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Луганщина вернула своих
детей

стор.
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Как путешествовать с ребенком

стор.
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Луганська «Зоря»

стор.
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НА ПОРОГЕ ЛЕТА

ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

ДВЕ СТРАНЫ — ДВЕ СХОЖИХ ИСТОРИИ:
ЛУГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ С ПРИЯТНЫМИ НОВОСТЯМИ
ПОСЕТИЛ ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ ХОРВАТИЯ

Наверное, ни для кого не секрет, что
Хорватия сегодня является, если не ведущей страной, то страной с достаточно высоким уровнем жизни. Главным
подтверждением этого стало принятие
Хорватии в 2013 году в состав членов Европейского Союза. Но, до ее полноправного членства прошло не так мало времени по меркам жизни человека — целых
20 лет. Конечно для истории это сравнимо с одним мигом, но для человека это
может стать целой эпохой.

Детский смех, рассуждения о поездке,
гул… Так 7 июня детвора собиралась в
оздоровительный лагерь «Радуга» города
Скадовск Херсконской области. В этом
году поехали туда на отдых и оздоровление 86 воспитанников Кременской областной общеобразовательной школы-интерната I-III ступеней, Сватовской областной
общеобразовательной специальной школы-интерната, Северодонецкой областной
общеобразовательной школы-интерната
I-III степеней и прифронтовой Счастьенский областной общеобразовательной са-

наторной школы-интерната I-III ступеней.
Провожала детей заместитель председателя Луганской облгосадминистрации
Ольга Лишик: «Желаю вам хорошей дороги, хорошо отдохнуть и найти новых друзей».
А днем ранее в рамках Международного
украинского-литовского проекта «Помощь
в сфере образования регионам Восточной
Украины, пострадавших от конфликта:
Продолжение на 5 стр.

Украина в 2016 году, к сожалению, находится примерно на той стадии, которую
Хорватия прошла в период событий 1991–
1995 года. Эти годы для Хорватии выдались
по-настоящему тяжелыми и запомнились
войной с сербами, массовыми этническими чистками с обеих сторон, миллионами
переселенцев, но, что самое главное, в военное время Хорватии удалось проводить
реформы, начало которых ознаменовала
всеобщая декоммунизации страны.
Продолжение на 2 стр.

Інформаційна безпека на Луганщині
Напередодні професійного журналістського свята Луганщину відвідали члени
комітету Верховної Ради України з питань
свободи слова та інформаційної політики.
Члени комітету відвідали населені
пункти, які знаходяться у «сірій» зоні:
Щастя, Станицю Луганську, Попасну,
Золоте, де провели моніторинг покриття
українськими засобами масової інформації території Луганської області та стан
захисту населення України цих областей
від російського інформаційного впливу.
В ході візиту до Станиці Луганської
депутати на власні очі побачили, що в
деяких квартирах люди дивляться росій-
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ські канали, крім того більшість візитерів
отримали на свої мобільні телефони СМС
провокаційного характеру, які були адресовані солдатам. Мешканці підтвердили,
що таке буває в їх місті, і члени комісії
переконалися, що інформаційна війна РФ
продовжується. За цим фактом комісією
запропоновано звернутися до Міністарства оборони України та Генерального
штабу Збройних Сил України із запитом
на забезпечення в області технічних засобів протидії мовленню телерадіоканалів антиукраїнського змісту.
Продолжение на 3 стр.
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УКРАЇНА
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
3 червня 2016 року
м.Київ
№ 184
Про зміни в складі окружних виборчих комісій
з виборів народних депутатів України на проміжних виборах
народних депутатів України 17 липня 2016 року
Розглянувши подання суб’єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих
комісій з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народних депутатів
України 17 липня 2016 року про заміну членів окружних виборчих комісій, відповідно до
пункту 1 частини другої статті 13,
частин першої – третьої, п’ятої – сьомої статті 26, частин п’ятої – сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пункту 2 частини третьої, частин четвертої, сьомої, дев’ятої, десятої
статті 37, частини другої статті 106, частини другої статті 107 Закону України «Про вибори
народних депутатів України», керуючись статтями 11 – 13, пунктом 17 статті 19 Закону
України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів
України на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року, утворених
відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 27 травня 2016 року № 143 «Про
утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на проміжних
виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року в одномандатних виборчих округах № 23, 27, 85, 114, 151, 183, 206», згідно з додатками 1 – 6.
2. Окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, до складу яких
вносяться зміни, поінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями
спосіб.
3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати відповідним регіональним
друкованим засобам масової інформації для опублікування у семиденний строк від дня її
прийняття, а також окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України.
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Продолжение
Начало на 1 стр.
ДВЕ СТРАНЫ — ДВЕ СХОЖИХ ИСТОРИИ:
ЛУГАНСКУЮ ОБЛАСТЬ С ПРИЯТНЫМИ
НОВОСТЯМИ ПОСЕТИЛ ПОСОЛ
РЕСПУБЛИКИ ХОРВАТИЯ

Неудивительно, что такая одновременно сложная и успешная
история привела ее к членству в
Европейском Союзе, помогла
значительно поднять уровень
жизни и стать одним из туристических центров Европы. Сегодня
схожие события в Украине привлекают внимание хорватов. Для
них это как «дежавю». Именно
такая мотивация у официальных представителей хорватского
правительства для посещения
Луганской и Донецкой области.
Имея опыт и практическую карту действий Хорватия стремится
помогать украинской стороне.
Во вторник, 7 июня заместитель главы Луганской областной
ВГА Юрий Клименко встретился с Послом Республики Хорватия Томиславом Видошевичем.
По результатам встречи следует
выделить три основных договоренности по сотрудничеству в
рамках Луганской области — в
экономическом, молодежном и
культурном направлении.
Такой визит стал подтверждением добрососедства и сотрудничества между Украиной и Хорватией. Цель визита — оказать
поддержку в том, что сегодня
делает Украина. Юрий Клименко рассказал о текущей ситуации
в области и отметил необходимость развития экономики.
«Самое главное — поднять
экономику области, решить
проблемы трудоустройства, запустить на полную мощность
большие промышленные предприятия, такие как АЗОТ, Лисичанский НПЗ и другие предприятия. Область богата природными
минералами, которые можно реализовывать как на внутреннем,
так и международном рынке.
Хорошие черноземные земли —
залог успеха аграрного севера

области и поэтому область остается привлекательной для инвестиций, но, к сожалению, зона
АТО отпугивает потенциальных инвесторов и предпринимателей» — рассказал во время
встречи Юрий Клименко.
Посол акцентировал внимание
на проблемах вынужденных переселенцев, ведь в Хорватии в
1993 году на 4,3 млн. населения
было около 600 тыс. переселенцев. Не менее важен вопрос экономического сотрудничества.
«Власти необходимо сделать
так, чтобы в городах и области
функционировало все необходимое для жизни более 50 тысяч
дополнительного населения из
числа переселенцев с оккупированной территории. Но, гуманитарный вопрос это одно дело,
а другое дело, бизнес без которого невозможна нормальная
жизнедеятельность общества.
Хорватия не довольна уровнем
товарооборота между двумя
государствами и предлагает переформатировать контакты для
налаживания отношений в экономической сфере. Хорватская
сторона продолжает бороться
за привлечение инвестиций в
Луганскую область. Обе страны
оказались перед одинаковыми
вызовами и предприниматели,
которые не побоялись и оказались первыми инвесторам, и
развивали свой бизнес в Хорватии в сложные для нее времена,
получили значительную выгоду
от своей деятельности», — сказал Томислав Видошевич. В этой
речи Посол Хорватии намекает
на необходимость украинской
стороны создания особой экономической зоны на подконтрольной территории, которая
даст возможность предпринимателям развивать свой бизнес в
Луганской области, несмотря на
огромный риск возобновления
военных действий. Практическим решением по результатам
встречи было запланировано
проведение двухстороннего форума между Торгово-промыш-

ленными палатами Украины и
Хорватии.
Не осталась без внимания тема
туризма. Как уже было сказано
выше Хорватия стала одним из
центров туризма в Европе благодаря красивой природе, внутренним и иностранным инвестициям
и отличному сервису. Посол отметил, что в 2015 году туристов с
Украины стало немного больше,
вероятно это связано с оккупацией Крыма Россией. И, что более
важно, этим летом хорватская
сторона готова оказать помощь и
принять на оздоровление в Хорватию около 550 детей вынужденных переселенцев, проживающих
в Луганской области.
Юрий Клименко поделился
статистикой мобильности населения Луганской области, которая является одной из острых
проблем региона для дальнейшего его развития. 75% населения никогда не выезжали за пределы области. Только 5% были в
Европе. И это действительно катастрофическая ситуация, ведь
мобильность дает возможность
узнать много нового и увидеть
своими глазами, как живут люди
в других городах и странах, перенять их опыт и применить его
на практике.
Посол Хорватии отметил важность не только международного
туризма, а также туризма внутри
страны, ведь есть очень много
интересных областей и внутри
Украины.
В рамках сотрудничества стороны договорились провести
фотовыставку «Зелено-голубая
Хорватия» в Северодонецке,
сейчас она проходит в городе
Славянске.
Свое общение Посол закончил
на важности выбора европейского вектора развития Украины ее
народом, так как Европа это в
первую очередь выбор системы
ценностей открытого и правового общества. И сделал акцент на
важности соблюдения Минских
соглашений и удержания успеха
по сохранению мира в области.

