
10 грудня 2021 р.
№ 50 (10404)

 

 

 

  

 

 

7 стор.

8 стор.

2 стор.

5 стор.

3 стор.

Шановні наші читачі, вірні друзі та прихильники! 
Ось і прийшов час розпочати передплатну кампанію 
на наступний,  2022 рік.

Цей рік був для нас непростим, довелося долати 
труднощі, але ми не зупинялися заради вас, любі наші 
читачі!  Ріст цін на послуги типографії, поштові витрати, 
комунальні послуги – це все реалії нашого часу, з якими 
ми стикаємося та які впливають на формування ціни на 
наше видання. Та ми, турбуючись про вас, вирішили ос-
новну частину цих викликів та ризиків взяти на себе. Тож 
прийняли рішення залишити пільгову ціну на наше ви-
дання на рівні минулого року, тобто ціна річного абоне-
менту на «Вісник Новоайдарщини» залишається 360 
гривень за умови РІЧНОЇ передплати до 20 грудня 2021 

року. До того ж, Ви зможете скористатися приємним бо-
нусом – подати одне безкоштовне оголошення, поздо-
ровлення протягом року.

Ціни на 1 місяць та півріччя трохи зростають. Якщо 
передплачуєте газету на 1 місяць, вона коштуватиме 
45 гривень, на півріччя – 270 гривень. Обирайте той 
варіант, який зручніший для вас.

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

З повагою, ваш колектив редакції 
«Вісник Новоайдарщини».

Шановні судді та працівники судової гілки влади Новоайдарщини!
 Прийміть щирі вітання з Днем працівників суду!

Це свято об’єднує усіх працівників судових установ, хто своєю сумлінною працею стоїть на 
сторожі законності та справедливості. Саме від вашої самовідданої діяльності залежить збереження 
стабільності, злагоди та спокою у державі. Ваша почесна місія служіння правосуддю вимагає високого 
рівня відповідальності, мудрості, сумлінного виконання своїх обов’язків та виняткових особистих яко-
стей: честі, гідності, відданості, а найголовніше – поваги та любові до людей.

Я щиро вірю, що ваш високий професіоналізм, вірність ідеалам справедливості, мудрість та 
відповідальність за долю кожної людини завжди будуть головними критеріями вашої роботи.

 Зичу усім вам й надалі гідно здійснювати правосуддя в ім’я справедливості Закону та нових здобутків у 
професійній діяльності задля утвердження правової Української держави.

Зі святом вас!
З повагою, Ігор ШОПІН, 

Новоайдарський селищний голова. 

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

ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ І ВЕТЕРАНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, 
ШАНОВНІ ДЕПУТАТИ ВСІХ РІВНІВ ЩАСТИНСЬКОГО РАЙОНУ!

Прийміть щирі вітання з нагоди святкування Дня місцевого самоврядування!
На сьогодні ви виконуєте функції органів місцевого самоврядування. Прийміть щирі вітання зі святом – 

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

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

Сьогодні на органи місцевого самоврядування покладена велика відповідальність за соціально – економічний 
стан територіальних громад, за благополуччя їхніх жителів, за створення комфортних умов для проживання 
мешканців, що в кінцевому результаті зробить нашу державу сильною та заможною. Бо нічого на світі немає 
краще нашої землі.

В цей урочистий день від усього серця бажаємо усім вам, хто працює на благо територіальних громад, на 
благо району, нових успіхів та здобутків на ниві служіння людям, справжнього відчуття задоволення від тієї 
справи, яку ви робите.

           З повагою, голова Щастинської районної                                                         Голова Щастинської
державної адміністрації                                                                                        районної ради
Тетяна НОВИКОВА.                                                                                            Олена КОРОБКА.

Шановні ліквідатори!
Щорічно 14 грудня в Україні відзначається 

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Цей день вже давно називають Днем ліквідатора. Адже цей день не тільки свічка пам’яті на честь загиблих 

товаришів, а й визначна дата, що згуртувала величезну кількість людей перед лицем великої біди.
Нині ми низько схиляємо голови перед усіма, хто пішов тоді у ядерний вогонь, щоб зупинити ланцюгову 

реакцію смерті. Глибоко вдячні всім учасникам ліквідації наслідків найбільшої техногенної катастрофи, які ви-
явили героїзм, самовідданість та мужність в тих екстремальних обставинах.

Хай залишиться в минулому й ніколи не повториться жах Чорнобильської катастрофи, а пам’ять про ті 
події навчить нас цінувати мир, спокій і процвітання.

Від Новоайдарської об’єднаної територіальної громади та себе особисто щиро бажаю всім вам та вашим 
родинам міцного здоров’я, життєвої енергії, сімейного затишку, щастя, миру, добра й злагоди. Хай завжди по-
руч з вами буде людська подяка за ваші добрі справи!

А тим, кого з нами вже немає, – вічна і світла пам’ять…
З повагою, Ігор ШОПІН, 

Новоайдарський селищний голова. 
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Найбільше змін торкнеться правил на жов-
тому рівні епіднебезпеки. Якщо раніше бізнес 
міг обирати модель діяльності (не перевіряти 
документи про вакцинацію або негативний 
тест, але працювати відповідно до обмежень 
або перевіряти документи та працювати без 
обмежень відповідного рівня), то нові прави-
ла не передбачають такої опціональності.

«Переконаний, що тільки масовою вакци-
нацією ми зможемо зупинити пандемію. Втім 
досвід показує, що, незважаючи на те, що у 
нас є всі загальновизнані усім світом вакцини, 
є низка людей, що ігнорують небезпеку роз-
повсюдження хвороби для свого здоров’я та 
усіх оточуючих. Нові норми стануть дієвим 
механізмом для пришвидшення темпів вакци-
нації серед громадян, а також створення умов 
роботи для соціально відповідального бізне-
су», – заявив Сергій Гайдай.

За його словами, Уряд затвердив, що від-
тепер громадські заклади, заклади культури, 
спортзали, ресторани тощо можуть працюва-
ти за умови вакцинації всього персоналу при-
наймні однією дозою або наявності негатив-
ного тесту чи сертифікату про одужання. Це 
ж правило стосується і прийому відвідувачів. 
Останні повинні бути вакциновані принаймні 
однією дозою, або мати сертифікат про оду-
жання чи негативний тест. 

У межах жовтого рівня заборонено:
● Відвідування закладів освіти, якщо на 

самоізоляції перебуває більш як 50% учнів та 
співробітників;

● Робота закладів освіти, в яких вакцино-
вано менше 100% персоналу;

● Проведення масових заходів; 
● Робота кінотеатрів, театрів інших за-

кладів культури;
● Робота закладів громадського харчуван-

ня (окрім роботи на виніс та доставки);
● Робота спортзалів, басейнів;
● Діяльність закладів з розміщення (крім 

готелів, санаторних і соціальних закладів);
● Міжобласні та міжнародні перевезення.
Додані нові норми й для зеленого рівня. 

Зокрема, додалась заборона регулярних та 
нерегулярних перевезень пасажирів у місь-
кому та внутрішньообласному громадському 
транспорті у кількості більшій, ніж сукупна 
кількість місць для сидіння та 50% місць для 
стояння, що передбачена технічною характе-
ристикою транспортного засобу. 

Окрім того, чинними для будь-яких рівнів 
епіднебезпеки залишаються такі норми: 

- забороняється робота закладів освіти, 
якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% 
здобувачів освіти та співробітників;

- забороняється перебування на вулицях 
без документів, що посвідчують особу;

- забороняється самовільно залишати міс-
це самоізоляції чи обсервації. 

Ці правила не скасовуються навіть за наяв-
ності COVID-документів. 

Всі інші обмеження, пе-
редбачені жовтим рівнем, 
не будуть діяти, якщо всі 
працівники та відвідувачі 
матимуть один із докумен-
тів: 

● «жовтий» COVID-сер-
тифікат або паперову 
довідку 063-О (чинні 30 
днів);

● «зелений» COVID- 
сертифікат (чинний 365 
днів);

● Міжнародне свідо-
цтво про вакцинацію (чин-
не 365 днів);

● іноземний COVID- 
сертифікат про щеплення вакцинами, дозво-
леними ВООЗ (чинний 365 днів);

● негативний результат ПЛР або екс-
прес-тесту на визначення антигена (чинний 
72 години). 

● сертифікат про одужання від COVID-19 
(чинний 105 днів із дати встановлення діагно-
зу).

Тобто для роботи та відвідування закладів 
на жовтому рівні достатньо отримати хоча б 
одне щеплення та мати хоча б «жовтий» вну-
трішній COVID-сертифікат або тимчасову до-
відку 063-О, видану лікарем, який проводив 
щеплення. 

Термін дії “жовтого” сертифіката – 30 днів. 
Раніше він був чинним 120 днів. Нагадаємо, 
що мінімально можливі інтервали для доз 
вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, 
Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech 
- 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає 
ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні. 

Зокрема, забороняється: 
● Робота закладів громадського харчуван-

ня, окрім адресної доставки та замовлень 
навинос,

● Робота ТРЦ та інших розважальних за-
кладів, кінотеатрів, театрів тощо,

● Робота закладів освіти, окрім дитячих 
садків і початкових класів шкіл,

● Робота непродовольчих ринків і магази-
нів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

● Проведення масових заходів;
● Робота закладів культури, окрім істори-

ко-культурних заповідників, проведення кіно- 
та відеозйомки.

