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За ініціативою Новоайдарської селищної ради
27 березня у парку «Сосновий» відбудеться

весняна толока. 
Початок о 10:00.

Запрошуються всі небайдужі мешканці Новоайдару.
З собою мати, за словами

Новоайдарського селищного голови Ігоря Шопіна,
хороший настрій та робочі рукавиці.

 

Весна в Новоайдарському лісництві 
розпочалась з традиційних  приємних 
турбот: працівники лісництва вийш-
ли на висадку саджанців для створення 
лісу.

– Це яскраве відображення нашо-
го ставлення до головного багатства 
регіону – лісу, – зазначив лісничій 
Новоайдарського лісництва Юрій 
Олексійович Черкасов. – На ділянках, 
які підлягають залісненню, з’явиться 
новий ліс, який ми передамо майбутнім 
поколінням.

Збереженню та відновленню лісо-
вих ресурсів на території лісництва 
приділяється серйозна увага. І кож-
на раніше зрубана ділянка вже на                   
наступний рік заліснюється. 

– Весна  –  це найсприятливіший час 
для посадки: волога не буде випаровува-
тися з поверхні землі. Влітку не саджа-
ють – найкраще це робити навесні, коли 
земля відходить від холодів, і восени, 
поки вона не замерзла. Дощ і вітер не 
перешкода, – додає Ю. Черкасов. - Ро-
бота у лісі завжди кипить, навіть якщо 
вона і не помітна для інших, не посвя-
чених в усілякі тонкощі лісівництва. 
Бо садити, дбати і оберігати ліс – це 
постійна кропітка робота, котра вимагає 
сил та вміння. Аби виростити високо-
продуктивний та якісний ліс, жодний 
лісівник не шкодує для цього власних                    
зусиль і терпіння.

Ті, хто обрав своєю професією 
лісове господарство, мають бути  не-
втомними та завзятими, надзвичайно 
відданими справі, справжніми праце-
любами. Щоб отримати від роботи ре-
зультат, потрібно докласти максималь-

них зусиль і не боятися ставити перед                                               
собою все нові та нові завдання.

Щороку новоайдарськими лісівни-
ками створюється в середньому близь-                                                                              
ко 10 га нових лісів. Постійно збіль-                                                                               
шуються площі під лісовими 
насадженнями. Навесні 2021 року вже 
розпочата висадка таких культур як 
акація, сосна кримська, сосна звичайна, 
планується висадити  55 тисяч сіянців 
нового лісу та ще 18 га в якості допо-
внення лісових культур минулих років. 
Підготовка ґрунту ведеться механізовано 
трактором, ґрунт розпушується та 
приймає молоді паростки дерев, які 
через кілька років забуяють яскраво-                                                            
зеленими кольорами, милуючи око. 

Крім того, кожного року Новоай-
дарське лісництво висаджує по 2 га 
ялинкових плантацій, які в майбут-
ньому стануть окрасою новорічних                 
святкувань. 

Новоайдарське  лісництво власними 
силами проводить всі необхідні про-
цедури з  оновлення лісового фонду. 
Лісництво самостійно забезпечує себе 
власним високоякісним посадковим 
матеріалом,  для цього діють  постійні 
лісорозсадники та теплиці. Весь 
цей процес повністю під контролем 
працівників лісництва. Вони власно-
руч збирають насіння, висівають його, 
доглядають за саджанцями, вносять 

необхідні добрива, поливають. Коли 
приходить час, саджанці викопують та 
висаджують на підготовлені місця. Тур-
буються, щоб молоді деревця прижи-
лися, й щиро радіють, коли все вихо-
дить добре, та бачать, що їхні зусилля             
не були марними. 

Окрім цих приємних турбот лісівники 
вивісили в лісах шпаківні, які, звичай-
но, принесуть багато користі нашим                        
любим пернатим друзям.

Наодинці з лісом, посеред спокою 
і тиші, почуваєшся легко та окриле-
но, щосекунди набираєшся сили та 
енергії. І, заряджений цим позити-
вом, готовий долати будь-які труднощі 
у своєму метушливому повсякденні. 
Тож не дивно, що лісівники – особливі 
люди і дуже вирізняються з-поміж 
представників інших професій. На їх 
обличчях щира посмішка і незаперечна                                    
любов до своєї справи.