Голова
Центральної виборчої комісії			

М. ОХЕНДОВСЬКИЙ
Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 3 червня 2016 року № 184

ЗМІНИ
в складі окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу № 114 (Луганська область)
на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року
Припинити достроково повноваження члена комісії:
Ахременко Лідія Федорівна, 1958 року народження – від Політичної партії «Інтернет
партія України» (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої
комісії).
Включити до складу цієї комісії:
Негода Валентина Іванівна, 1954 року народження – від Політичної партії «Інтернет
партія України».
Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НАКАЗ
від 05 травня 2016 р		
№ 80-СЄВ
м. Сєвєродонецьк
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛАСНИЙ КОНКУРС
ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ З ГРАФІКИ УЧНІВ ХУДОЖНІХ ШКІЛ І ХУДОЖНІХ
ВІДДІЛЕНЬ ШКІЛ МИСТЕЦТВ
Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції в Луганській області
01.06.2016 р. за № 23/1533
Відповідно до статей 6, 22, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з
метою приведення Положення про обласний конкурс художньої творчості з графіки учнів
художніх шкіл і художніх відділень шкіл мистецтв до вимог чинного законодавства,
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Положення про обласний конкурс художньої творчості з графіки учнів художніх шкіл і художніх відділень шкіл мистецтв, затвердженого наказом управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації від 05 жовтня 2015 р. № 87-СЄВ, зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції
у Луганській області 28 жовтня 2015 р. за № 32/1492, такі зміни: виключити пункт 5.5., в
зв’язку з цим, пункти 5.6. та 5.7. вважати пунктами 5.5. та 5.6. відповідно.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в інформаційному бюлетені
«Вісник Луганщини», але не раніше його державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник управління			
А.О.АДАМЧУК

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НАКАЗ
від 05 травня 		
2016 р. № 81-СЄВ
м. Сєвєродонецьк
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛАСНИЙ КОНКУРС
ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ З АКАДЕМІЧНОГО РИСУНКУ УЧНІВ ХУДОЖНІХ
ШКІЛ І ХУДОЖНІХ ВІДДІЛЕНЬ ШКІЛ МИСТЕЦТВ «СРІБНИЙ ОЛІВЕЦЬ»
Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції в Луганській області
01.06.2016 р. за № 24/1534
Відповідно до статей 6, 22, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з
метою приведення Положення про обласний конкурс художньої творчості з академічного
рисунку учнів художніх шкіл і художніх відділень шкіл мистецтв «Срібний олівець» до
вимог чинного законодавства,
НАКАЗУЮ:
1. Унести до Положення про обласний конкурс художньої творчості з академічного
рисунку учнів художніх шкіл і художніх відділень шкіл мистецтв «Срібний олівець», затвердженого наказом управління культури, національностей та релігій Луганської обласної
державної адміністрації від 05 жовтня 2015 р. № 86-СЄВ, зареєстрованого у Головному
територіальному управлінні юстиції у Луганській області 28 жовтня 2015 р. за № 31/1491,
такі зміни: виключити пункт 5.4., в зв’язку з цим, пункти 5.5. та 5.6. вважати пунктами 5.4.
та 5.5. відповідно.
2. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в інформаційному бюлетені
«Вісник Луганщини», але не раніше його державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник управління			
А.О.АДАМЧУК
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Луганщина вернула своих детей

Додаткові можливості для
отримання вищої освіти

в університетах Луганської області для осіб,
що проживають на території проведення АТО

Дом
ребенка,
эвакуированный
из
Луганска,
встречает
малышей
в
Северодонецке.
В среду, 8 июня, в Северодонецк вернулись 26 детей-сирот, эвакуированных
в 2014 году в учреждения
Харьковской области изза военных действий на
территории Луганской области. Детки вернулись в
отремонтированный
дом
ребенка №2 в Северодонецке, где созданы комфортные
условия для проживания.
Мы встретили детей по приезду. Сейчас они кушают, рассматривают новый дом, игрушки.
Глядя на свои «сокровища», главная «мама» малышей Екатерина
Донцова улыбается, но глаза ее
остаются грустными.
На сборы дали всего два часа
…Когда весной 2014-го года в
Луганске начался захват власти
сепаратистами, многие не понимали, что на самом деле происходит, чего следует ожидать и кого
опасаться. В период массовой
растерянности одними из первых пришли в себя социальные
работники. Интуиция и чувство
ответственности подсказали им,
что в создавшейся ситуации приоритетом должна быть безопасность детей. Поэтому уже в июне
власти стали эвакуировать из Луганска все детские приюты, центры реабилитации, интернаты и
другие социальные учреждения.
Обстановка в области на тот момент была крайне сложной, поэтому приходилось действовать в
довольно экстремальных условиях. Сепаратисты не пропускали
специализированный пассажирский поезд, которым в Одесскую область отправили около
400 детей. Пришлось приложить
максимум усилий на всех уровнях власти, чтобы поезд с детьми прибыл в пункт назначения.
Словом, это был очень сложный
и ответственный период.
Областной дом ребенка №2
еще оставался в Луганске. На
тот момент он уже покинул родные стены в Каменобродском
районе, который оказался в центре боевых действий, и в ожидании эвакуации переехал в новое
здание перинатального центра
на Острой Могиле. Областная
власть еще находилась в Луганске, поэтому теплилась надежда,
что все скоро закончится. Но после того, как остатки руководства
области переехали в Сватово,
стало очевидным, что Луганск
надо покинуть. На то время в
доме ребенка содержалось 69
малышей возрастом от года до
четырех лет. Часть из них была
инвалидами. Екатерина Донцова
постоянно вела переговоры об
эвакуации детей и готовила персонал к отъезду.
Самозваная террористическая
власть вначале проявила внима-
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ние к детдому и даже подарила
автобус. Но в июле в детский дом
пришли представители власти
псевдореспублики, и поставили
Донцову перед фактом: для безопасности детей их отправят в
Россию. На сборы дали всего два
часа. Что делать? Спрятать детей
некуда и невозможно, неповиновение — наказуемо. Но не о себе
думала Екатерина Донцова, а о
детях: что будет с ними? Вначале
стала хитрить, стараясь оттянуть
время отъезда, чтобы заручиться поддержкой ведомственных
структур Киева. Но террористы
явно торопились: оперативно
прислали два автобуса, предназначенных для отправки в них
детей. Сопротивление мужчинам
с автоматами было бессмысленным, поэтому второпях стали
собираться, похватав необходимую еду и одежду. В пути персоналу запретили пользоваться
мобильной связью, но Екатерина
Михайловна все-таки рискнула
позвонить украинским властям и
сообщить о случившемся.
К процессу спасения детей
подключилась Уполномоченный
Верховной Рады Укаины по правам человека Валерия Лутковская. Она приехала на украинско-российскую границу в районе
Мелового-Чертково и, в рамках
своих полномочий, сделала все,
чтобы воспрепятствовать незаконному вывозу детей страны из
Украины. Были задействованы
также российский и украинский
консулы. Пока шла работа по
спасению, детский дом, можно
сказать, жил на границе в полевых условиях: питание для малышей готовили на костре, здесь
же и стирали. Екатерина Донцова
отказалась куда-либо ехать, кроме как в Украину. Не прояви она
такую отвагу и мужество, или,
если бы положилась на волю случая, все могло быть иначе. Поняв,
что детей им не отдадут, боевики
в отместку забрали автобусы,
даже тот, который подарили.
«Когда представители ЛНР, которые нас сопровождали, узнали,
что ехать в Ростов мы не собираемся, начали угрожать и обзывать
нецензурными словами. Лаптева
говорила мне: мы еще в Луганске
встретимся. Только увижу тебя
— сразу расстреляю. Один из
«элэнэровцев» пытался порвать