Важливо, що вказані обмеження не будуть 
діяти у тих випадках, якщо 100% співробітни-
ків (організаторів) та відвідувачів (учасників) 
вказаних закладів (заходів) будуть повністю 
імунізовані та матимуть зелений COVID-сер-
тифікат, негативний результат ПЛР-тестуван-
ня чи експрес-тестування на антиген (дійсний 
72 години) або сертифікат про одужання. 

«Жовтий» COVID-сертифікат не буде чин-
ним для роботи та відвідування громадських 
закладів на червоному рівні епіднебезпеки. 

У випадку відсутності у відвідувачів чи 
співробітників необхідних документів, влас-
ник закладу може понести відповідальність за 
статтею “Порушення правил щодо карантину 
людей” Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. Йдеться про штраф від 34 
до 170 тисяч гривень. 

Робота банків, АЗС, ветеринарних мага-
зинів, аптек та всіх продовольчих магазинів 
на червоному рівні не обмежується, проте 
обов’язковим залишається дотримання про-
тиепідемічних правил. 

Водночас, починаючи з помаранчевого 
(сигнального) рівня, місцева влада може ух-
валювати додаткові заходи щодо посилення 
протиепідемічних правил в регіоні.
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У рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 30 
листопада 2021 року відбулося відкриття двох кабінетів анонімної невід-
кладної медико-психологічної допомоги жінкам, постраждалим від до-
машнього насильства та насильства за ознакою статі. Кабінети відкри-
ті за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення на базі лікарень у 
Новоайдарській та Щастинській громадах.

Такі кабінети є унікальною формою надання допомоги жінкам, які опинилися у 
ситуації насильства. Вони обладнані необхідним устаткуванням, у тому числі, спеціа-
лізованими гінекологічними кріслами-трансформерами для огляду жінок з інвалідні-
стю. Наразі на Луганщині працюють вже сім таких кабінетів, із яких п’ять відкриті у 
2017 році за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Біловодській, Попас-
нянській, Рубіжанській, Старобільській, Станично-Луганській громадах.

«Дані кабінети не тільки устатковані необхідним обладнанням. Важливим є ще й 
навчання медичного персоналу, адже можна закупити найкраще обладнання, однак, 
вкрай необхідно вміти ним користуватися. Особливо, коли мова йде про питання до-
машнього насильства і насильства за ознакою статі, адже далеко не кожна жінка пого-
диться поділитися своєю історією. Саме тому медичним працівникам потрібно вміти 
розпізнавати насильство, знайти індивідуальний підхід до кожної жінки та вчасно 
підказати шляхи допомоги», – зазначила заступниця голови облдержадміністрації, 
уповноважена з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків 
Катерина Безгинська під час заходу.

Після відкриття кабінетів проведено зустріч із медичними працівниками Ново-
айдарської, Щастинської, Станично-Луганської громад щодо запобігання і проти-
дії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, обговорено функції та 
повноваження закладів охорони здоров’я в даному питанні. Зокрема, представники 
КНП «Станично-Луганська багатопрофільна лікарня Станично-Луганської селищної 
територіальної громади» поділилися досвідом роботи кабінету медико-психологіч-
ної допомоги жінкам, постраждалим від насильства, а також практичними аспектами 
співпраці із мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги.
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А саме у Сєвєродонецькій громаді поблизу Осколонівки.
Там на ділянці площею 3 га відбулася висадка саджанців молодої сосни, у 

якій взяла участь делегація зі Словаччини.
Звертаючись до Надзвичайного і Повноважного Посла Словацької Республіки в 

Україні, голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай наголо-
сив: «Дякую перевіреному часом другу Луганщини Мареку Шафіну за допомогу. 
Сьогодні це ліс, а в майбутньому ми спільно реалізуємо ще низку інших проєктів. На-
голошу, ця підтримка є постійною. В 2020 році в області сталися дві масштабні лісові 
пожежі. Понад 30 тисяч гектарів «легенів Луганщини» було знищено полум’ям. Тому 
ми радіємо кожній пропозиції щодо відновлення лісових насаджень».

У свою чергу, Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Укра-
їні висловив сподівання, що все заплановане у подальшому вдасться на Луганщині 
реалізувати.

Згодом всі присутні доєдналися до висадки україно-словацького лісу.
Слід зазначити, що цю акцію «Створюємо ліси разом» організували в рамках про-

грами Президента «Зелена країна» та глобального екологічного проєкту «Озеленення 
планети».

Також відбулося висаджування саду в Сиротиному, після чого питання озеленення 
Луганщини розглянули на засіданні «круглого столу» в Сєвєродонецьку.

loga.gov.ua

 
Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військо-

во-цивільної адміністрації Сергій Гайдай разом з представниками Луганського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка та Луганського державного медичного 
університету підписали Меморандум про співпрацю.

Передовсім договір буде передбачати сприяння розвитку послуг на базі Лугансько-
го обласного центру соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю від народження. 
Крім того, ця робота дозволить створити методичну базу розвитку послуг даної кате-
горії, а також охопити максимальну кількість людей, які потребують допомоги.

Перед урочистим підписанням Сергій Гайдай наголосив: «Багато десятиріч питан-
ня безбар’єрності нікого не хвилювало і фінансувалося за залишковим принципом. 
Ми повинні робити все, аби створення інклюзивних умов не було порожнім звуком. 
Ми вже навчилися розуміти потреби, перевіряти умови доступності на соціальних 
об’єктах. Сподіваюсь, що цей Меморандум стане ще одним кроком на шляху до іс-
тотних змін в умовах життя людей, які потребують нашої допомоги».

loga.gov.ua.

 
 

 

Про це очільник Луганщини наголосив, коментуючи постанову Уряду від 24 ли-
стопада 2021 р. № 1240 на брифінгу. Рішення передбачає зміни у карантинних 
заходах в Україні.

За його словами, до кінця грудня 2021 року у країні та області зокрема діятиме 
карантин. Значні посилення правил торкнуться у першу чергу невакцинованих 
громадян. Кабмін вимушений піти на вказані заходи для зменшення навантажен-
ня на медичну систему та збереження життя громадян, які досі не прийшли до 
пункту щеплення, щоб захистити власне життя. 
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За процесуального керівництва Щастинської окружної про-

куратури повідомлено про підозру мешканцю селища Новоайдар 
Щастинського району за фактом незаконного збуту метадону, що 
відноситься до наркотичного засобу, обіг якого обмежено (ч. 2               
ст. 307 КК України).

За даними слідства, упродовж травня-листопада 2021 року 38-річ-
ний чоловік, раніше двічі судимий за незаконний обіг наркотиків, за-
ймався реалізацією  метадону.  Підозрюваний отримував препарат за 
програмою замісної підтримувальної терапії для наркозалежних лю-
дей. Реалізовував метадон під час особистої зустрічі з покупцями, пе-
редачі наркотовару та отримання коштів.

Наразі за доводами прокурорів Новоайдарським районним судом 
Луганської області до підозрюваного застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Слідство у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими 
Щастинського районного відділу поліції Головного управління Націо-
нальної  поліції в Луганській області, триває.

За вчинення злочину особі загрожує до 10 років позбавлення волі з 
конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважа-
ється невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримі-
нальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному по-
рядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

 М.ЧУДНОВ, заступник керівника 
Щастинської окружної прокуратури.

З 1 грудня 2021 року в Укра-
їні в зв’язку із збільшенням 
прожиткового мінімуму зросли 
і прив'язані до цього показни-
ка соціальні допомоги, випла-
ти, зокрема, и аліменти на ді-
тей. 

Мінімальний розмір алімен-
тів на одну дитину не може бути 
меншим, ніж 50% прожиткового 
мінімуму для дитини відповід-
ного віку.

Таким чином, мінімальний 
гарантований розмір аліментів 
становить:

• для дітей віком до 6 років — 
1050,00 грн;

• для дітей віком від 6 до 18 
років — 1309,00 грн.

НАГАДУЄМО, з 1 грудня 
прожитковий мінімум становить 
для дітей віком:

• до 6 років – 2100,00 грн.
• віком від 6 до 18 років – 

2618,00 грн.
За матеріалами 

Центрально-Західного 
міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції.

 

1 грудня набуває чинності 
закон "Про надання публіч-
них (електронних публічних) 
послуг щодо декларування та 
реєстрації місця проживан-
ня в Україні", який дозволяє 
онлайн реєстрацію місця про-
живання.

Це можна буде зробити на 
порталі "Дія" чи через застосу-
нок "Дія" в смартфоні.

Спочатку система запрацює 
на порталі, а за кілька тижнів - у 
смартфоні.

Як пояснювали у Міністерстві 
цифрової трансформації, від-
тепер штамп в паспорті буде не 
потрібен.

Людина не повинна збирати 
довідки, а лише зареєструвати 
відповідну заяву у "Дії". Через 
24 години її мають опрацювати.

