний день прино-

сить хаос і плутанину, цю добу можна назвати 
найважчою у всьому місяці. Навіть Місяць со-
ром’язливо ховає обличчя, ніби вибачається за 
негативний космічний вплив.

1 лютого, 1-й місячний день, молодик, 
Місяць у Водолії

День підходить для будь-яких починань, 
реалізації планів та завершення розпочатих 
справ. Слід приділити особливу увагу своєму 
режиму харчування, можливо, варто сісти на 
дієту або зробити розвантажувальні дні.

2 лютого, 2-й місячний день, зростаючий 
Місяць у Водолії

Новий Місяць обіцяє активний період, на-
повнений боротьбою та натиском. Пасивність 
у цей день може дорого обійтися. Важливо на-
правити всю позитивну енергію на реалізацію 
благих справ, робіть це з чистими помислами.

3 лютого, 3-й місячний день, зростаючий 
Місяць у Рибах

День пройде без особливих потрясінь, од-
нак важливо підходити до будь-якого рішен-
ня обдумано. Не піддавайтесь на провокації, 
намагаючись зберегти мир і спокій у душі та 
серед оточуючих вас людей.

Шановні читачі та передплатники «Вісника Ново-
айдарщини»!  Ми продовжуємо на сторінках газети 
рубрику, яка має назву «Творчість наших земляків». 
Але розвивати її ми хочемо разом з вами, адже ми зна-
ємо, які ви всі напрочуд талановиті.

Тож якщо ви хочете поділитися своїм талантом 
та творчістю із прихильниками нашої газети, над-
силайте  свої роботи (фото, малюнки, вірші, про-

зові твори) на нашу електронну адресу vestnikaydar.
gmail.com, або на поштову адресу: 93500 Новоайдар, 
кв. Миру 2/3, або на Вайбер: 0673033480, зазначивши 
свої прізвище, ім’я, населений пункт та назву роботи. 
І вони обов’язково знайдуть гідне місце на сторінках 
«ВН». З нетерпінням чекаємо!

Сьогодні до вашої уваги вірші В. Лахриної.

Уважаемую Любовь Антоновну СИЛАЕВУ тепло 
и сердечно поздравляем с юбилеем со Дня рождения!

 Ты всегда ко всем внимательна,
Приветлива, мила, красива, обаятельна,
Добра и весела. В работе обязательна,

Строга сама к себе, ответственна,
Старательна и целый день в труде,

А вечером уставшая идешь 
к себе домой,

Чтоб завтра отдохнувшей —
 в работу с головой.

С любой работой справишься — 
специалист большой,

И в коллективе славишься 
примерным мастерством.
С уважением – Галина, Иван И.С уважением – Галина, Иван И.

Ìîèì çåìëÿ÷êàì – ñòóäåíòêàì Ñëîâàêèè

Сиреневой дымкой окутаны Татры.
Нам кажется сказкою город чужой.
Здесь звезды на небе крупнее и ярче,
Здесь воздух прозрачный и климат другой.
В городе этом нам жить и учиться,
И хочется мне, чтобы он стал родным:
Приветливым, добрым, понятным  и близким,
Чтоб в памяти нашей остался таким.
Я помню тот теплый и ласковый вечер,
Дурманящий запах каких-то цветов.

Казалось, что каждый идущий навстречу
Прохожий нам улыбнуться готов.
Мы за руки взявшись бродили
По городу, вели разговор неспеша.
Ты шагал широко и уверенно,
А рядышком я, каблучками стуча.
Закончив учебу, разъедемся в разные страны,
Но будем Словакию помнить всегда:
Народ дружелюбный, зеленые Татры
И небо, где наша с тобою звезда.

В. ЛАХРИНА, 2022.

Шановний дописувач (дописувачка) 
з Айдар-Миколаївки!

Сьогодні журналістам дуже рідко до-
водиться відповідати на листи читачів на 
сторінках видань, однак у даному випадку 
ми переконані, що відповідь є доречною і 
навіть необхідною.

Ми дуже вдячні Вам за Ваш лист, за не-
байдужість і активну позицію, і це не про-
сто слова, адже у жодного видання (тим 
більше районного масштабу) немає біль-
шого скарбу, ніж його читачі, а тим паче 
передплатники. Без читача немає газети, 
тому ми завжди підкреслюємо, наскільки 
важливо для нас те, що ви з нами, тому 
і з’являлася неодноразово на шпальтах 
«Вісника Новоайдарщини» фраза «пише-
мо історію району разом». Що це означає? 
Хоча б те, що наші двері завжди відчинені 
для вас, що ми завжди готові вислухати, 
звернути увагу на пропозиції. І, слід сказа-
ти, немало наших читачів такі пропозиції 
висловлюють, цікавлячись творчими пла-
нами колективу газети, роблячи зауважен-
ня, пояснюючи, висвітленню яких питань, 
на їх думку, слід приділити більше уваги.