мои документы. Я тогда держала на руках девочку. Она начала
плакать, а потом сказала: этот
дядя очень плохой. Что он от нас
хочет?» — вспоминает Екатерина
Михайловна.
После напряженной трехдневной работы детей вернули на
украинскую Луганщину. «Скорыми» отвезли в больницу Мелового, накормили, напоили, обмыли
и затем эвакуировали в Харьков.
Этот город протянул руку помощи, приняв 69 луганских малышей именно в тот период, когда
они оказались в полной безысходности.
Своя крыша над головой
А Екатерина Донцова тем временем переехала в Северодонецк
и стала заниматься созданием нового дома ребенка и возвращением малышей обратно в область.
Ведь она была в ответе за них,
да и приютили детвору в Харькове временно. Нужна была своя
крыша. Кроме того, необходимо
было продолжать работу с детьми, которые в одном случае становились сиротами, в другом —
оставались без опеки родителей.
Словом, область не могла оставаться без такого учреждения.
Помещение было выделено. Конечно, оно уступало тому, которое имел детдом в Луганске, где
даже шкафчики были с подогревом. Но здесь, в Северодонецке,
оно располагалось в уютном месте парковой зоны — возле леса.
За счет бюджета области, финансовой поддержки спонсоров и
международных благотворительных организаций в детдоме создали все необходимые условия
для содержания, воспитания и
развития детей. Удалось вернуть
и часть старого персонала.
Сегодня в областном доме ребенка №2, воспитывается 27 малышей, вернулись еще 26 ребят.
Теперь, главная цель областной
службы защиты детей — реализовать право детей на воспитание
в семье, другими словами найти
для них семейное счастье.
Стоит отметить, что за время
пребывания детей на Харьковщине 13 маленьких жителей Луганщины нашли свои семьи среди
жителей Луганской области.
Мария КАРПЕНКО

В Україні набули чинності зміни
до законодавства, згідно з якими
особи, що проживають на територіях, тимчасово непідконтрольних
українській владі, або у населених
пунктах, що розташовані на лінії
зіткнення, отримали право вступу в
виши області без проходження ЗНО.
Для того щоб стати студентом,
особам, які мають атестат про повну
загальну середню освіту, необхідно
просто приїхати з 1 по 24 липня до
університету та скласти один іспит
відповідно до обраної спеціальності. Абітурієнтам, які не мають
документа про освіту, необхідно
буде додатково пройти тестування з

української мови та історії України.
Вступні іспити та тестування відбуватимуться в освітніх центрах «Донбас–Україна», створених при вищих
навчальних закладах області.
Вступнику необхідно мати паспорт громадянина України (за
його відсутності свідоцтво про народження) та атестат про повну загальну середню освіту, отриманий
в будь-якому році (для випускників
2014-2016 років не обов’язково).
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:
+38(095)008-60-89,
+38(095)618-98-89

Продовження
Початок на 1 ст.

Інформаційна безпека
на Луганщині
Наступного для відбулися зустрічі з колективами місцевих
ЗМІ у Сєвєродонецьку (ОДТРК,
ІРТА) та Лисичанську (Акцент,
об’єкт РРТ), а потім провели в
Лисичанську виїзне засідання
комітету.
За результатами засідання
було розроблено дорожню карту розвитку про державницьких
ЗМІ в Луганській області. Планується запрошення національних телекомпаній в Луганську
область, відновлення мовлення
в Попаснянському районі, підвищення потужності передавачів,
які в вже працюють на півночі
та сході області. Візитері відзначили необхідність збільшення
обсягів російськомовного проукраїнського контенту та його
поширення на тимчасово окупованих та прилеглих до лінії розмежування територіях.
Працівники ЗМІ наполягали на
створення в області поліграфічного підприємства для друку
періодичних видань, адже зараз
більшість друкується в Харківській області і багато часу витрачається логістику. Крім того, для
розповсюдження
періодичних
друкованих видань необхідне
встановлення пільгових тарифів
«Укрпошти», зокрема, створення системи пільг для видавців
та розповсюджувачів суспільно

значущих видань в зоні АТО.
Розглянуто питання щодо
створення механізму притягнення до відповідальності за поширення неправдивої інформації.
Таким шляхами вирішення питання комітетчики вважають
дію статей Кримінального кодексу України: перешкоджання
законній діяльності Збройних
Сил України та інших військових формувань (стаття 114),
пропаганди війни (стаття 436),
порушення рівноправності громадян залежно від їх расової,
національної належності, релігійних переконань, інвалідності
та за іншими ознаками (стаття
161), вчинення дій, спрямованих
на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або
на захоплення державної влади
(стаття 109).
Депутати пообіцяли відшкодування 8,27 мільйона гривень видатків обласному бюджету з державного бюджету України, які
були витрачені на спорудження
радіопередавальної станції.
Антонина ЩЕРБАЧЕНКО
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Как путешествовать с ребенком
Приближается сезон отпусков, и всем хочется отправиться в путешествие. Проблемы обычно вызывает путешествие с ребенком, и обычно, чем
меньше малыш, тем больше хлопот у родителей в
дороге. Конечно, жителей Луганщины уже не испугать никаким поездками. Но мы решили опубликовать для молодых родителей советы опытной мамы.
Мария ПОПОВА
Мама сдавала в багаж: рюкзак, чемодан, саквояж, игрушки, коляску,
картонку. Эх, рада бы сдать и ребенка.
Первый раз я села с малышом
в поезд, когда ему исполнилось 3
месяца. С тех пор мы много путешествовали. Опыт показывает, что
путешествовать можно и на пару с
младенцем — главное, не набирать
слишком много вещей и правильно
паковать багаж. Но, конечно, намного легче в дороге всей семьей.
Что взять с собой?
Имеет смысл сразу упаковать те
детские вещи, которые могут понадобиться в дороге, в отдельную сумку или рюкзак:
— Влажные салфетки и пара
пеленок.
— Подгузники или горшок,
если ребенок уже освоил его. Горшки бывают складные (для поездок) и
просто очень компактные. Но, к сожалению, встречаются дети, которые согласны использовать только свой родной горшок — даже если это музыкальное изделие в виде большой черепахи с головой и лапами. Проверьте
заранее, согласится ли ваш ребенок
на замену. Иначе… да, вам придется
ехать с музыкальной черепахой.
— Если ваш ребенок что-то
ест, помимо грудного молока или
молочной смеси, то ему нужен запас
еды, питья и посуда в дорогу. Для
смеси стоит взять термос с привычной водой. Берите с собой только
опробованные продукты. Не стоит
предлагать ребенку купленную на
полустанках еду, даже если у вас так
называемый «педприкорм», а еда
производит впечатление свежей.
— Аптечка. Ее содержимое
зависит от длительности путешествия, возраста малыша, наличия
хронических заболеваний, состояния здоровья ребенка на момент по-

ездки, степени вашей тревожности
и склонности перестраховываться.
Посоветуйтесь со своим педиатром
перед поездкой. В базовой комплектации дорожной аптечки должны
быть: йод или зеленка для лечения
царапин у маленького исследователя
(выпускаются в виде карандашей,
такие гарантированно не прольются); перекись водорода (бывает в
удобном флакончике с носиком) и
марлевые салфетки; несколько пластырей; жаропонижающие свечи
или сироп; если ребенок в возрасте
прорезывания зубов — средство для
облегчения прорезывания; средства
от расстройства желудка (спросите
врача, что и в какой дозировке можно дать вашему малышу); капли в
нос; антигистаминные капли и крем;
если вы едете в комариный сезон, захватите средство от насекомых.
— Игрушки, книги, рисовальные принадлежности по возрасту. Купите в дорогу что-то новое,
сделайте сюрприз. Не стоит брать с
собой игрушки со звуковыми эффектами, чтобы не беспокоить других
пассажиров.
— Комплект одежды для ребенка на смену (возможно, не один).
Также положите поближе что-то теплое. Если вы путешествуете зимой,
захватите ребенку легкую обувь,
чтобы он не парился в зимних сапожках. Если боитесь, что малыша
будет укачивать и тошнить, возьмите
сменную одежду и для себя.
— Ценные вещи. У некоторых
детей есть вещи, без которых невозможно заснуть и вообще нормально
жить — пустышки, любимые одеяла, мишки, паровозы... Эти предметы придется брать с собой. Терять
или забывать их не рекомендуется.
— Слинг или кенгуру. Эти
приспособления могут очень облегчить вам жизнь в дороге и освобо-