Така законодавча новація сто-
сується не лише українців, які 
мають ID-картку, але й власників 
паспортів-книжечок.

www.bbc.com/ukrainian

З 10 грудня починають діяти 
деякі статті закону "Про обме-
ження обігу пластикових паке-
тів на території України".

Звичні для всіх надтонкі, тонкі 
та оксорозкладні пакети товщи-
ною до 50 мікрометрів можуть 
лише продаватися, а не надавати-
ся на безоплатній основі, як це за-
звичай відбувається у торгівель-
них мережах.

Ця норма закону поширюєть-
ся на усі сфери обслуговування: 
кафе, супермаркети тощо.

Повна заборона таких пакетів 
почне діяти з 9 березня 2022 року.

Виняток становитимуть біо-
розкладні пакети, а також ті, що 
використовуються як первинна 
упаковка для пакування чи тран-
спортування свіжої риби, м'яса 
та продуктів із них, сипучих про-

дуктів та льоду. Але і їхня забо-
рона планується - із січня 2023 
року.

За даними уряду, щороку ко-
жен українець використовує 
близько 500 поліетиленових паке-
тів, у той час, як у країнах ЄС цей 
показник - 90 пакетів на людину.

За порушення закону штрафу-
ватимуть тільки розповсюджува-
чів, а не покупців.

www.bbc.com/ukrainian

 

З 1 грудня тарифи на по-
слуги "Укрпошти", яка для 
багатьох є альтернативою до-
рожчих приватних поштових 
компаній, зростають в серед-
ньому на 15%.

Зокрема, тариф на пересилан-
ня звичайного листа чи вітальної 
листівки зростає з 13 грн до 15 
грн.

Пересилання бандеролі вагою 
до 250 г збільшується із 19,50 
грн до 22,50 грн.

Подорожчають також реко-
мендовані відправлення.

Тарифи на пересилання по-
силок без оголошеної цінності 
масою до 10 кг у межах України 
не зміняться і становитимуть 30 
гривень, за 1 кг - 5 гривень.

www.bbc.com/ukrainian
Заступниця голови обласної 

державної адміністрації Кате-
рина Безгинська взяла участь 
у Всеукраїнському вебінарі 
«Перспективи впровадження 
курсу «Агросфера» у закладах 
освіти».

До роботи вебінару також до-
лучилися представники Комітету 
з питань освіти, науки та іннова-
цій Верховної Ради України, Мі-
ністерства освіти і науки України, 
Агентства США з міжнародного 
розвитку, підприємці-аграрії.

У межах заходу приділена 
увага питанням залучення моло-
ді до сільського господарства та 
ролі міжнародної технічної допо-
моги у сприянні змінам в системі 
аграрної освіти.

Розробниками презентовано 
курс «Агросфера» для учнів 10-
11 класів закладів загальної се-
редньої освіти та дорожню карту 
його впровадження. Учасники 
вебінару ознайомилися з досві-
дом щодо впровадження курсу в 
школах у співпраці з аграрними 
підприємствами.

loga.gov.ua

Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник 
обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай провів 
традиційний прийом громадян. 

Цього разу жителі області зверталися до очільника області з питань, 
що стосуються матеріальної допомоги на лікування дитини, роботи ко-
мунальних служб, підтримки постраждалих від пожеж, а також земель-
но-майнових відносин. 

Так, жителька Сєвєродонецька розповіла, що її 12-річна дитина за-
хворіла на рак крові і наразі перебуває на обстеженні у Харкові. Заступ-
ник голови ОДА Катерина Безгинська зазначила, що вже контактувала з 
харківською лікарнею щодо необхідних препаратів та процедур для ди-
тини. За її словами, поки ще триває проведення аналізів, після яких буде 
визначено курс лікування. Сергій Гайдай сказав, що після отримання 
результатів луганські спеціалісти мають дати висновок про можливість 
лікування в області. Також було обіцяно зателефонувати матері хворої 
дитини та доповісти про нагальний стан справ, а також обсяг допомоги.

Ще одна жінка з Сєвєродонецька поскаржилася голові облдержад-
міністрації, що у підвалі її будинку, де розташована майстерня підпри-
ємства житлово-комунального господарства, постійно лунають звуки 
роботи зварювальних апаратів. Сергій Гайдай відповів, що особисто 
відвідає цей будинок та подивиться на умови життя його мешканців. 

Також жителька Смолянинового пожалілася на те, що її старенька 
мати зламала ногу та потребує ортопедичних ходунків. Їй було зазна-
чено, що соціальна служба має необхідне обладнання, проте процедура 
вимагає лікарського висновку. Очільник Луганщини запевнив, що мате-
рі заявниці обов’язково нададуть допомогу.

loga.gov.ua

 
 

 

З 01.12.2021 року 
відбулось підвищення 
розміру мінімальної 
зарплати та прожит-
кового мінімуму для 
всіх груп населення, 
заплановане Законом 
України "Про Держав-
ний бюджет України на 
2021 рік" від 15.12.2020 
р. № 1082-IX.

Мінімальна зарплата на мі-
сяць в 2021 році:

• з 1 січня – 6000 грн;
• з 1 грудня – 6500 грн.
Прожитковий мінімум у 2021 

році для основних соціальних і де-
мографічних груп населення:

дітей віком до 6 років  з 1 січ-
ня – 1921 гривня, з 1 липня – 
2013 гривень, з 1 грудня – 2100 
гривень

дітей віком від 6 до 18 років 
з 1 січня – 2395 гривень, з 1 лип-
ня – 2510 гривень, з 1 грудня – 
2618 гривень

працездатних осіб з 1 січ-
ня – 2270 гривень, з 1 липня – 
2379 гривень, з 1 грудня – 2481 
гривня

працездатних осіб, який засто-
совується для визначення базо-
вого розміру посадового окладу 
судді, з 1 січня – 2102 гривні

працездатних осіб, який за-
стосовується для визначення 
посадових окладів працівникам 
інших державних органів, опла-
та праці яких регулюється спе-
ціальними законами, з 1 січня 
– 2102 гривні

працездатних осіб, який за-
стосовується для визначення 
посадового окладу прокурора 
окружної прокуратури, з 1 січ-
ня – 1600 гривень

осіб, які втратили працездат-
ність, з 1 січня - 1769 гривень, з 
1 липня - 1854 гривні, з 1 грудня 
- 1934 гривні

При цьому, зазначимо, що під-
вищення розміру мінімальної 
зарплати та прожиткового мініму-
му з 01.12.2021 року не вплине на 
розмір тих показників, які встанов-
люються залежно від розміру мін-
зарплати та прожиткового мініму-
му станом на 01.01.2021 року, і не 

змінюються протягом 
року. Це, зокрема:

• податкова соціаль-
на пільга (далі – ПСП);

• граничний роз-
мір зарплати на місяць, 
до якої застосовується 
ПСП;

• добові;
• ставки єдиного по-

датку.
Водночас підвищен-

ня розміру зарплати та прожитко-
вого мінімуму з 01.12.2021 року 
вплине на ряд показників, зокрема:

• максимальна величина бази 
нарахування ЄСВ в місяць (з 1 
грудня – 97500 грн);

• максимальний розмір нарахо-
ваного ЄСВ в місяць (з 1 грудня – 
21450 грн);

• розмір мінімального страхово-
го внеску ЄСВ в місяць з зарплати 
працівників та доходів ФОП (за 
себе), самозайнятих осіб та членів 
фермерського господарства (з 1 
грудня – 1430 грн).

Також підвищення розміру про-
житкового мінімуму збільшує роз-
мір аліментів; допомоги по безро-
біттю; допомоги по вагітності та 
пологах; допомоги дітям, батьки 
яких ухиляються від сплати алі-
ментів; пенсії за віком.

medoc.ua/
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Після річної перерви в Старобільському міському Будинку культу-
ри відбувся 19-й за ліком турнір з гирьового спорту,  присвячений Дню 
працівників сільського господарства.

В змаганнях взяли участь вісім команд з різних куточків Луганщини: 
Старобільська ДЮСШ, Новопсковська ДЮСШ, Новоайдарська ДЮСШ, Ниж-
ньодуванська ДЮСШ, спортивний клуб «Спарта» (Білокуракіне), спортивний 
клуб «Стожари» (Сватове), а також команда ГУНП (Сєвєродонецьк) та команда 
Старобільського коледжу ЛНАУ.

Організаторами турніру виступили Федерація гірьового спорту Луганської 
області,  Старобільська міська рада та обласна організація ВФСТ "Колос".

За підсумками змагань загальнокомандні місця розподілились наступним 
чином: перше місце виборола Старобільська ДЮСШ, друге місце посіла ко-
манда  СК «Спарта», третє  - команда Нижньодуванської ДЮСШ.

Команда Новоайдарської 
ДЮСШ була однією з мало 
чисельніших на турнірі, тож 
конкурувати з великими коман-
дами було складно. Але нашим 
спортсменам вдалось проявити 
та показати себе з найкращого 
боку.

Кожні змагання – це не тільки 
випробування для спортсменів, 
а й загартовування характеру, 
зміцнення сили волі та бойово-
го спортивного духу.

Дитячо-юнацьку спортив-
ну школу Новоайдарської 
селищної ради представили 

спортсмени, які достатню 
кількість свого вільного часу 
присвячують спортивному 
розвитку та здоровому спосо-
бу життя. 