Як бачите, багато корисної роботи 
виконують  лісівники. Про цю працю 
дійсно можна розповідати дуже багато. 
Але ми ж можемо бачити й результат. 
Завдяки їм ліси не зникають. На місці 
старих дерев виростають нові. А це 
означає, що наші зелені легені працю-
ють, дихають на повну, даруючи й нам 
можливість дихати чистим повітрям!

М. ТИХОНОВА.

У рамках 2-го етапу вакцинації від 
COVID-19, який розпочався в Україні 22 
березня 2021 року, КП «Новоайдарсь-
кий Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» 23 березня 2021 року отри-
мав перший транш у кількості 150 доз 
вакцини Vaccines, закупленої за кошти 
державного бюджету України. 

Про це редакції розповіла голов-
ний лікар «Новоайдарського ЦПМСД» 
Ольга Корж. «На другому етапі в пер-
шу чергу вакцинуються працівники 
первинної медичної допомоги, інших 
закладів охорони здоров'я, які не нада-
ють стаціонарну допомогу  хворим на 
коронавірусну хворобу,  працівники гро-
мадського здоров'я, люди віком від 80-
ти років, соціальні працівники та інші 
працівники соціальної сфери, публічні 
особи віком від 65 років, працівники 

приватних медичних закладів», -             
говорить Ольга Корж. 

Також вакцинуватися можуть усі 
бажаючі. Якщо ви бажаєте вакцинува-
тись, вам потрібно звернутись до свого 
сімейного лікаря й зареєструватись, на-
давши згоду на проведення вакцинації.

Всього по району, за словами го-
ловного лікаря Новоайдарського 
ЦПМСД,  облаштовані 12 пунктів ще-
плень, медичні працівники яких (лікарі, 
фельдшери) пройшли спеціальні 
тренінги з проведення вакцинації. 
Є також мобільні бригади, які бу-
дуть проводити щеплення на виїзді                                                                   
(за попереднім запитом).

Поділившись цією важливою інфор-
мацією, Ольга Корж звернулась до 
всіх мешканців Новоайдарщини: за 
наявності симптомів коронавірусу в 

жодному разі не заходити до лікарні, де 
проходить прийом хворих на серцево-
судинні захворювання, медогляди та ін., 
не наражати на небезпеку оточуючих, 
медичних працівників. «Спершу, якщо у 
вас з’явились симптоми коронавірусної 
хвороби, обов’язково проконсультуй-
тесь з вашим сімейним лікарем або 
фельдшером за телефоном. А вже потім 
за рекомендацією лікаря приходьте       
на прийом.

Для оглядів пацієнтів з підозрою на 
коронавірус в лікарні є спеціальний 
кабінет огляду хворих - фільтр. Додат-
кову інформацію, коли та куди зверта-
тись, вам надасть медичний працівник. 
Давайте будемо уважними до сво-
го здоров’я та здоров’я оточуючих. 
Спільними зусиллями ми зможемо                                   
подолати хворобу».
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Р І Ш Е Н Н Я

21 грудня 2020 року      смт Новоайдар                № 2/7

Про районний бюджет Щастинського району
Луганської області на 2021 рік

12309200000
(Код бюджету)
 
Керуючись статями: 43, 44, 61-64, 66 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей: 20, 21-
24, 51, 55, 63-641, 75-77, 89, 91, 97, 102, 1032, 1034 Бюд-
жетного кодексу України районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2021 рік:
 доходи районного бюджету у сумі 4 463,900 тис. гри-

вень, у тому числі видатки загального фонду районного 
бюджету – 4 463,900 тис. гривень згідно з додатком 1 до 
цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 4 463,900 тис. гри-
вень, у тому числі видатки загального фонду районного 
бюджету – 4 463,900 тис. гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів районного 
бюджету у розмірі 30,0 тис. гривень, що становить 0,67 
відсотків видатків загального фонду районного бюджету, 
визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 5,0 тис. 
гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального 
фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпо-
рядникам коштів районного бюджету на 2021 рік у розрізі 
відповідальних виконавців за бюджетними програмами 
згідно з додатками 2, 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти 
згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Установити, що у загальному фонді районного     
бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету 
належать доходи, визначені статтею 641 Бюджетного ко-
дексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 
Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування 
є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15            
Бюджетного кодексу України;

5. Установити, що джерелами формування спеціального 
фонду районного бюджету на 2021 рік:

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

2) у частині фінансування є надходження, визначені 
пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу 
України, та залишки коштів спеціального фонду.

6. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до 
спеціального фонду районного бюджету:

згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного ко-

дексу України та відповідні залишки коштів спеціального 
фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, виз-
начених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу                             
України;

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного ко-
дексу України та відповідні залишки коштів спеціального 
фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, виз-
начених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу                             
України;

згідно з пунктом 9 частини 1 статті 691 Бюджетного ко-
дексу України та відповідні залишки коштів спеціального 
фонду, спрямовуються на заходи, визначені надавачами 
відповідних субвенцій.

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 
Бюджетного кодексу України захищеними видатками              
районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних 

матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
оплату енергосервісу;
програму державних гарантій медичного                                         

обслуговування населення.
8. Дозволити фінансовому відділу Щастинської 

районної державної адміністрації, в особі начальни-
ка фінансового відділу, у 2021 році розміщувати в ме-
жах поточного бюджетного періоду на конкурсних за-
садах тимчасово вільні кошти районного бюджету на 
депозитних рахунках в установах банків (їх філіях, 
відділеннях) з обов’язковим поверненням таких коштів                                           
до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Дозволити фінансовому відділу Щастинської 
районної державної адміністрації, в особі начальника 
фінансового відділу, у 2021 році отримати позики на по-
криття тимчасових касових розривів районного бюдже-
ту, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків за-
гального фонду, в межах поточного бюджетного періоду 
за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 
договірних умовах без нарахування відсотків за кори-
стування цими коштами з обов’язковим їх повернен-
ням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно                                                     
до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюд-
жету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу 
України стосовно:

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

2) здійснення управління бюджетними коштами у ме-
жах встановлених їм бюджетних призначень та оцінки 
ефективності бюджетних програм; ефективне, резуль-
тативне і цільове використання бюджетних коштів, 
організацію та координацію роботи розпорядників бюд-
жетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних 
коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно         
до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації 

про бюджет за бюджетними програмами та показни-
ками, бюджетні призначення щодо яких визначені 
цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 
встановленими Міністерством фінансів України,                                                       
до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм                         
у триденний строк з дня їх затвердження;

4) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у на-
туральних показниках для кожної бюджетної установи, 
виходячи з обсягів відповідних бюджетних призначень   
на 2021 рік;

5) укладання угод з кожного виду енергоносіїв роз-
порядниками та одержувачами бюджетних коштів у ме-
жах затверджених відповідним головним розпорядником 
бюджетних коштів лімітів їх споживання та проведен-
ня у повному обсязі розрахунків за спожиті електрич-
ну та теплову енергії, водопостачання, водовідведення,                
природний газ та послуги зв’язку тощо.

11. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною 
частиною. 

12. Визначити, що інформація про районний бюджет 
публікується в газеті «Вісник Новоайдарщини».

13. Це рішення набирає чинності з дня його 
опублікування та застосовується з 1 січня 2021 року.

14. Контроль за виконанням цього рішення по-
класти на постійну комісію районної ради з питань 
бюджету і фінансів, економічного та соціального                                                  
розвитку.

 
Голова районної ради         О. КОРОБКА.

Щастинська районна рада
Луганської області восьмого скликання

П’ята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

11 лютого 2021 року      смт Новоайдар                 № 5/9

Про затвердження рішення
«Про районний бюджет Щастинського району
Луганської області на 2021 рік» у новій редакції

Згідно статей 75,76,115 Бюджетного кодексу України, 
Висновку за результатами перевірки показників район-
ного бюджету Щастинського району Луганської області 
на 2021 рік, затвердженого рішенням районної ради 
від 21.12.2020 р. № 2/7 «Про районний бюджет Ща-
стинського району Луганської області на 2021 рік»,                                               
районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити рішення сесії від 21.12.2020 року № 2/7 
«Про районний бюджет Щастинського району Луганської 
області на 2021 рік» у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на постійну комісію районної ради з питань бюджету і 
фінансів, економічного та соціального розвитку.