дить руки.
Брать ли с собой коляску?
Если вы путешествуете без провожатых, ориентируйтесь на количество багажа. Чтобы катить коляску,
нужна минимум одна свободная
рука. Возможно, стоит упаковать
свои вещи в большой рюкзак, а не в
чемодан или сумку. Если вы летите
самолетом, помните, что детская коляска - это неоплачиваемый багаж.
Вы можете довезти ребенка до трапа
самолета, после чего коляску заберут в багажное отделение. А после
прилета ее вернут вам также у трапа.
Если на коляску не хватает свободных рук, придется ехать со слингом
или кенгуру.
К чему нужно быть готовой?
Приготовьтесь к тому, что:
— Ребенок не оправдает возложенных на него надежд, и будет
громко плакать, беспокоя других
пассажиров.
— Вам придется всю дорогу
находиться в напряжении, развлекать
и контролировать своего ребенка.
— Вам вряд ли удастся нормально поспать.
— Посторонние могут проявлять излишнее внимание к ребенку и
угощать его, не спрашивая разрешения у вас.
Когда легче ехать?
На первый взгляд, кажется, что
«вот подрастет»… На деле ждать,
когда ребенок станет сознательным
человеком, можно еще несколько
лет. В дороге может оказаться легче
справиться с младенцем, который
еще не передвигается сам — он хотя
бы не будет убегать от вас в самые
ответственные моменты.
Какой вид транспорта выбрать?
Междугородный автобус
Преимущество: дешевизна билетов.
Недостатки. Транспорт не для детей, которых укачивает в машине. Вы
лишены возможности двигаться, и не
можете отпустить ребенка на пол.
Если поездки автобусом не избежать, по возможности выбирайте
рейс, хотя бы частично совпадающий по времени с дневным сном ребенка. По личному опыту, поездка с
малышом, длящаяся больше 4 часов,
очень затруднительна.
Поезд
Преимущества. Относительно не-

дорогой способ путешествия. Обычно не доставляет физического дискомфорта детям.
Ребенок до 5 лет, не занимающий
отдельного места, может ехать в поезде бесплатно. Оформите в кассе
бесплатный билет для него. Если вы
хотите, чтобы у ребенка была своя
полка, малыша обслужат по детскому тарифу. Свидетельство о рождении ребенка нужно иметь при покупке билета и при посадке в поезд.
Недостатки. Путешествие может
быть долгим. Если вы едете с младенцем, то, скорее всего, не спустите его с рук всю поездку. Если ваш
ребенок начал ползать или ходить,
он исследует и оближет все, до чего
дотянется. Источник опасности —
пассажиры с кипятком и нетрезвые граждане. Нетрезвые граждане
с кипятком особенно неприятны.
Будьте готовы к сквозняку или кондиционеру летом и к неработающей
системе отопления с ледяным ветром из окон зимой.
Одна ночь — оптимальное время
для путешествия на поезде. Обычно
дети хорошо спят под стук колес. Но
уж если не повезет... Одна моя знакомая как-то провела ночь в пути в
некурящем тамбуре — оттуда пассажирам не был слышен басовитый
рев ее годовалой дочки, наотрез отказавшейся лечь на полку.
Если поездка длится больше 12
часов, готовьтесь к танцам с бубном.
Это физически довольно тяжело,
особенно если вы одна, потому что
расслабиться не удастся ни на минуту. По возможности не пускайтесь
в долгий путь вдвоем с ребенком
— планируйте отпуск всей семьей,
соблазняйте поездкой бабушек, или
кооперируйтесь с другой мамой.
Потому что иногда вам нужно будет отлучаться в туалет и ходить за
кипятком.
Самолет
Преимущества. Самый быстрый
способ передвижения. Из окон
«дуть» точно не будет.
Недостатки. Авиабилеты редко
бывают дешевыми. Некоторых детей
тошнит в самолете. У всех детей закладывает уши при взлете и посадке.
Поесть с ребенком на руках затруднительно.
Дети до двух лет, не занимающие
отдельного места, обычно летят бес-

платно или с 90% скидкой. Ребенку
старше двух лет необходим билет с
местом. Размеры скидок устанавливают авиакомпании.
Если есть возможность выбирать
время вылета, опять же ориентируйтесь на те рейсы, которые по
времени совпадают с детским сном.
Постарайтесь как следует «промариновать» ребенка до посадки в самолет, чтобы он отключился еще до
взлета. Если повезет, ребенок проспит весь полет.
Если малыш не спит, то при взлете и посадке лучше дать ему попить.
Для ребенка постарше, не подверженного аллергии, можно даже взять
с собой такую запретную сладкую
штуку, как карамель на палочке. Сосательные и глотательные движения
помогают справиться с дискомфортом, у ребенка не закладывает уши,
он не пугается и не плачет.
Согласно правилам провоза, пассажир может взять на борт жидкость
в емкостях объемом не более 100
миллилитров. Однако помните, что
это не касается детского питания и
соков — их можно брать с собой без
ограничений!
На регистрацию лучше приезжать
заранее, чтобы оказаться в начале
очереди и занять удобные места.
Если перелет долгий, и вашему младенцу может понадобиться люлька
для сна, предупредите представителей авиакомпании об этом при бронировании билетов.
***
Словом, в правильно организованной поездке с младенцем нет ничего
страшного и невыполнимого. Главное — не считать, что если вы стали
мамой, то теперь должны быть прикованы к песочнице во дворе.

Перелік дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (позаміські, санаторного типу, дитячі центри), які будуть працювати у 2016 році
№
з/п

Повне найменування дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку,
тип закладу

Форма власності, найменування
засновника (власника)

Місцезнаходження

Телефон

Дата
відкриття у
2016 році

Кількість
ліжко- місць

Вартість
ліжко-дня

Графік змін у
2016 році

1

Дитячий позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку
«Зоря»

Державна,
Рубіжанський казенний хімзавод
«Зоря»

м. Кремінна,
вул. Санаторна

050 788 57 44

17.06

200

153,0

17.06–07.07
11.07–31.07
03.08–23.08

2

КУ «Позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку
«Мрія»

Комунальна,
територіальна громада
Кремінського району

м. Кремінна,
вул. Санаторна, 25

050 986 44 54

13.06

120

162,0

13.06–03.07
06.07–26.07
29.07–18.08

3

Позаміський заклад оздоровлення та
відпочинку
«Гончарівський»

Комунальна,
відділ освіти Сватівської
райдержадміністрації

Сватівський район,
с. Гончарівка,
вул. Гаєвого

050 760 90 47

12.06

125

143,0

12.06–02.07
05.07–25.07

4

Дитячий оздоровчий табір
«Лісова галявина»

Приватна,
обласне об’єднання
«Луганськсільгоспоздоровниця»

Марківський район,
с. Лісова галявина

050 152 12 72

10.06

80

152,0

10.06–24.06
28.06–11.07

5

Дитячий позаміський заклад
оздоровлення та відпочинку
«Джура»

Державна,
МВС України

Старобільський район,
с. Лиман

066 370 93 02

25.06

200

228,6

26.06–15.07
23.07–12.08

6

Дитячий оздоровчий табір
«Сосновий гай»

Приватна,
Папаснянське будівельно-монтажне
експлуатаційне управляння
ДП «Донецька залізниця»

м. Кремінна,
вул. Санаторна, 27

099 040 53 16

23.06

200

416,0

23.06–10.07
13.07–30.07
02.08–19.08
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«На пути к переменам» в столицу Литвы город Вильнюс из Лисичанска отправились ученики и
педагоги из прифронтовой зоны
Луганской области, где они будут
находиться с 6 по 16 июня 2016
года.
В Вильнюс отправились ученики и педагоги Станично-Луганской
общеобразовательной
школы №1, Золотовской многопрофильной гимназии Попаснянской районного совета и Северодонецкой средней школы №5 .
Этот проект направлен на распространение лучших европейских практик, основанных на
базовых демократических ценностях в области воспитания детей и молодежи, формирование
активной гражданской позиции и
повышения качества образования
в регионах восточной Украины,
пострадавших от военно-политической ситуации последнего
времени. Проект финансируется
Фондом сотрудничества по развитию и поддержке демократии
при Министерстве иностранных
дел Литвы.
Традиционно Луганская область была в лидерах по летнему
оздоровлению детей. Как правило, в самое теплое время года
набирались сил, поправляли свое
здоровье, весело и с пользой проводили каникулы в различных
летних лагерях (пришкольных,
загородных, всеукраинских, за-