Як зауважив директор 
ДЮСШ Олександр Бондар, 
змагання були організовані 
на високому рівні, було ба-
гато гідних суперників, але 
юні новоайдарські спортсме-
ни не розгубилися й проде-
монстрували всю свою силу, 
рівень підготовки. Це при-
несло свої результати -  двоє з 
представників Новоайдару здо-
були призові місця. Валерій Рижков заслужено отримав «срібло» в своїй ваговій 
категорії до 70 кілограмів (вікова група – 2003-2004 р.н.). Владислав Логвінов 
також вийшов із змагань з гідним результатом - друге місце. Влад змагався в 
ваговій категорії до 55 кг (вікова група – 2007-2008 р.н.). Це дуже високі по-
казники, адже суперники і дійсно були сильні, та новоайдарці не загубилися на 
їхньому фоні.

Як зауважують юні спортсмени та їхній тренер,  тренування спортсмена-
гирьовика – цікаві і різноманітні. Всі види спорту і відпочинку, що розвивать 
витривалість, також застосовні і для гирьового виду спорту. Це, наприклад, 
плавання, біг, єдиноборства, лижний спорт і т.д. Також дуже популярною, але 
при цьому хибною, є думка, що вправи одноманітні і толком не відрізняються. 
Насправді це не так. Існує певна кількість традиційних вправ, але з часом роз-
робляються і нові, адже спорт не стоїть на місці, і ніхто не заважає підійти 
до справи творчо для значного поліпшення результату. Можна придумати свої 
власні або підігнати під себе раніше розроблені підходи. До того ж, після кож-
ного тренування вас буде супроводжувати приємне відчуття польоту. Хоч ви і 
втомилися на тренуванні, це дає вам відчуття легкості, розслабленості і, крім 
усього іншого, відмінно заспокоює нерви, породжує міцну впевненість в собі.

Тож щиро вітаємо наших переможців, Валерія Рижкова та Владислава 
Логвінова,  та активних учасників змагань! Молодці! Бажаємо й надалі 
високих досягнень, міцного здоров’я, гарного настрою та наснаги до но-
вих перемог! Щоразу ви демонструєте непереборну жагу до перемоги, до 
звершень, і це не може не захоплювати! Так тримати, юні спортсмени! Ми 
вболіваємо за вас!

Також, гадаємо, новоайдарці на власні очі зможуть насолодитися цим ви-
довищним видом спорту. Наприкінці грудня в Новоайдарі планується прове-
дення обласного турніру з гирьового  спорту на Кубок Луганської області. З 
нетерпінням чекаємо! Вболіваємо за наших спортсменів!

М. ТИХОНОВА.

Вчитель Райгородського ліцею, закохана у 
рідний край людина, Олександр Олександро-
вич Шейкаш не став порушувати туристичні 
традиції, які вже склалися у нього та його 
учнів, і запропонував відправитися у похід. 
Тим паче, діти чекали на нього з величезним 
нетерпінням. Завдяки своєму вчителю вони 
навчились бачити та відчувати красу рідного 
краю, їм подобається просто ходити та роздив-
лятися все навколо. А коли поряд такий тала-
новитий, начитаний та ерудований керівник як 
О. О. Шейкаш, то в успіху походу сумніватися 

навіть не приходилось! Ось що Олександр 
Олександрович розповідає про захоплюючу 
мандрівку.

«В черговий раз  зібралися вирушити у неве-
ликий похід цікавими місцями Новоайдарщи-
ни. На пропозицію саме так, активно та захо-
плююче, провести вихідний день, свій вільний 
час, мої учні відгукнулися з радістю. У нас вже 
було розроблено маршрут. 

Розпочали свій пішохідний перехід з мальов-
ничого села Михайлівка, 
яке затишно розташоване 
між схилів та величних 
дерев. Доїхали до ньо-
го на потязі. До речі, для 
деяких учасників походу 
це було в новину – вони 
вперше їхали саме по-
тягом! Михайлівку ми 
пройшли лісом, а далі че-
рез міст.

І ось нас вже зустрічає 
одне з улюблених місць 
моїх юних мандрівників 
-  село Безгинове. Пер-
шу зупинку ми зробили 
біля барельєфа відомому 
поетові, уродженцю с. Безгинове, Івану При-
блудному.  Відвідали це пам’ятне місце як раз 
напередодні його Дня народження, 1 грудня. 
Разом з учнями ми згадали рядки віршів знаме-
нитого земляка, цікаві сторінки його життєвого 
та творчого шляху. Наступна зупинка – біля 
Братської могили воїнів, які загинули в роки 
Другої світової війни. Їхню пам’ять за доброю 
традицією  ми вшанували хвилиною мовчання. 

Перед привалом завітали до місцевого мага-
зину, викликали подив продавчині. Вона дуже 
зацікавилась, питала, звідки, які враження.

Справжнє захоплення у хлопців та дівчат 
викликає величезна пасіка, розташована в 
селі.  Просто неможливо пройти повз! Ми 
не знаємо, кому вона належить, але щиро 
захоплюємося господарем, який зумів все так 
добре організувати, облаштувати. Саме такі 
приклади, можливо, звичні на перший погляд, 
доводять молоді, що успішно працювати мож-
на і на малій батьківщині, а не шукати щастя 
за кордоном. Головне – цілеспрямованість та 
працьовитість.

Милуючись навколишньою красою, ми 
дійшли до берега річки Айдар. Помилувалися й 

захопилися красою дуже цікавого, унікального, 
реліктового лісу. Саме так виглядали ліси 
до приходу до них людини. Хоча, на жаль, 
важливість їхнього збереження розуміють да-
леко не всі. Ліси – це зелені легені нашої пла-
нети. А реліктові ліси – це величезна цінність. 
Нам усім потрібно думати про те, щоб захисти-
ти та зберегти їх.

Через деякий час, дійшовши до кринич-
ки, ми влаштували привал. Трохи відпочили, 
підкріпилися.  І – далі в дорогу. Попереду на 
нас чекає ще багато цікавого. Що й казати, 

краєвиди в нас просто 
неймовірні! Діти зробили 
безліч чудових фотографій. 
Вони не приховували свого 
задоволення та захоплен-
ня. Вдосталь нагуляв-
шись, ми вирушили у бік 
Бахмутівки. Тут ми теж 
дихали свіжим повітрям 
й насолоджувались навко-
лишньою красою.

Склад нашої туристич-
ної групи: Яна Ніколаєнко, 
Олексій Гордус, Дарія 
Крупкіна, Тамара Луньо-
ва, Данило Гречишкін, 
Катерина Дубровська. 

Приємно, що наш звичний склад розширився. 
Діти дійсно «загорілися» й виявили бажання 
вирушати в похід хоч кожних вихідних.

На нашу імпровізовану подорож ми ви-
тратили близько 5 годин, пройшли 15-20 
кілометрів, подихали свіжим повітрям, зроби-
ли багато корисних спостережень. І ще, важли-
во, відірвалися, відволіклися від комп’ютерів 
і мобільних телефонів, віддавши перевагу 

живій красі природи і реальному емоційному 
спілкуванню. Приємно, що для нас це вже ста-
ло такою доброю традицією».

Батьки юних мандрівників та дослідників 
щасливі та вдячні. Хлопчаки та дівчатка після 
кожної  мандрівки просто переповнені емоціями 
та враженнями. Зізналися, що зовсім не втоми-
лися. Такі походи просто неможливо ні з чим 
порівняти, настільки все пройшло яскраво та 
незабутньо. Планують, по можливості, роби-
ти такі невеликі, але змістовні вилазки. У нас 
так багато чудових місць, які варто відвідати, 
якими варто помилуватися. Є що досліджувати, 
вивчати. І є про що замислитись.

Чергова мандрівка райгородських туристів 
добігла кінця, але залишила по собі безліч 
неймовірних емоцій та вражень.  Невелича ту-
ристична група під керівництвом О.О. Шейка-
ша має вже і улюблені туристичні маршрути, 
і досліджує нові стежки. І все – з настроєм, 
натхненням, цікаво, пізнавально й з любов’ю 
до рідної землі,  до рідного краю! Так тримати! 
Молодці, райгородські ентузіасти! Чекаємо на 
нові звістки та матеріали про ваші подорожі.

М. ТИХОНОВА.

Черговий і вже традиційний перехід школярів Райгородського ліцею за маршрутом 
Михайлівка-Безгинове-Бахмутівка-Райгородка відбувся наприкінці листопада.

Звичайний осінній, трохи похмурий та дощовий, суботній день для групи райгородських 
школярів раптом заграв новими фарбами, був насичений приємними сюрпризами та приго-
дами.

Валерій Рижков.

Владислав Логвінов.
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Тоді на виставці ми побачили 
чотирнадцять унікальних, несхо-
жих один на одного весільних 
віночків. Вони відрізняються за 
багатьма параметрами, але об’єд-
нані чарівною вишуканістю, ніж-
ністю та красою.

І ось нещодавно музейники 
поділилися ще однією гарною 
новиною - їхня колекція «Весіль-
ні віночки» поповнилася новими 
надходженнями! І з цим знов до-
поміг давній друг музею,  керів-
ник проєкту «Музей відкрито на 
ремонт», Леонід Марущак.  Цікаві 
знахідки дійсно стали гідним до-
повненням та окрасою музейної 
колекції.