Голова районної ради                     О. КОРОБКА.

Додаток № 1 до рішення районної ради від 21 грудня 2020 року № 2/7
12319200000
(код бюджету)

ДОХОДИ районного бюджету Щастинського району на 2021 рік
(тис. грн)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Разом у тому числі
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6
20000000 Неподаткові надходження 4 457,300 4 457,300
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1 185,300 1 185,300

21010000
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх 
об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції 
(частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна 
власність

1 185,300 1 185,300

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 
вилучається до відповідного місцевого бюджету 1 185,300 1 185,300

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3 272,000 3 272,000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 3 272,000 3 272,000

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських інституцій 1 568,000 1 568,000 

22012600 Адміністративний збір на державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 1 704,000 1 704,000
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 4 457, 300 4 457, 300

40000000 Офіційні трансферти 6,600 6,600
41000000 Від органів державного управління 6,600 6,600
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 6,600 6,600
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 6,600 6,600

Разом доходів 4 463,900 4 463,900

     Голова Щастинської районної ради     О. КОРОБКА
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Додаток № 2 до рішення районної ради від 21 грудня 2020 року № 2/7
12319200000
(код бюджету)

РОЗПОДІЛ видатків районного бюджету Щастинського району на 2021 рік (кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
(тис. грн)
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0100 Державне управління 4 443,900 4 443,900 3 297,700 254,150 4 443,900

0150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та мате-
ріально-технічне забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті ради (у разі
її створення), міської, селищної, сільських рад

4 437,300 4 437,300 3 297,700 254,150 4 437,300

0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 6,600 6,600 6,600
Фінансове управління Новоайдарської районної 
державної адміністрації Луганської області (на 
забезпечення безперебійного функціонування ін-
формаційно-аналітичної системи моніторингу 
виконання місцевих бюджетів області)

6,600 6,600 6,600

8000 Інша діяльність 20,000 15,000 20,000

8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха 15,000 15,000 15,000

8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 5,000 5,000
Всього 4 463,900 4 458,900 3 297,700 254,150 4 463,900

Додаток № 3 до рішення районної ради від 21 грудня 2020 року № 2/7
12319200000
(код бюджету)

РОЗПОДІЛ видатків районного бюджету Щастинського району на 2021 рік (за головними розпорядниками коштів)
(тис. грн)
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згідно з Типовою програмною
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та кредитування місцевих бюджетів
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01 Щастинська районна рада
Луганської області 4 437,300 4 437,300 3 297,700 254,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 437,300

0110150 0150 0111

Організаційна інформаційно-аналітичне  
матеріально-технічне забезпечення діяль-
ності обласної ради, районної ради, район-
них у містах (у разі їх створення) міської,               
селищної, сільської рад

4 437,300 4 437,300 3 297,700 254,150 0,000 0,000 4 437,300

02 Новоайдарська районна державна
адміністрація Луганської області 15,000 15,000 15,000

0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичай-
них ситуацій та наслідків стихійного лиха 15,000 15,000 15,000

37
Фінансове управління

Новоайдарської районної державної 
адміністрації Луганської області

11,600 6,600 11,600

3710180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 6,600 6,600 6,600
Фінансове управління Новоайдарської рай-
онної державної адміністрації Луганської 
області (на забезпечення безперебійного 
функціонування інформаційно-аналітичної 
системи моніторингу виконання місцевих 
бюджетів області)

6,600 6,600 6,600

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 5,000 5,000
Всього 4 463,900 4 458,900 3 297,700 254,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 463,900

Додаток № 4 до рішення районної ради від 21 грудня 2020 року № 2/7
12319200000
(код бюджету)

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ на 2021 рік

Код бюджету
Найменування бюджету -

одержувача/надавача
міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів
субвенції

ус
ьо

го

загального фонду на
найменування трансферту

інша субвенція з місцевого бюджету на забезпечення безперебійного функціонування
інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області (2620)

код Класифікації доходів бюджету
41053900

12100000000 Обласний бюджет 6,600 6,600

Х УСБОГО 6,600 6,600
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Тренер, Олександр Єгорович Кар-
качов, розповів, що в змаганнях взяли 
участь найсильніші команди області. 
Ігри проходили за коловою системою, 
і наші волейболісти демонстрували 
дуже гарну техніку гри, майже з кож-
ної битви виходячи переможцями. - 
Хоча, - зауважив Олександр Єгорович, -                                             
це було непросто.