Запевняємо Вас, що до редакції при-
ходять різні люди: ті, хто надає перевагу 
місцевим новинам, матеріалам, присвяче-
ним діяльності органів влади, офіційним 
цифрам і звітам; ті, хто, гортаючи газету, 
хоче побачити «легкі», розважальні заміт-
ки і статті; читачі, що чекають на вихід 
свіжого номеру видання, прагнучи прочи-
тати про талановитих земляків, їх здобут-
ки і ідеї; люди, що цікавляться політикою, 
культурою, архівними матеріалами, навіть 
поезією чи питаннями городництва та са-
дівництва. Хтось читає «Вісник Новоа-
йдарщини», щоб знати, чим живе район, 
що тут змінюється, будується, розвиваєть-
ся, які питання розвитку вважає найваж-
ливішими керівництво. Інші гості редакції 
просять приділяти більше уваги матеріа-
лам, присвяченим персоналіям – талано-
витій молоді, заслуженим ветеранам, май-
страм народного мистецтва. Чимало 
людей цікавляться поетичною рубрикою, 
деякі читачі, на диво, перш за все цінують 
просту можливість прочитати привітання 
з Днями народження і ювілеями подруж-
нього життя, а хтось просто просить за 
традицією опублікувати великий календар 

на новий рік або простий кросворд, що на 
якийсь час відволіче від буденних справ і 
допоможе привести до ладу думки. І наш 
колектив завжди дослухається до того, що 
говорять ці люди. Так, це непросто, адже 
те, чого так чекає один читач, може бути 
абсолютно другорядним для іншого, ще й 
обсяг газети, на жаль, є обмеженим, однак 
було б абсолютно нерозумно і непрофе-
сійно із нашого боку не дослухатися до 
побажань читачів. Саме тому на сторінках 
«Вісника Новоайдарщини» ми намагає-
мося об’єднати офіційне і розважальне, 
веселе і серйозне, цікаве для пенсіонера і 
представника більш молодого покоління. 
Тому, зустрічаючи Новий рік, пишемо про 
концерти, культурні заходи, знаходимо 
місце водночас і для рубрики «Варто зна-
ти», і для привітань, розважальних мате-
ріалів, календаря і гороскопу. І ми знаємо, 
що чимало наших читачів вдячні нам за 
роботу саме над матеріалами, присвячени-
ми святкуванню Нового року, і багатьом, 
як показує практика, стає в нагоді така 
проста річ, як календар у передноворчіно-
му номері.

Однак, можливо, і у Вас є конкретні 
пропозиції до нашого колективу. І в цих 
словах немає ні краплі іронії. Ми впевне-
ні, що в сучасному світі важливі питання, 
цікаві теми мають висвітлюватися в ЗМІ 
в тому числі і таким чином – завдяки ко-
мунікації з читачами. Так, безперечно, 
журналістська етика і елементарні пра-
вила хорошого тону не дозволяють пра-
цівникам мас-медіа, що поважають себе і 
своїх читачів, писати матеріали, присвяче-
ні деяким темам, тому, певна річ, ми ніяк 
не змогли би написати про якісь побутові 
конфлікти або ж про питання, що є об’єк-
том судового розгляду, але й окрім таких 
делікатних тем є чимало цікавого, і не 
можна виключати, що щось залишається 
поза увагою (хоч ми робимо все, що в на-
ших силах, щоб такого уникнути). 

Можливо, Вас або інших наших чита-
чів турбує, цікавить щось конкретне, мож-
ливо, Ви хотіли б побачити на сторінках 
«районки» матеріал, присвячений питан-
ню, що, на Вашу думку, зараз є особливо 
актуальним. Не виключено, що серед Ва-
ших знайомих є непересічна особистість, 
про яку варто було б написати, або ж Ви 
знаєте, що незабаром має відбутися цікава 

подія, що, попри наші старання, може за-
лишитись без належного, на Вашу думку, 
висвітлення. Тоді ми були б раді побачити 
Вас, почути, про що саме Ви хотіли б про-
читати на шпальтах «Вісника Новоайдар-
щини», чого саме чекаєте від нас.

Дивно, що пишучи, що не знаєте імені 
і імені по батькові адресата свого листа, 
Ви, в свою чергу, ніяк його не підписали, і 
через це виходить, що ми про Вас не зна-
ємо зовсім нічого, крім назви населеного 
пункту на конверті. Але ми були б дуже 
раді зустріти Вас у редакції і дізнатися, 
що є цікавим для Вас, адже, підкреслимо 
ще раз, ми працюємо для читачів і багато 
в чому завдяки читачам. Запрошуємо Вас 
до себе на вогник. Ми відкриті для спіл-
кування.

З повагою, Ваш «ВН».

P. S. Змушені не погодитися з Вашою 
думкою стосовно назви матеріалу. Запев-
няємо Вас, що авторське редагування і ко-
ректорська робота – важлива, фундамен-
тальна частина нашого робочого процесу, 
тому, очевидно, згаданий Вами матеріал 
неодноразово перевірявся. Підкреслюємо, 
що і слово «пора», і слово «чудо» існу-
ють в українській мові і є літературними 
і абсолютно зрозумілими для будь-якої 
україномовної людини. Упевнені, що Вам 
відома дитяча казкова повість «Аліса в 
Країні Чудес», упевнені, що Ви неодно-
разово чули, що школярі інколи пишуть 
твори на тему «Улюблена пора року». Ба 
більше, ці слова, наприклад, зустрічають-
ся у текстах, що вийшли з-під пера знаних 
українських літераторів, майстрів і знав-
ців слова, чиї грамотність і знання мови, 
маємо надію, не викликають у Вас сумні-
ву: Івана Котляревського, Тараса Шевчен-
ка, Михайла Коцюбинського, Володимира 
Сосюри, Панаса Мирного, Лесі Українки, 
Григорія Тютюнника, Олеся Гончара та 
інших. Запевняємо Вас, що чітко розумі-
ємо нюанси використання цих слів як в 
українській, так і в російській мові, і тому 
просто не публікували би матеріал у ви-
падку, якщо помилка містилася б в його 
назві. Звісно, механічні та друкарські по-
милки інколи трапляються у всіх, однак 
використання калькованої фрази в якості 
заголовку – це зовсім інша річ.