Науковий співробітник музею 
Алла Анатоліївна Сорокіна із на-
тхненням продовжує досліджен-
ня цієї теми. Минулого разу вона 
поділилася багатьма цікавими 
фактами про віночки. І цей раз не 
став винятком, і без надзвичайних 
фактів ми не залишились. 

«Сьогодні мода на весільні ві-
ночки знов повертається, - роз-
повідає Алла Анатоліївна. – На-
тхненні витонченими образами 
бабусь й прабабусь, сучасні на-

речені дуже часто за обов’язко-
ву весільну прикрасу обирають 
віночок. А ще кілька років тому 
нам складно було уявити нарече-
ну без фати. 

Натомість раніше  голову мо-
лодої квітчав вінок. У давнину 
робили його з живих квітів, а 
вже згодом на території України 
поширились і так звані воскові 
вінки. Саме їх можна побачити 
на весільних фото почат-
ку 20 ст, за якими нині 
відроджують традиції 
створення цих головних 

уборів сучасні майстрині.
Виготовляли воскові 

вінки чи не в кожному селі, 
а тому часто в різних регі-
онах вони були унікальни-
ми. Насамперед варто ро-
зуміти, що весільний вінок 
є невід'ємною частиною 
українського народного 
строю, а тому він мав гар-
монійно доповнювати об-
раз дівчини. У зв'язку з цим роби-
ли вінок близьким до кольорової 
гами весільного вбрання.

У ХІХ - початку ХХ ст. в Укра-
їні починають активно ширити-
ся воскові вінки. Вважається, що 
традицію на вінки з воску ввела 
королева Вікторія, як я вже розпо-
відала минулого разу. Коли 1840 
року вона одружувалась із Аль-
бертом, то на голові мала вінок із 
флердоранжу - квітів апельсино-
вого дерева. Після цього люди, які 

жили в меншому достатку, шука-
ли можливості якось відтворити 
його. Коли ж ця традиція дійшла 
до України, їх почали робити з 
парафіну, який у народі назива-
ли "білим воском", тому й вінки 
ці - воскові. Матеріали для виго-
товлення весільних вінків були 
різноманітними. Так, для вінків 
використовували папір, парафін, 
дріт, обгортки від цукерок, фоль-

гу, скляні намистини та дерев'яну 
стружку, яку сьогодні вже не виго-
товляють.

Такі віночки мали право носи-
ти тільки наречені. Це був своє-
рідний оберіг. Його готували під 
конкретну дівчину. Віночок не 
можна було нікому давати міряти, 
позичати, чи дарувати. Воскові 
віночки одягали лише на весілля, 
після чого їх зберігали під образа-
ми, як оберіг». 

В ті часи така прикраса була 

чи не найбажаніша в наречених. 
Коли було тяжко, коли не виста-
чало грошей на святковий одяг 
нареченим, віночок мав бути! В 
деяких місцевостях їх робили 
тільки для наречених, але були 
й села, де більш скромнішими 
прикрашали дружок. 

Напередодні весілля наречена 
з дружкою йшли вулицею клика-
ти на весілля — «просили мама 

й тато, і я прошу», а пере-
хожі якщо не зупинялися, 
то проводжали зачарованим 
поглядом молоду у вишитій 
сорочці, заквітчану у вінок та 
різнокольорові стрічки. До 
речі, як розповіла А.А. Соро-
кіна, стрічки з віночку моло-
да дарувала своїм подружкам 
на згадку.

«Весільні віночки, які пе-
редали до нашої колекції, 
- продовжує Алла Анатоліїв-
на, -  з Київщини та Полтав-
щини. Хочу зауважити, що 

вони співзвучні з одягом та при-
красами, притаманними нашим 
територіям, адже на наших землях 
проживали багато переселенців з 
тих країв».

«Леонід Марущак та дизайнер 
попереднього проекту (народний 
костюм) Данило Галкін й ми, ко-
лектив музею,  вже розпочали 
розробку ідеї нової експозиції, 
«зіркою» якої мають стати ось ці 
унікальні воскові віночки», - дода-
ла директор Краєзнавчого музею 

Новоайдарської селищної ради 
Ганна Костянтинівна Божкова.

Та це ще далеко не всі ціка-
винки музею. Нещодавно його 
колекція поповнилась новими 
експонатами.  Шикарний старо-
винний комод музею передали Ра-

їса Тимофіївна Антипова та її син 
Костянтин з  Михайлюків.  Цей 
експонат посів гідне місце в залах 
музею.

Омріяні "бульки"  - інстру-
менти для виготовлення штучних 
квітів із тканини, за допомогою 
яких пелюсткам різного розміру 
надається випукла форма, пере-
дала постійна волонтерка музею 
Людмила Пінчук.  Цей експонат 
неабияк зацікавив й працівників 
музею, і його відвідувачів. Саме 
про нього, як зізналася, давно мрі-
яла науковий співробітник А.А. 
Сорокіна.

Цікавинок в музеї багато, про-
сто очей не відвести. Тож заходьте 
та милуйтесь цією красою, до-
торкніться до традицій та краси 
минулого в проекції на сьогоден-
ня.

М. ТИХОНОВА.

Влітку на сторінках нашої газети ми розповідали про нову виставку в Краєзнавчому музеї 
Новоайдарської селищної ради,  яка за короткий час стала досить популярною серед новоай-
дарців та гостей нашого селища. Ця виставка присвячена восковим весільним віночкам. За цю 
виставку музейники особливу подяку висловлюють їхньому давньому  доброму другу та керівни-
кові проєкту «Музей відкрито на ремонт» Леоніду Марущаку.

НАЧАЛО
Нина не уснула. Она  задума-

лась о своей семье:
- Все-таки хорошая у меня 

семья. Она и есть мое самое боль-
шое счастье.

И нахлынули вдруг видения из 
прошлого. Она вспомнила свое 
село Брусовку Меловского райо-
на, вспомнила подруг, учебу, ти-
хие закаты, напоенные ароматом 
сирени.

…Весело заливается гармонь, 
зовет в круг молодежь, будоражит 
кровь. Переминаются с ног на 
ноги парни. Отдельной стайкой 
стоят девчата. Никто не осмелива-
ется первым выйти в круг.

- А ну, дава-а-а-ай! – восклик-
нула вдруг Нина и вихрем завер-
телась в лихом танце, задиристо 
перестукивая каблучками. Взви-
лась, заплясала над её головой 

белая косынка. Вот она проплыла 
мимо подруг и на мгновение за-
держалась возле парней. Но этого 
мгновения было достаточно для 
того, чтобы вырвать какого-то 
парня на круг. И как будто запруду 
сорвало. Сбросила с себя моло-
дежь стеснительность, и закрути-
ло пары в лихом танце.

Любуются танцем пожилые  
колхозницы. Конечно же, они 
заметили непоседу и затейницу 
Нину, отмечая между собой;

- Вихрь-девчонка…
- И чья же это такая? – пере- 

спрашивают недавно приехавшие 
в деревню.

- Да это «меньшачка» нашей 
доярки Анны Ивановны Шулики, 
- с уважением отвечают те, кто 
знают эту семью и не упускают 
случая, чтобы не отозваться о ней 
добрым словом:

-  Молодец, Анюта. Какие труд-
ности выдержала, но вырастила и 
вывела в  люди шестерых детей. 
Иван и Толик уже трактористы. 
Хорошие механизаторы. Крепкая 
поддержка колхозу и семье. Маня 
и Вера уже доярки. Пошли по ма-
миной дорожке. Клава, хоть инва-
лид, но тоже работает уборщицей 
в школе. Не сидит у матери на 
шее. Ну, а эта… Эта не пропадет.  
Вся в маму.

Отзвучала музыка, отстучали 
далеко за полночь девичьи ка-
блучки, а утром Нина уже в поле 
на прицепе. Ей еще только 14, око-
нчила семь классов, но выполняет 
очень важную и ответственную 
работу прицепщика. Впрочем, её 
мечта еще не осуществилась. Не 
прицепщиком желает стать де-
вушка, а трактористом. Поэтому, 
когда подъехал к агрегату брига-

дир Андрей Иванович Сердюк, 
обратилась к нему:

- Дядьку Андрій, пошліть мене 
на курси трактористів.

- Та шо ти, дівчино? Хіба це 
твоє? Не жіноча це робота – трак-
торист,- відшуткувався бригадир. 
– Ти і так ще мала. Он до клубу 
на танці та на співи ходи, а вдома 
вишивай хрестиком.

Не понимал  бригадир порыва 
девичьей души. Да и мама тоже 
ссылается на возраст:

- Ну, яка з тебе трактористка, 
доню? Ти ж ще мала. Давай, ма-
буть, на ферму. Станеш дояркою, 
будемо разом ходити на роботу. І 
заробітки там гарні.