мости путёвки. К сожалению, в
2015 году было принято и узаконено положение, запрещающее
использовать государственные
средства, связанные с возмещением этих затрат. Поэтому удешевить путевки не удалось, что,
в свою очередь, повлияло на количество получивших оздоровление и отдых в детских лагерях.
Второе касается исключительно нашей области, находящейся в
зоне военного конфликта. Ситуация с оздоровлением в 2015 году
сложилась следующим образом:
из имеющихся 38 загородных
оздоровительных лагерей, работавших в 2013 году, 22 остались
на оккупированной территории,
в т.ч. один областной — «Южный», располагавшийся в Крыму, под Севастополем. 9 лагерей
заняли военные, 3 полностью
разрушены, в т.ч. два областных:
«Солнечный» и «Березка», находившиеся на территории Станично-Луганского района. В результате на начало оздоровительного
сезона область имела всего 4 оздоровительных лагеря - о «Заря»
и «Мрия» (Кременской район),
«Лесная поляна» (Марковский
район) и «Гончаровский» (Сватовский район).
Как указывалось выше, процент оздоровления в 2015 году
составил чуть выше 30%. В этом
нам помогли наши партнеры из
других областей Украины и ряд
международных миссий. Дети
прошли оздоровление в США и
Австрии. Исходя из опыта, в нынешнюю летнюю оздоровительную кампанию область намерена

рубежных) не менее 95% детей,
нуждающихся в этом и попадающих под действие ЗУ «Об оздоровлении детей». К сожалению, в
связи с началом АТО на востоке
Украины появились определенные трудности в проведении летних оздоровительных кампаний.
Констатируем такой факт: по
итогам прошлого летнего оздоровительного сезона область попала в т.н. «золотую середину».
Оздоровление получили 30% детей всех категорий при среднем
показателе по Украине 46%.
Что повлияло? Какие причины?
Первое, Государственный фонд
соцстрахования перестал компенсировать стоимость детских
оздоровительных путёвок как
для субъектов (балансодержателей) хозяйственной деятельности, так и для родителей, которые
получали компенсации по стои-

расширить партнерские отношения с другими регионами Украины. И это уже делается.
На аппаратном совещании губернатор Юрий Гарбуз дал поручение наладить деловые контакты с международными миссиями
и дипломатическими службами
других стран, чтобы наши дети
могли получить полный комплекс оздоровления за рубежом.
Официальный старт нынешней оздоровительной кампании
начался 1 июня, но уже в феврале дети с Луганщины проходили
оздоровление во Всеукраинском
лагере «Молодая гвардия» (Одесская обл.). Мальчишки и девчонки из Станично-Луганского района отдохнули в лагере «Лесная
застава» (Киевская обл.). Совсем
недавно, 28 мая, группа из 48
человек отправилась на отдых и
оздоровление в Одессу. В первых
числах июня дети из Счастья бу-
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НА ПОРОГЕ ЛЕТА:

ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

дут отдыхать в Полтавском лагере, а детвора из Айдара — в Ивано-Франковске. Юных луганчан
готовы принять Киевская и Черновецкая области, ряд зарубежных стран.
«В ходе прошлогодней оздоровительной кампании специалисты обл-, гор- и райгосадминистраций направляли в адрес
принимавших
организаций
благодарственные письма, и у
многих завязались хорошие партнерские отношения. Теперь они
могут работать напрямую. Тем
более, что Верховная Рада внесла поправки в законодательство
Украины относительно оздоровления детей. Сегодня в льготную
группу добавлены дети переселенцев и участников АТО. Они
имеют право на оздоровление
за счет бюджетных средств, что
не будет считаться нецелевым
использованием денег», — сообщала директор Департамента
социальной защиты Луганской
облгосадминистрации Элеонора
Полищук.
Суммируя итоги оздоровительной кампании прошлого
года, уже сейчас можно констатировать: область будет делать
все, чтобы разнообразить летний отдых детей. Причем акценты делаются не только на их
количественный охват, но и на
качество получаемых оздоровительных услуг.
Необходимо искать новые пути
решения проблем оздоровления
детей, находить новых партнеров, расширять количество лагерей разной направленности:
спортивно-оздоровительных,
краеведческо-туристических,
волонтерских с углубленным
изучением иностранных языков.
Все это создает оптимистичный настрой, но все равно этого
мало.
Основным критерием оценки
летнего оздоровления детей на
общегосударственном
уровне
является выделение бюджетных
средств и охват детей всех льготных категорий. На нынешнюю
кампанию область выделила 2
млн. 294 тыс. грн., местные, горрайонные администрации — без
малого 5 млн. грн. Увеличили

суммы на летнее оздоровление
детей Лисичанский и Северодонецкий горсоветы. В районах:
Станично-Луганский,
Сватовский, Кременской дополнительно выделили по 500 тыс. грн.
Но есть и недостатки: на низком
уровне летняя оздоровительная
кампания находится в Меловском, Беловодском, Троицком,
Старобельском районах. Главы
территорий объясняют это тем,
что родители боятся отпускать
своих детей за пределы области,
но у нас есть лагеря в соседних
районах и туда можно направлять детей на полноценный отдых и оздоровление. Взяты под
контроль и вопросы оздоровления детей из малообеспеченных
семей, домов семейного типа,
детей, нуждающихся в санаторно-курортном оздоровлении. Надеемся, что к моменту массового
оздоровления все возникшие недоразумения будут устранены.
На совещании с главами горрайадминистраций губернатор
указал на халатную недопустимость к подходу организации
летнего оздоровительного отдыха детей. Юрий Гарбуз надеется,
что ситуация будет исправлена.
Обращаем внимание еще на
один момент летнего оздоровления. Согласно законодательству
дети-сироты должны находиться
в летних лагерях по два месяца.
Специалисты
департаментов
культуры и образования уже ведут закупки таких путевок, стремясь, чтобы дети этой категории
максимально комфортно провели
свой летний досуг. Есть договоренность с представительствами
Австрии, США, Литвы о том, что
эти страны примут на отдых и оздоровление определенное число
детей этой льготной категории.
Еще одним важным направлением нынешней оздоровительной кампании является организация работы языковых и
пришкольных лагерей отдыха.
Планируется открыть 247 таких учреждений, причем 77 из
них это вновь открываемые, но,
как оздоровительные они будут
считаться, только в том случае,
если дети будут получать горячее
питание. Законодатель требует,
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чтобы дети могли хорошо оздоровиться, их пребывание в лагере
должно длиться 21 день. А вот, к
примеру, в Марковском районе
срок пребывания сокращают до
14 дней. Будем настаивать на изменении ситуации — дети должны получить полноценный отдых
и оздоровление.
«Еще одна приятная новость
— накануне летнего оздоровительного сезона область открывает два новых загородных лагеря «Джура» и «Сосновая роща»,
следовательно, появляется возможность увеличить количество
оздоравливаемых детей, — поделилась Элеонора Полищук. — И
это радует».
Приступил к работе областной
оперативный штаб, в функции
которого входит контроль жизнедеятельности детских учреждений. Предварительно была проведена работа по формированию
педагогическо-воспитательского
(вожатые) состава, который будет работать с детьми. Как уже
говорилось выше, работа пришкольных и языковых лагерей
будет строиться на основе общеобразовательной программы.
В связи с этим мы обратились в
международные миссии с просьбой направить в лагеря носителей иностранного языка с целью,
чтобы дети могли более глубоко
изучать международный язык
общения. Конечно же, в период
летних каникул будем работать с
Национальной полицией, ГСЧС,
отделами культуры, молодежи
и спорта по вопросам обеспечения безопасности, расширения
тематического и познавательного
кругозора детей во время их пребывания в лагерях отдыха.
Еще одним немаловажным направлением остается работа с
департаментом здравоохранения
и специалистами управления защиты прав потребителей. Оказание оперативной медицинской
помощи и хорошее питание детей — одни из главных составляющих полноценного, качественного летнего отдыха детей.
Ирина ДЕМИДОВА
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№ 22 (26)
10 червня 2016 року
Вісник Луганщини

7 червня 2016 року

УКРАЇНА
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
			
м.Київ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
№ 185

Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах
на проміжних виборах народних депутатів України
17 липня 2016 року

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 7 червня 2016 року № 185

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих
в одномандатному виборчому окрузі № 114 (Луганська область)
на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року