Но не такой характер у Нины, 
чтобы отступать:

- Та шо ви, мамо, ніби зговори-
лись з бригадиром: все ще малим 
дівчиськом мене вважаєте, - оби-
делась, Нина. -  Те, шо я мала, не 
біда – виросту. Та й трактори нині 
такі, що для роботи на них не сила 
потрібна, а уміння. Ви ж, мамо, 
слухаєте радіо? Чули виступ Фе-
одосії Перової з Новоайдару? Це 
зовсім поруч від нас. Так от, Фео-
досія Стефанівна так і казала:

-  Сідайте, дівчата, на трактор, 
не пожалкуєте. Я саме на тракторі 
своє щастя і знайшла.

Я, мамо, ці слова завжди 
пам’ятатиму. Може, і моє щастя 
на тракторі? А дояркою… Що ж, 
якщо треба, я і дояркою зумію.

(Далі буде).
В. БАХМуТскИй.

На снимке:   Нина Грабовская 
(Нина Федоровна Гончарова) - 
выпускница Беловодской школы 
механизаторов широкого профи-
ля.

З великим задоволенням прийняв звістку про те, що колектив ре-
дакції «Вісник Новоайдарщини» оголосив нову рубрику «Творчість 
наших земляків». Дійсно, наша земля дуже багата на таланти, 
про яких ми поволі забуваємо. За  великим рахунком, це не велика 
трагедія, тому  що  життя не стоїть на місці, а швидко крокує в 
майбутнє. Але дивна річ. Інколи, зупиняючись , ми згадуємо минулі 
роки і тих, з ким поталанило бути поруч. Це змушує по-іншому ди-
витись у день майбутній, беручи на озброєння приклад легендарних 
особистостей, з якими нас зводила доля. 

Однією  з таких легендарних особистостей був наш земляк Ва-
силь Філімонович Бахмутський. Його пам’ятають як великого фа-
хівця в галузі сільського господарства, як людину з надзвичайною  
біографією. Наприклад, у роки війни за відмову виконати наказ, 
який мав би привести до знищення усього підрозділу, В.Ф.Бахмут-
ський був засуджений на страту, а потім помилуваний і направле-
ний до штрафного батальйону. Він пройшов усі жахи війни, не раз 
дивився у вічі смерті. Та життєві негаразди не зломили чуйності 
і людяності нашого героя. Він  щиро любив людей і у вільний час 
писав про тих, з ким звела його доля. Про цю потребу нашого яскра-
вого земляка знали не всі, бо цю грань свого таланту він не афішу-
вав. Тим дорожчим  стало для мене знайомство з книгою Василя 
Філімоновича «Бригада на Марсі».

Одразу звертаюсь до читачів газети з проханням не бігти до бі-
бліотеки, щоб  ознайомитись з цим твором. Ця книга існує у єди-
ному екземплярі і надрукована на звичайній друкарській машинці. 
Працював над нею Василь Філімонович протягом 1981-1982 років. 
Героїнею його нарису стала знаний бригадир Новоайдарської пта-
хофабрики Ніна Федорівна Гончарова. Ця людина ще при жит-
ті стала легендою. Передовий досвід її бригади вивчався  по всій 
Україні та за її межами. Кавалер ордена Леніна та інших урядових 
нагород, делегат ХХVI з’їзду КПРС, член бюро обласного комітету 
партії – це лише деякі її державні нагороди та відзнаки. Ця жін-
ка працювала разом з Василем Філімоновичем, і не написати про її 
життєвий та трудовий шлях В.Ф.Бахмутський не міг. Після  за-
кінчення своєї творчої роботи письменник та вчитель відомої зем-
лячки … подарував два роки свого творчого життя знатній  героїні 
у вигляді тієї самої книги, про яку йде мова.

Я дуже вдячний за те, що Ніна Федорівна та її донька Олена, у 
якої зберігається цей рукопис, дозволили мені ознайомитись з кни-
гою. Отже сьогодні я виношу на ваш розсуд частину цього твору у 
новій рубриці  «Творчість наших земляків». Текст друкується мо-
вою оригіналу.

Володимир МАрТИНОВ,
голова первинної організації  спілки журналістів україни.
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Популяция выдры в Сингапу-
ре продолжает расти. Вид этих 
животных в центре города уже 
никого не удивляет. Некоторые 
жители обеспокоены тем, что 
млекопитающие особенно любят 
домашние бассейны и пруды.

В 1970-х годах популяция 
сингапурских выдр значитель-
но сократилась из-за политики 
вырубки лесов, а также про-
мышленного развития и связан-
ного с этим загрязнения воздуха. 
Однако в настоящее время Син-
гапур – это не только большой 
и космополитичный город, но и 
место, утопающее в тропической 
зелени.

Кроме того, в последние годы 
здесь реализована инновацион-
ная конструкция системы очи-
стки воды. Эти факторы оказали 
существенное влияние на вос-
становление популяции выдры. 
И в значительной степени: попу-
ляцию этих животных в Синга-
пуре можно встретить практиче-
ски повсюду.

Некоторые жители обеспоко-
ены тем, что животные залазят 
в пруды на заднем дворе. Мно-
гие выращивают в них дорогих 
декоративных карпов кои. Не-
которые экземпляры этих рыб 
могут стоить тысячи, а иногда и 
миллионы долларов.

Когда выдры начали массо-
вую охоту на карпов кои, начали 
раздаваться призывы к отстрелу 
млекопитающих. Однако про-
тив выступил премьер-министр 
Ли Сянь Лунг, который катего-
рически написал, что жители 
«должны найти способы сосу-
ществовать с местной флорой и 
фауной».

 
 

Животное с рекордной 
длиной обитало на Земле 
во времена юрского перио-
да - около 150 миллионов 
лет назад.

Исследователи выясни-
ли, что длина самого боль-
шого динозавра нашей пла-
неты достигала 40 метров. 
Об этом пишет издание 
Іndependent.

Это был суперзавр. Он 
жил около 150 миллионов 
лет назад во времена юр- 
ского периода.

"Суперзавр является 
самым длинным динозав-
ром, чьи размеры оценива-
ются на достаточном коли-
честве остатков, поскольку 
кости других динозавров 
представлены фрагмен-
тами, в результате чего 
сложно точно оценить их 
длину", - отметил автор ис-
следования Брайан Кертис.

К таким выводам 
ученые пришли в течение 
50-летнего исследования, 
когда в 1972 году нашли 
первый скелет суперзавра.

Определены самые красивые кошки методом "золотой пропорции"
Математики, биологи и эксперты портала All About Cats, определили стандарты кошачьей красоты, при-

менив метод "золотой пропорции" до 46 популярных пород. Самыми симпатичными стали породы: Нор-
вежская лесная, Русская голубая и Мэнские кошки.

"Любители кошек будут утверждать, что каждая из них прекрасна, но научный принцип золотого разреза 
более объективен. Это древний алгоритм симметрии алгебры, лежащий в основе человеческого восприятия 
привлекательности. Чем больше лицо или объект отвечают ему, тем более эстетически привлекательным они 
кажутся нашем мозгу", - заявил основатель All About Cats Дорон Вулффберг.

Исходя из измерений пропорций мордочки, наименее красивыми были признаны Гималайские, Питер-
болдские и Персидские кошки.

  
 

Ирен Олокко из США придумала 
способ, как защитить елку от кота 
по кличке Виктор. Он с детства, 
как и большинство котов, проявлял 
излишний интерес к новогоднему 
атрибуту. 

Виктор часто срывал игрушки с 
елки и пытался ее перевернуть. Ирен 
решила с этим покончить.

“Когда он был еще котенком, я 
обнаружила, что больше всего он 
ненавидит мандарины. Мы вместе 
сидели на диване, и когда я начина-
ла чистить их, он шипел и убегал. Я 
начала класть апельсины или манда-
рины на мебель там, куда не хотела 
его пускать, и это сработало. Каждый 
год он крадет рождественские шары 
с елки и уничтожает различные 
украшения. Мне надоело кричать на 
него, и мне на ум пришла гениальная 
идея. Она сразу сработала”, — сооб-
щила Олокко.

Ирен разложила вокруг елки не-
сколько мандаринов. Из-за этого 
Виктор каждый раз обходил дерево 
стороной.

Она заявила, что каждый хозяин 
кошки, столкнувшийся с такой про-
блемой, может попытаться сделать 
нечто подобное. Достаточно узнать, 
что не нравится питомцу.

 

В селе Паромов, Владимир-Во-
лынского района установили самые 
высокие качели в Украине. Об 
этом сообщает УНН со ссылкой на 
Facebook главы Поромовской терри-
ториальной общины Олега Савчука.

Высота деревянной качели — 11 
метров.

“Таких высоких деревянных ка-
чель в Украине еще не было. Наша имеет шанс попасть в Книгу ре-
кордов Украины", - говорится в заметке.

Официальное открытие состоялось 21 ноября в 14:00.

 
 

 

Арунима Сингх получила 
престижную премию NatWest 
Group Earth Heroes Save the 
Species Award 2021 за спасение 
десятков тысяч черепах. 

Арунима Сингх ведет свою 
деятельность с 2013 года. За это 
время женщина научила беречь 
природу более 50 тысяч детей, 
спасла более 28 тысяч черепах, 
помогла 6 болотным крокодилам 
и 4 дельфинам.

"Я часто ходила на реку с ба-
бушкой и дедушкой, чтобы на-
блюдать за жизнью в воде. Я ду-
маю, моя страсть к сохранению 
природы возникла из-за этого“, 
- рассказывает Сингх.

В Индии распространена 
практика, когда черепах ввозят 
нелегально и продают на черном 
рынке. Этих животных исполь-
зуют для еды, а также в народной 
медицине. Местные “знахари” 
покупают черепах, завезенных 
контрабандой, и сушат их пан-
цири, чтобы потом продать под 
видом лекарств.

Благодаря деятельности Ару-
нимы и ее коллег у преступников 
конфискуют тонны такого “зе-
лья”.

Также Арунима помогает 
проводить вылов и отпускать 
в дикую природу те виды чере-
пах, которые находятся на грани 
исчезновения. В частности, это 
индийская узкоголовая черепаха.

 

Украинские полярники зафиксировали редкое явление - как пере-
брасываются айсберги в водах Антарктики. Об этом сообщает УНН 
со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

“Знаете ли вы, что айсберги в переводе с немецкого — это „ле-
дяные горы“? Эти горы образуются тогда, когда глыбы льда от-
калываются от огромных ледников и «отправляются» в самостоя-
тельную жизнь“, — говорится в сообщении.

Полярники объяснили, как только ледники отправятся в самосто-
ятельную жизнь, то сразу же начинают разрушаться. Средний воз-
раст айсберга в водах Антарктики составляет 2 года.

В процессе жизни и “путешествия” по океану айсберг несколько 
раз кувыркается. Это происходит тогда, когда его подводная часть 
тает быстрее, чем надводная.

Отмечается, что это уникальное явление переброски айсберга 
снял руководитель прошлой, 25-й Украинской антарктической экс-
педиции, Юрий Отруба.

Кот по имени Большой Джиндж, пропавший десять лет назад, вернулся к 
хозяевам. Он сбежал с баржи в 2011 году во время медового месяца Колина 
Клейтона и Евы Беллами, который молодожены проводили, путешествуя по 
каналам в районе Бирмингема. 

Большой Джиндж и 
еще два кота молодой 
пары привыкли жить на 
барже. Они часто шли 
гулять втроем, но всегда 
возвращались домой. Но 
однажды два кота вер-
нулись, а Большой Джи-
ндж-нет.

Пара ждала кота на месте стоянки пять дней, прежде чем зарегистрировать 
его как пропавшего без вести. Кота чипировали еще в детстве, поэтому в его 
микрочипе была информация, что он не бездомный, а потерялся.

Поскольку бездомные животные в Великобритании — большая редкость, 
то кот, которого в начале года заметили жители городка Личфилд, северного 
пригорода Бирмингема, сразу привлек внимание зоозащитников.

Один из местных жителей пытался поймать животное, которое начали 
звать Мармеладом, но кот был напуган и не подходил близко, даже когда ему 
давали еду. Со временем он привык к человеку, который его подкармливал, 
кота удалось поймать и принести домой.

Дома выяснилось, что у Мармелада выросла большая опухоль на боку, и 
его отнесли к ветеринару. Там обнаружили чип, и выяснилось, что он никакой 
не Мармелад, а пропавший 10 лет назад Большой Джиндж.

После этого ветеринар связался с хозяевами. Они были шокированы, когда 
им позвонили из Стаффордшира и сказали, что их кота нашли. Опухоль на 
боку оказалась безопасной, так что Большой Джиндж уже вернулся домой.

“Уверен, что он достаточно настрадался за эти десять лет, и сейчас ему 
нужно хорошо отдохнуть”, — говорит Колин Клейтон.

Хозяева кота говорят, что пока не будут выпускать его на улицу, чтобы он 
снова не потерялся.

 

 
В Великобритании создали телеканал для собак DogTV. На нем бу-

дут транслировать программы, одобренные учеными, чтобы помочь 
домашним питомцам бороться со стрессом. 

DogTV будет работать круг-
лосуточно и показывать корот-
кие учебные передачи от двух 
до шести минут. В заявлении 
телеканала отмечается, что 
программы станут для собак 
“правильной компанией”, ког-
да те остаются одни.

Продюсеры уверяют, что те-
леканал разработали по резуль-
татам исследований потребностей, настроения и реакций животных.

Это первый в мире телеканал такого плана. Цвета, звуковые час-
тоты и выравнивание камеры были адаптированы для удовлетворе-
ния чувств животных. Программы DogTV подойдут для собак всех 
возрастов и любых пород.

“Благодаря многолетним исследованиям был создан специальный 
контент, чтобы соответствовать специфическим характеристикам 
зрения и слуха собак и поддерживать их естественные модели по-
ведения. Результат: уверенная, счастливая собака, у которой меньше 
шансов развить стресс, тревогу из-за разлуки или другие связанные с 
этим проблемы”, – говорится в заявлении канала.

На DogTV также будут показывать программы для владельцев со-
бак с участием лучших кинологов страны. Благодаря им владельцы 
собак смогут лучше понимать своих четвероногих друзей и заботить-
ся о них.

https://www.unn.com.ua/
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

РЕмОНТ С гАРАНТиЕЙ:
холодильников

и морозильников,
стиральных машин-автомат, 

микроволновых печей.
КУПЛЮ быттехнику

на запчасти
050-034-00-06.

Втрачене посвідчення  УБД серії АА № 560515, видане 10.02.1997 
р. на ім’я ФЕДОРЧАК Андрія Володимировича, вважати недійсним.

считать недействительным

КРС. 099-005-75-77.

Новый ДОМ без внутренних отделочных работ. Цена дого-
ворная, 0-50-939-75-25.

ДОМ. Недорого. 0-95-39-68-342.
МЕБЕЛЬ, 0-95-697-11-63.
ЗАЗ\ТАВРИЮ, газ/бензин, цена 20 тыс. грн, торг,                                  

0-99-481-99-34.
МАШИНУ Audi 100, 83 г.в., 0-50-539-59-33.
ОПЕЛЬ кадет 82 г.в. в хорошем состоянии, 0-95-225-93-31.
НОУТБУК, СИСТЕМНЫЙ БЛОК. 0-95-05-36-761.
ЩЕНКОВ, порода овчарка, родились 28.11.21, 066-159-82-17.

куплю

продам

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 

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

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

разное

 
Луганський рибоохоронний патруль повідомляє, що з 1 грудня 

2021 року до 30 червня 2022 року (включно) в Луганській області 
триватиме заборона на вилов раків. Заборону встановлено з метою 
посилення охорони, збереження запасів та створення сприятливих 
умов для природного відтворення популяції цього виду водних біо-
ресурсів.

З наказом Управління Державного агентства меліорації та рибного 
господарства у Луганській області від 24 листопада 2021 року № 266/од 
“Про встановлення заборони на вилов раків у рибогосподарських водних 
об'єктах Луганської області у 2021-2022 роках”, з документами можна оз-
найомитись на сайті Луганського рибоохоронного патруля: http://lg.darg.
gov.ua.

Повідомляємо, що лов раків в заборонений період є порушенням при-
родоохоронного законодавства, в результаті якого передбачена адміні-
стративна відповідальність (штраф від 340 грн до 680  грн). Крім того, 
порушнику доведеться сплатити збитки у розмірі 3 332 грн за кожного 
незаконно виловленого рака.

Після закінчення заборони залишаються певні обмеження на вилов 
цих біоресурсів. Так, одній особі за добу дозволяється впіймати не біль-
ше 30 екз. раків на водоймах загального користування та не більше 50 екз. 
на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Крім цього, забороня-
ється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше години 
від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсві-
чування. Також відповідно до  Правил любительського і спортивного ри-
бальства, мінімальний розмір виловленого рака повинен бути не менше 
ніж 10 см.

Луганський рибоохоронний патруль закликає дотримуватись заборо-
ни на вилов раків у період їх природного відтворення. В разі виявлення 
порушень, особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з нормами 
чинного законодавства.

В Управлінні Державного агентства у Луганській області функці-
онує телефонна «гаряча лінія»: (06461) 2-27-48, (099) 674-10-55. Про 
порушення Правил любительського і спортивного рибальства та по-
рядку придбання чи збуту риби – прохання повідомляти за вказани-
ми номерами телефону.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
КНП «Щастинська міська лікарня» Щастинської міської військово-ци-

вільної адміністрації Щастинського району Луганської області планує 
монтаж модульної котельної номінальною потужністю 698 кВт в лікарні, 
розташованій за адресою: Луганська обл, смт. Петропавлівка, вул. Лікар-
няна, буд. 2.

Для забезпечення тепловою енергією на опалення будівель заклад передба-
чається встановлення модульної транспортабельної котельні «Колві КМ-2-70С 
600Д» з котлами «Колві-300» у комплекті (один робочий, другий - резервний), 
що дозволить створити нормальні санітарно-гігієнічні умови для працюючих та 
пацієнтів закладу.

Паливо - природний газ.
Допоміжне обладнання котельні забезпечує розрахункову продуктивність 

при оптимальному енергоспоживанні з урахуванням гарантії надійності і бе-
заварійності.