Бручко Роман Миколайович, народився 9 липня 1978 року в місті Олександрівськ Артемівського району міста
Луганська, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП», проживає
смт Біловодськ Луганської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКЕ
ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП».
Верігіна Ірина Костянтинівна, народилася 4 червня 1968 року в смт Олександрівка Кіровоградської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант
народного депутата України, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», проживає в місті
Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».
Курамшина Надія Маріусівна, народилася 29 листопада 1957 року в місті Антрацит Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово
не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.
Літвінов Юрій Олександрович, народився 12 липня 1963 року в місті Луганську, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, водій, ПП «Виробничо-комерційне підприємство
«Альонка», безпартійний, проживає в селі Мусіївка Міловського району Луганської області, судимість відсутня,
самовисування.
Мошенський Валерій Захарович, народився 1 червня 1957 року в смт Ящикове Перевальського району Луганської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища,
президент, громадська спілка «Всеукраїнська асоціація «Громадський контроль», безпартійний, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовисування.
Швайка Ігор Олександрович, народився 25 лютого 1976 року в селі Троїцьке Целінного району, Республіка Калмикія, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України,
освіта вища, директор, ТОВ «Медіа-Центр «Голос Свободи», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання
«Свобода», проживає в місті Люботин Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування – політична
партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».
Секретар
Центральної виборчої комісії 						
Т. ЛУКАШ
УКРАЇНА
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
		

м.Київ				

		

НАКАЗ
м. Cєвєродонецьк

№_87-СЄВ

Про затвердження Положення про фестиваль української народної іграшки та гри

До Центральної виборчої комісії надійшли заяви політичних партій про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, а також заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами для реєстрації кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на проміжних виборах народних депутатів
України 17 липня 2016 року.
Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону
України «Про вибори народних депутатів України».
Враховуючи викладене, згідно зі статтями 9, 10, пунктом 9
частини другої статті 30, частиною третьою статті 52, частинами першою, другою, пунктом 2 частини третьої
статті 53, частинами першою, другою статті 55, частиною другою статті 56, частинами першою, шостою, сьомою
статті 59, частиною другою статті 106, частинами дев’ятою – одинадцятою статті 107 Закону України «Про вибори
народних депутатів України», керуючись статтями 11 – 13, пунктом 6 статті 19, частиною другою статті 27 Закону
України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Зареєструвати кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року згідно з додатками 1 – 7.
2. Витяг із цієї постанови та посвідчення кандидата в народні депутати України встановленої форми видати
представникам відповідних політичних партій, а також кандидатам у народні депутати України, які балотуються в
одномандатних виборчих округах у порядку самовисування.
3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати регіональним друкованим засобам масової інформації
для оприлюднення у триденний строк з дня її прийняття, а також оприлюднити на офіційному
веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Заступник Голови
Центральної виборчої комісії					
Ж. УСЕНКО-ЧОРНА

7 червня 2016 року

11 травня 2016 року

№ 192

Про зміни в складі окружних виборчих комісійз виборів народних депутатів України
на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року
Розглянувши подання суб’єктів внесення кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року про заміну членів
окружних виборчих комісій, відповідно до пункту 1 частини другої статті 13, частин першої – третьої, п’ятої
– сьомої статті 26, частин п’ятої – сьомої, десятої, одинадцятої статті 27, пункту 2 частини третьої, частин четвертої, сьомої, дев’ятої, десятої статті 37, частини другої статті 106, частини другої статті 107 Закону України «Про
вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11 – 13, пунктом 17 статті 19, частиною другою статті
27 Закону України
«Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої
комісії від 27 травня 2016 року № 143 «Про утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів
України на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року в одномандатних виборчих округах № 23, 27, 85, 114, 151, 183, 206», згідно з додатками 1 – 3.
2. Окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України, до складу яких вносяться зміни, поінформувати громадян про такі зміни у визначений цими комісіями спосіб.
3. Цю постанову разом з відповідним додатком надіслати відповідним регіональним друкованим засобам масової інформації для опублікування у семиденний строк від дня її прийняття, а також окружним виборчим комісіям
з виборів народних депутатів України.
4. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
Заступник Голови
Центральної виборчої комісії					
Ж. УСЕНКО-ЧОРНА
Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 7 червня 2016 року № 192

ЗМІНИ
в складі окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України
одномандатного виборчого округу № 114 (Луганська область)
на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року

Припинити достроково повноваження члена комісії:
Туркіна Анастасія Ігорівна, 1988 року народження – від Політичної партії «Громадянська позиція» (у зв’язку з
внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було
включено до складу виборчої комісії).
Включити до складу цієї комісії:
Вербицька Галина Володимирівна, 1963 року народження – від Політичної партії «Громадянська позиція».
Секретар
Центральної виборчої комісії 						
Т. ЛУКАШ

Зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції
у Луганській області 01 червня 2016 року № 22/1532
Відповідно до статей 6, 22, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 3, 7, 13, 16, 18 Закону
України «Про культуру», статей 6, 14, 15, 150, 155 Сімейного кодексу України, статті 12 Закону України «Про охорону дитинства», з метою залучення широкого кола населення до вивчення фольклору, збереження самобутності
українського народу, розвитку українських народних традицій виготовлення іграшок, формування інтересу до народної іграшки та гри, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про фестиваль української народної іграшки та гри, що додається.
2. Наказ набирає чинності з дня його опублікування в інформаційному бюлетені Луганської обласної державної
адміністрації – Луганської обласної військово-цивільної адміністрації «Вісник Луганщини», але не раніше дня його
державної реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. начальника управління						
В.Ю.ВИБОРНИЙ
ПОЛОЖЕННЯ
про фестиваль української народної іграшки та гри

І. Загальні положення
1.1. Фестиваль української народної іграшки та гри (далі – Фестиваль) проводиться з метою:
відродження, збереження і розвитку українських народних традицій виготовлення іграшок;
формування інтересу до народної іграшки;
популяризації традиційних народних ігор, кращих зразків народної творчості;
залучення широкого кола населення до вивчення фольклору.
1.2. Організаторами Фестивалю є управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації; Луганський обласний центр народної творчості; Департамент освіти і науки Луганської обласної
державної адміністрації; управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації.
1.3. Завданнями Фестивалю є:
підтримка художньо-творчої діяльності майстрів народної іграшки та популяризація народних ремесел серед
молоді;
підготовка та поширення інформації про народні іграшки різних регіонів України, як один із феноменів культурної спадщини;
стимулювання та розвиток творчої діяльності майстрів декоративно-прикладного мистецтва;
відродження та впровадження народних ігор та забав у практику роботи творчих працівників клубних установ;
підвищення якості і розвиток нових форм ігрового розважального дозвілля;
удосконалення прийомів активізації аудиторії;
використання різноманітних художньо-виразних засобів у проведенні розважально-ігрових програм;
поповнення репертуару змістовними сюжетно-ігровими сценаріями, програмами та композиціями;
оновлення змісту тематичних сюжетно-ігрових програм.
1.4. Інформація про проведення Фестивалю розміщується у засобах масової інформації (через мережу Інтернет
та шляхом залучення представників преси, телерадіокомпаній, інформаційних служб, інших організацій будь-якої
форми власності з правом висвітлення подій).
1.5. Організаційний комітет Фестивалю (далі – Оргкомітет) утворюється наказом управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації у складі голови, заступника голови, секретаря
та не менше 2-4 членів Оргкомітету.
ІІ. Порядок проведення Фестивалю
2.1. Фестиваль проводиться раз на рік влітку.
2.2. Кандидати на участь у Фестивалі подають Оргкомітету заповнену анкету-заявку відповідно до обраного
напрямку (додатки 1, 2) не пізніше ніж за два тижні до запланованої дати проведення. Обробка персональних даних
учасників Фестивалю здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
2.3. Фестиваль проводиться за такими напрямками:
1) українська народна іграшка.
До участі у Фестивалі подаються:
іграшки в авторському виконанні, виготовлені з глини, дерева, тканини, соломи, трави, кукурудзи, паперу, тіста,
сиру, інших природних матеріалів рослинного та тваринного походження;
автентичні старовинні іграшки, збережені в родинах протягом тривалого
часу;
традиційні вироби народних художніх промислів (ляльки, фігурки людей, казкових істот, тварин, лялькові меблі,
ляльковий посуд, іграшки-забавлянки з різноманітними руховими та акустичними ефектами тощо);
сучасні іграшки та предмети ігрового вжитку, виготовлені у найкращих традиціях українського декоративно-прикладного мистецтва із застосуванням елементів різьблення, вишивки, декоративного розпису, плетіння,
ткацтва тощо;
сучасні саморобні іграшки, виготовлені за давніми родинними традиціями;
місцево-традиційні ляльки з тканини.
2) українська народна гра.
Під час проведення Фестивалю учасники презентують інтерактивні обрядові, хороводні, групові народні ігри,
театралізовані, сюжетно-ігрові програми різноманітної тематики для різних вікових категорій (дорослої, дитячої,
молодіжної, змішаної аудиторії);
сезонно-обрядові (літо) ігри типу «Кривий танець», «Горішок», «Подоляночка» та інші;
побутові народні ігри, в яких відображено працю українського народу (землеробство, тваринництво, ковальство,
мисливство, рибальство): «Гуси», «Нема пана вдома», «Коваль», ігри-ловітки («Піжмурки», «Латка», «Квач») та
інші;
ігри-забави та ігри-атракціони, які мають естафетний характер з елементами змагань: стрибки на одній нозі,
закидання м’ячів у рухому ціль, перетягування каната, ходьба на низьких ходулях, підстрибування та ловіння ласощів (бублика, цукерки) зубами - «Бій півнів», «Перетягування бука», «Пес», ігри комічного характеру «Ледачий
Гриць» та інші;
описи народних ігор з набором ігрової атрибутики до них.
ІІІ. Умови участі у Фестивалі
3.1. До участі у Фестивалі запрошуються майстри декоративно- прикладного мистецтва, працівники культури,
окремі виконавці й творчі колективи.
3.2. До участі у Фестивалі допускаються особи віком від 8 років. Особи, які супроводжують дітей, є відповідальними за життя і здоров’я дітей на весь період проведення Фестивалю.
3.3. Майстри декоративно-прикладного мистецтва власноруч облаштовують своє виставкове місце.
3.4. Аматори, що проводять інтерактивні ігри, обрядові, театральні дійства, мають забезпечити учасників реквізитом та стилізовано оформити свій майданчик.
3.5. До участі у Фестивалі не допускаються учасники, які у своїх виступах прямо чи опосередковано пропагують культ насилля та жорстокості, провокують розпалювання національної, соціальної, релігійної, громадянської
чи іншої форми ворожнечі.
3.6. Участь у Фестивалі безкоштовна та підтверджується запрошенням на підставі надісланих заявок на участь.
3.7. Фестиваль проводиться на безконкурсній основі.
3.8. Пропозиції щодо участі у Фестивалі направляються Луганському обласному центру народної творчості за
два тижні до його початку з таких питань: проведення майстер-класів; потреба в ігрових майданчиках, їх площах;
форма і місце проведення ігрових програм, сюжетно-ігрових, обрядових програм, хід проведення, сценарій, відповідальний.
ІV. Нагородження учасників Фестивалю
Всі учасники Фестивалю нагороджуються дипломами та пам’ятними подарунками.
V. Організаційно-фінансове забезпечення Фестивалю
5.1. Луганський обласний центр народної творчості забезпечує організаційну та інформаційну підтримку Фестивалю.
5.2. Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації забезпечує
роботу Оргкомітету.
5.3. Фестиваль є некомерційним заходом.
5.4. Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань обласного бюджету передбачених на заходи в галузі культури, мистецтв, та не виключає можливості залучення в установленому порядку інших
надходжень, не заборонених чинним законодавством України.
5.5. Витрати на проїзд та харчування учасників, оплата відряджень здійснюється за рахунок організацій, що
здійснюють таке відрядження.
В.о. начальника управління						
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ЛУГАНСЬКА «ЗОРЯ» —