Замовник зобов'язується при будівництві та експлуатації даного об'єкта 
здійснювати проектні рішення відповідно до вимог норм і правил охорони на-
вколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

Пропозиції та зауваження щодо проектованого об'єкта протягом 30 днів 
з моменту публікації «Заяви про наміри» надсилати за адресою: 91480, Луган-
ська обл., Новоайдарський р-н, м. Щастя, пл. Миру, 9, Щастинська міська вій-
ськово-цивільна адміністрація Щастинського району Луганської області.

Колектив Олексіївського ліцею щиро співчуває Мироновій 
Раїсі Яківні з приводу смерті її чоловіка 

МИРОНОВА Олександра Володимировича.

Гіркій біль і сум з приводу смерті 
МИРОНОВА Олександра Володимировича. 

Щирі співчуття дружині Раїсі Яківні і сину Сергію Олексан-
дровичу.

Вічна пам'ять учителю!
Сім’я Гетьманцевих.

  Відділ освіти Новоайдарської селищної ради, Центр профе-
сійного розвитку педагогічних працівників схиляють низько 
голови в скорботі з приводу смерті ветерана педагогічної праці 

МИРОНОВА Олександра Володимировича, 
який очолював Олексіївську середню школу з 1970 по 1992 

рр.,та висловлюють щирі співчуття рідним та близьким.  

ответы на чайнворд № 49

Вопросы:

1. Тара с философским прошлым. 2. Белая ворона. 3. Наслоение дождя на 
праздник. 4. Пушной любитель стирки. 5. Прибор "под градусом". 6. "Изго-
товление" будущей звезды. 7. Певица, которой плохо без Лёхи. 8. Материк, где 
аборигены всегда ходят во фраке. 9. Ловец подводных слухов. 10. "Курьер" 
энцефалита. 11. Собачий сын. 12. Пернатый "скинхед" в Андах. 13. "Проби-
рочный процесс" у химика. 14. Плакса на стене города Путивля. 15. "Ору-
женосец" специалиста. 16. Родина ранних огурцов. 17. Палка-"цеплялка" 

скалолаза. 18. Надувной спасатель. 19. Квазимодо как урод. 20. Причинение 
вреда причиняющему вред. 21. И какой же русский не любит её быстрой. 22. 
Обращение к голове правосудия после того, как тебе наподдала его коленка. 
23. Кулинарный символ холостяцкой жизни. 24. "Плавающая мясорубка". 
25. Полигон для рисования мелками. 26. Личное качество, не отпускающее 
человека в отпуск. 27. Фольклорный дед, едущий "из-за леса, из-за гор". 28. 
Состояние сил у Карлсона. 29. Дело, когда дела совсем плохи. 30. Танец "но-
жки вверх". 31. Персонифицированный скептицизм. 32. Конёк-бодунок. 33. 
Шлягер, который слушают стоя. 34. "Шпрехающая" европейка. 

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

щої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготов-
ку поліцейських у 2021 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 диплом дер-
жаного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», гарантоване пра-
цевлаштування та грошове забезпечення від 12 000 гривень.

Для оформлення особової справи кандидата на навчання необхідно осо-
бисто звернутися до сектору кадрового забезпечення Щастинського рай-
онного відділу поліції, за адресою: смт. Новоайдар, вул. Банківська 19,                              
моб.: 0509429046, 0990515976.

 Д. ВОЛОШИН, т.в.о. начальника, підполковник поліції.
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Код ЄДРПОУ  02476675
п/р  № 
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в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 304795

Відповідальний за випуск:
О. Часников.

12 грудня, неділя - День пуансеттії або молочаю красивого (Бать-
ківщина рослини - тропічна Мексика і Центральна Америка. Вона була 
виявлена в 1828 році Джоелем Робертсом Пуансеттом); День дзвону в 
дзвіночок (США)

13 грудня, понеділок - День скрипки; День різдвяного светра (саме 
час собі його підібрати)

14 грудня, вівторок - Всесвітній день мавп (Неофіційне міжнарод-
не свято було створено художниками Кейсі Горе і Еріком Міллікіним, 
щоб поширювати знання про тварин і проявляти до них турботу і лю-
бов)

15 грудня, середа - День пастуха кішок (свято для всіх, кому дово-
диться стикатися з розчаруванням від спроб керувати некерованим).

 

10 декабря, 6 лунный день, 
растущая Луна в знаке Рыбы.

Удачный день для любой дея-
тельности. Это подходящий пе-
риод для новых начинаний и 
проектов. Хорошее время для 
решения сложных рабочих вопро-
сов. День идеально подходит для 
смены места работы, разговора с 
начальством.

11 декабря, 7 лунный день, 
первая четверть, луна в знаке 
Рыбы.

Благоприятное время для ак-
тивной деятельности. День лучше 
посвятить завершению текущих 
проектов. Планировать следует 

только мелкие новые 
дела. Стоит восполь-
зоваться удачей в об-
щении и объясниться 
с начальством, начать 
поиски новых де-
ловых партнеров или 
пойти на свидание.

12 года, 8 лунный 
день, растущая Луна в знаке 
Овен.

Хорошее время для продолже-
ния начатых дел и выполнения 
новых. Желательно не работать в 
этот период в одиночку – энергии 
для эффективной деятельности 
может не хватить. Лучше все дела 
решать коллективно или хотя бы 
спрашивать совета у окружаю-
щих.

13 декабря, 9 лунный день, 
растущая Луна в знаке Овен.

Негативное время для новых 
начинаний. Стоит заняться мел-
кими делами и не развивать ак-
тивную деятельность. Решать 

трудовые вопросы лучше самос-
тоятельно.

14 декабря, 10 лунный день, 
растущая Луна в знаке Телец.

Период положительной энер-
гии. В это время хорошо начи-
нать новые и продолжать текущие 
проекты, совершать масштабные 
денежные операции. Благодаря 
особой удаче в общении в этот 
период можно искать новых парт-
неров, общаться с начальством, 
родственниками, укреплять отно-
шения со второй половинкой.

15 декабря, 11 лунный день, 
растущая Луна в знаке Телец.

Неблагоприятный период для 
новых проектов и решения важ-
ных вопросов. Он подходит для 
окончания уже начатых дел.

16 декабря, 12 лунный день, 
растущая Луна в знаке Телец.

Время пассивной энергии. В 
этот день нежелательно начинать 
новые дела и продолжать старые. 
Рекомендуется провести его в 
размышлениях и восстановлении 
душевного равновесия.

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

Тож, якщо ви хочете поділитися своїм талантом 
та творчістю із прихильниками нашої газети, надси-
лайте свої роботи (фото, малюнки, вірші, прозові тво-
ри) 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’яз-
ково знайдуть гідне місце на сторінках «ВН». З нетер-
пінням чекаємо!

Сьогодні до вашої уваги роботи Мельнікової Діани, 
11 років. Вона навчається в 5 класі Новоайдарського 
ліцею. Любить малювати, є ученицею НДШМ, пробує 
писати вірші.

7 декабря отмечает свой 60-летний  
юбилей Владимир Иванович 

ГЛАЗУНОВ!
Тебе сегодня шестьдесят,
Сегодня юбилей.
Ты в этот  праздник не скучай,
Иди вперед смелей.
Пусть будет 

жизнь твоя светла,
Сбываются мечты,
Душа, как прежде, молода,
И всех счастливей ты.
Живи еще ты много лет,
Не унывая никогда,
Не зная горести и бед.
И счастлив будь всегда.

 Мама, брат Николай,   невестка Светлана. 

14 декабря - День чествования участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Общественная организация «Инвалидов-ветеранов Чер-
нобыля Новоайдарского района» поздравляет с предстоя-
щим 35-летием – Днем чествования мужества, героизма, 
воинской доблести – солдат и призваных на воинские сборы 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 
1986-1990 годах.

Желаем ликвидаторам и их семьям крепкого здоровья, 
долголетия, семейного благополучия, мирного чистого неба, 
внимания и понимания обществом, какой дорогой ценой, це-
ной жизни и здоровья, было заплачено людьми, принимавши-
ми участие в ликвидации последствий Чернобыльской ката-
строфы. Будем помнить о погибших и не забывать о живых.

Анастасия Очкур,  председатель 
ОО «Инвалидов-ветеранов 

Чернобыля Новоайдарского района».

10 декабря  отмечает свое 60-летие 
НЕВОЛИН Василий Трофимович!

Вам сегодня шестьдесят,
Но так молод еще взгляд!
Пусть голова уже седа,
В душе вы молоды всегда!
Пусть здоровье не подводит,
Печаль и грусть  пусть вдаль уходят,
Пусть родные всегда 
будут рядом,
И везде вам пусть будут рады!

Коллектив  КНП   
«Новоайдарская  многопрофильная больница».

Печаль и грусть  пусть вдаль уходят,

 
Прийшла осінь золота, 

Листя опадає. 
Пташка в вирій відліта, 

Дощик поливає. 
Ліс розписаний стоїть 

Барвами яскравими, 
Сонце часто не блищить, 

Затяглося хмарами. 
А я дощик не боюся 

І завжди чекаю. 
Беру кошик - йду до лісу, 

Грибів назбираю.

Триває збір коштів на придбання  соціаль-
ного житла. Ініціатива Новоайдарської 
громадської організації «Милосердя» 

 (голова Ю. Є. Недобєга).
Давайте разом допоможемо бездомним мати свій ку-

точок, 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 со-

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