ШЛЯХ ВІД ВІДРОДЖЕННЯ ДО ПЕРЕМОГИ

Луганська «Зоря» змушена
другий рік поспіль жити й грати далеко від дому, луганський
клуб зумів втриматися на своєму високому рівні й навіть зробив крок вперед. «Ще 4–5 років
тому, коли я почав фінансувати
Зорю, я сказав, що мета — потрапити до єврокубків. Всі посміхалися, але сезон показав,
що це не випадковість. Цей сезон можна занести в актив команді, ми вийшли до групового
етапу Ліги Європи, ми грали у
фіналі Кубку України» — сказав президент «чорно-білих»
Євген Геллер.
Не зумівши вийти в груповий етап Ліги Європи й поступившись «Легії» в кваліфікації,
«Зоря» восени зосередила всі
свої сили на чемпіонаті, при цьому не забуваючи про Кубок. Перед командою стояло конкретне
завдання — знову потрапити в
єврокубки. З огляду на скромні
ресурси власника, гра в Європі
й відповідні бонуси від УЄФА
— одна з найважливіших статей
доходу.
На зимні канікули «Зоря»
пішла на третьому рядку, випереджаючи «Дніпро» на шість
очок. Тренер разом з керівництвом поставив перед командою
завдання завоювати «бронзу»
і вийти в фінал Кубка України.
Більш того, головний тренер
Юрій Вернидуб був впевнений,
що це під силу його хлопцям.
Навіть після весняної поразки
від «Дніпра» (першого за довгі
роки) тренербув налаштован оптимістично.
Відразу з Туреччини, де «чорно-білі» проводили збори, команда взяла курс на Луцьк. Там
підопічні Вернидуба зіграли внічию з «Волинню» в кубковому
матчі, а потім перебазувалися
в Київ, і знову не змогли перемогти — на цей раз «Олімпік»
в чемпіонаті. Однак приводу
для занепокоєння не було, далі
«Зоря» провела ряд яскравих
матчів, ледь не відібрала очки у
«Динамо» і впевнено переграла
«Волинь» у матчі-відповіді 1/4
фіналу Кубка України.
Цікаво, що спад луганчан збігся не тільки після першої за чо-

тири роки поразки від «Дніпра»,
прямого конкурента в боротьбі
за «бронзу», а й з травмою Івана Петряка — одним з лідерів
команди.
Далі була поразка в Олександрії, потім друга поразка від
«Дніпра», на цей раз в Кубку, й
втрата очок у грі з «Волинню».
«Бронза» спливла остаточно,
коли чорно-білі вдома програли
«Ворсклі».
«Нажаль, нам трохи не вистачило, щоб зайняти третє місце і
виграти медалі. У чесній боротьбі ми поступилися третім місцем
«Дніпру», — каже Юрій Миколайович.
Якщо з «бронзою» в чемпіонаті
не склалося, то завдання в Кубку
виконати вдалося. В півфіналі
«Зоря» грала з «Дніпром». Першу гру «чорно-білі» програли
з рахунком 0–1, як зазначалося
вище. Проте в матчі-відповіді
«Зоря» в драматичному матчі перемогла 2–0 і вийшла до фіналу,
де зустрілась з донецьким «Шахтарем».
В перше в історії Кубку України у фіналі зустрілися команди,
які не грали вдома близько двох
років. «Зоря» й «Шахтар» втратили свої домашні стадіони, через проведення АТО на території
Луганської та Донецької областей. Фінал у Львові визвав великий інтерес серед переселенців. До Львову приїхало багато
людей, підтримати не тільки свої
улюблені команди, а й Донбас. У
фіналі «чорно-білі» потупились
з рахунком 2–0.
«Так, ми не виграли Кубок, але
хочу заспокоїти вболівальників:
у нас хороша команда й все попереду. Думаю, ми ще дійдемо

УВАГА, КОНКУРС!
Департамент екології та природних
ресурсів Луганської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на
заміщення вакантних посад
головного спеціаліста – юрисконсульта
головних спеціалістів:
сектору бухгалтерського обліку та
фінансової звітності;
відділу економіки, програм та організаційного забезпечення;
відділу поводження з відходами, моніторингу та державної екологічної експертизи;
відділу охорони та раціонального використання природних ресурсів
Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
громадянство України;
вища
освіта
за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста, бакалавра, молодшого бакалавра за напрямом підготовки «Екологія та
охорони навколишнього середовища»;
стаж роботи за фахом в відповідних сферах управління не менше 3
років або після співбесіди без досвіду роботи;

вільне володіння діловою
українською мовою;
навички роботи з відповідними
комютерними програмними засобами на
рівні користувача;
Додаткова інформація щодо основних
функціональних обов’язків, розміру та
умов оплати праці надається головним
спеціалістом з кадрових питань Департаменту екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у конкурсну комісію заяву,
особову картку (форма П-2 ДС), автобіографію, дві фотокартки розміром 4х6, копії
паспорта і документів про освіту, декларацію особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік, копію квитка для військовослужбовців або військовозобов’язаних.
Термін прийняття документів – протягом 30 (тридцять) календарних днів з дня
оголошення про проведення конкурсу.
Заяви приймаються за адресою:
М. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 54-б, кімната № 7.
Телефон для довідок: 4-21-58.

до фіналу й обов’язково його
виграємо. Напевно, щоб перемагати таку команду, як «Шахтар»,
потрібно першими забити, а потім діяти на контратаках» — сказав капітан Микита Каменюка.
Вперше в своїй історії «Зорі»
належить стартувати в Лізі Європи з групового етапу. Перші
матчі луганчани проведуть аж у
вересні, тому можуть планомірно вести підготовку до сезону.
З огляду на те, що «Зорі» точно належить грати на три фронти, що передбачає збільшення
кількості матчів, луганчанам
влітку варто добре попрацювати
над комплектацією складу. Тут
потрібно не тільки зберегти лідерів, а й зміцнити деякі позиції,
розширити лавку для запасних.
Тим не менш, переконати гравців цього літа буде простіше,
адже є суттєвий козир під назвою «груповий етап Ліги Європи».
«Ми граємо для наших
уболівальників. Для тих людей, які знаходяться в Луганську. Звичайно, протягом сезону
уболівальників нам не вистачало. Не вистачало тієї підтримки,
яка була на Авангарді. Багато
людей дзвонили протягом сезону, підтримували нас, передавали привіти, теплі слова,
привітання. Як в моменти перемог, так і в моменти поразок нас
підтримували. Звичайно, хотіли
закінчити цей сезон ще краще,
але значить, десь не доросли і
були не готові до тієї турнірної
боротьбі в чемпіонаті», — додав
Микита Каменюка.
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«ДІАМАНТОВА ЛІГА»: НОВИЙ РЕКОРД УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТАФЕТИ
Програму римського етапу «Діамантової ліги» завершували змагання естафетних команд 4х100 метрів. У них узяли участь і представниці Луганщини.
У складі естафети на старт вийшли бронзові медалістки Олімпійських ігор Олеся Повх та луганчанка Єлизавета Бризгіна. Вони ж разом
з Наталією Погребняк стояли і на третій сходинці чемпіонату світу, і
на найвищій на чемпіонаті Європи. Найменш досвідченою у цій четвірці була Наталія Строгова (Луганська область), проте і у неї за плечима вже був досвід виступу на офіційних міжнародних стартах.
Саме Строгова і починала естафету. На другому етапі буквально
«з’їдала» суперниць Єлизавета Бризгіна, яку відмінно підтримала
Олеся Повх. Наталія Погребняк виходила на фінішну пряму лідером
і цією позицією не поступилася нікому. Наші дівчата не просто перемогли, а ще й встановили рекорд змагань – 43,64 с.
До цього рекорд змагань належав італійкам. 27 липня 1988 року
вони пробігли за 43,96 с.

НАШ ВАЖКОАТЛЕТ ВСТАНОВИВ РЕКОРД УКРАЇНИ
На всеукраїнській першості, яка проходила з 24 по 28 травня в
Хмельницькій області, луганчанин Олександр Пєлєшенко у своїй ваговій категорії 85 кг встановив рекорд України.
Так, наш важкоатлет у поштовху підняв 207 кг.
Крім того, за сумою двоборства (378 кг) Олександр виборов І місце
чемпіонату.
Ще один луганський спортсмен Роман Зайцев завоював срібло у ваговій категорії 105 кг.
ХК «ХИМИК» ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО В ТУРНИРЕ ХОККЕЙНАЯ УКРАИНА
БОГУСЛАВ 35+
Турнир проходил 28-29 мая в Киевской области (город Богуслав).
В соревнованиях приняли участие 8 команд, среди которых Северодонецкая команда «Химик».
По результатам турнира золото завоевали северодончане, вторыми
стали представители ХК «Шершни» (город Богуслав), а третьими
представители Черкасс – ХК «Черкассы».
Кроме того, по итогу игра наши ребята стали лучшими в номинациях: «Лучший ассистент» – Николай Устинченко, «Лучший вратарь»
– Игорь Едапин, «Лучший защитник» – Александр Игнатов, «Лучший
игрок финального матча» – Игорь Едапин.
Отметим, что спортивное мероприятие относится к числу неофициальных командных спортивных соревнований. К участию в турнире
допускаются любительские команды, состоящие из игроков, имеющих статус хоккеист-любитель, не моложе 1980 года рождения, один
игрок в статусе хоккеист-любитель не моложе 1986 года рождения, и
один хоккеист – мастер, не моложе 1975 года рождения.

Дмитро ГУСЄЛЬНІКОВ

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА
КОМІСІЯ ПОВІДОМЛЯЄ
про відкриття поточного рахунку
виборчого фонду кандидата у народні
депутати України, який балотується в
одномандатному виборчому окрузі №
114.
Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд Лесика
Андрія Анатолійовича.
Реєстраційний номер облікової картки
платника податку: 2980115537.
Банк отримувача: ТВБВ 10012/0159
філії-Луганського ОУ АТ «Ощадбанк».
Код банку отримувача: 304665.
Рахунок отримувача: 2643551721200».

ЛУГАНЧАНИ ПОСІЛИ ІІ ЗАГАЛЬНОКОМАНДНЕ МІСЦЕ НА ЧЕМПІОНАТІ
УКРАЇНИ З МОТОКРОСУ
ІІІ етап чемпіонату України з мотокросу проходив з 3 по 5 червня в
місті Суми.
На змаганнях Луганщину представляли три спортсмени: Кирило
Марков (клас 50), Ярослав Крапівцев (клас 65) та Андрій Столяренко
(клас 125).
Наші хлопці змагались у групі «М». Так, за результатами всеукраїнської першості наші спортсмени посіли ІІ загальнокомандне місце.
Крім цього, за результатами трьох етапів чемпіонату, Луганщина
впевнено займає друге загальнокомандне місце.

Інформація управління молоді та спорту Луганської облдержадміністрації
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ОБЛАСНИЙ КОНКУРС МАЛЮНКІВ «СПРЕЙ-АРТ СПОРТ»
ЗАЛИШИВ СВІЙ ВІДБИТОК НА
ОБЛАСНІЙ БАЗІ «ОЛІМП»
Сьогодні, 8 червня, в Кремінній на базі обласного фізкультурно-оздоровчого центру «Олімп»
пройшов фінал обласного конкурсу малюнків.
Захід приурочено проведенню
ХХХІ Олімпійським іграм. Мета
конкурсу – пропаганда здорового
способу життя та поширення ідеї
олімпізму.
Організатори конкурсу управління молоді та спорту ЛОДА,
спільно з Луганським обласним
відділенням (філією) Комітету з
фізичного виховання та спорту
МОН України, Луганським обласним відділенням НОК України та обласним центром молодіжних ініціатив та соціальних
досліджень.
Участь у заході взяли понад 20
учнів художніх шкіл, переможці
І етапу, який проходив в містах і
районах області. Щоб визначити
переможця юним художникам
було запропоновано розмалювати білі стіни, довкола центру
«Олімп».
Так, за три години стіни перетворились на дев’ять картин
спортивної тематики. По завершенню заходу, присутні мали
змогу оцінити малюнки за п’ятибальною шкалою тим самим
визначити найкращого конкурсанта.
АФІША
14-15 червня 2016 року
О 18:00 у великій залі Сєвєродонецького міського палацу
культури Луганський обласний академічний український
музично-драматичний
театр
представляє прем’єру вистави
«БАЙКИ СЄВЄРА» 16+. Проект
«Документальний театр». Документальна вистава –кабаре.
Куратори проекту – Петер
Шварц (Берлін / VladOpera e.V.),
Андрій Май (Київ / Національний академічний драматичний
театр ім. Івана Франка)
Драматурги – Олексій Доричевський, Ельвін Рзаєв, Христина
Хоменко, Олена Шумейко-Роман
18 червня 2016 року
О 18:00 у великій залі Сєвєродонецького міського палацу
культури Луганський обласний
академічний український музично-драматичний театр представляє виставу за пьєсою
Т. Іващенко «ІДЗАНАМІ».
Еротична мелодрама.
Режисер-постановник – Сергій
Павлюк (м. Херсон)
Художник – постановник –
Ольга Гоноболіна, заслужений
художник України (м. Херсон)
E-mail: ukrlugteatr@ukr.net

В Сєвєродонецьку святкували
78-му річницю утворення Луганщини з великим розмахом, а
урочисті заходи тішили своїм різноманіттям
Шанувальники спорту мали
змогу відвідати турнір зі змішаних єдиноборств «Територія
сили», який відбувся у Льодово-

Розповсюджується безкоштовно

му Палаці спорту.
Виступ Луганського обласного
козачого кінного театру зібрав величезну купу глядачів.
Усі бажаючи випробувати свої
сили та витримку мали змогу
прийняти участь у велогонці.
Для наймолодших на площі Перемоги була представлена Дитяча

розважальна програма «Чарівний
світ дитинства».
Різноманітні конкурси, виступи дитячих колективів та мега-популярна машина, що надувала мильні бульбашки не давали
нудьгувати ані дорослим, ані малечі.

Виставка-презентація міст та
районів області, виставка виробів
майстрів декоративно-прикладного мистецтва стали справжньою окрасою свята.
А потім на аудиторію чекав
концерт легендарного українського гурту «Брати Гадюкіни».
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