Суперники були сильні і складні, 
але і наша команда - вже зіграна, друж-
на, кожен знає свої сильні і слабкі сто-
рони, враховує це в грі, в розстановці 
сил на полі ... До того ж, хлопці дуже 
відповідально підходять до тренувань,             
тому результат помітний». 

Змагання різного рівня для новоа-
йдарських волейболістів – не новина. 
Вони вже до цього звикли. Більш того, їм 
це дуже подобається. І, незважаючи на 
те, що хлопці вже не новачки на волей-
больному майданчику, все одно хвилю-
ються перед кожною грою. Особливо за-
раз, коли ігри відновлюються поступово 
після тривалих карантинів та локдаунів.

Для того, щоб перемогти, потріб-
но не тільки самим добре грати, але і 
вміти розпізнати тактику противника.                      
Це волейболісти засвоїли добре.

До того ж, перед очима був дуже 
вдалий приклад новоайдарських ді-
вчаток-волейболісток, які в облас-
ному чемпіонаті змогли вибороти                                          
перші місця.

Протягом усього етапу змагань хлоп-
ці-волейболісти зустрічалися з багатьма 
командами. Когось перемагали легко, 
когось - трохи важче, бувало, й  програ-
вали.

Періодично доля зводить новоай-
дарських волейболістів з однією з най-
сильніших команд області з Мілового. 
Колись хлопці думали, що перемогти 
їх практично неможливо. Але виявило-
ся, що їм це цілком під силу. Два роки 
тому новоайдарці обіграли коман-
ду з Мілового, причому, виграли тоді                                                 
з рахунком 2:0!

На жаль, цього разу той самий супер-
ник – волейболісти з Мілового – став на 

перешкоді новоайдарцям на шляху до аб-
солютної перемоги. Хоча, слід зауважи-
ти, що команда трохи оновилася:  деякі 
волейболісти, які тоді грали за Новоай-
дарську ДЮСШ, вже закінчили школу 
та стали студентами, зараз навчаються в 
інших містах і навіть за кордоном. Тож 
тепер уже їхнім послідовникам треба 
вивчати суперників, знаходити їхні слаб-
кі сторони (а вони, напевно, є). Це все      
попереду, і це все обов’язково станеться.

А зараз за підсумками змагань пер-
ше місце дісталось команді Міловської 

ДЮСШ. «Срібло» другого місця  дода-
ла в скарбничку перемог команда Но-
воайдарської ДЮСШ, а третіми стали           
волейболісти Старобільської ДЮСШ. 
До речі, на обласних змаганнях юнаків 
2006 р. н. новоайдарські волейболісти 
також вибороли «срібло».

Вітаємо команду, тренера та вбо-
лівальників з чудовим результатом! 
Молодці! Нехай і надалі все вдаєть-
ся. Ви – на правильному шляху, нових                       
вам успіхів та перемог!

М. ТИХОНОВА.

Если честно, увидев ее работы, ее чудесных кукол, 
я подумала, что рукодельница буквально с детства от-
тачивает свое мастерство, добившись совершенства.               
Но оказалось, что я совсем не права.

«Рукоделием я занялась в 2014 году, – рассказывает 
Ирина. – Подтолкнули к этому, правда, печальные со-
бытия. Нам тогда с семьей, с детьми пришлось уехать 
на время из города. И вот вдали от родного дома я зато-
сковала, часто плакала. Сын приободрял: «Мама, ты же 
у нас боец! Как же так, не плачь!». А я и вправду всегда 
была веселой, жизнерадостной, а тогда только и смогла 
ответить: «Я же мирный боец, но никак не военный».

Дочь, чтобы хоть как-то меня отвлечь, сходила в ма-
газин и купила дешевых ленточек, клеевой пистолет, и 
я начала рукодельничать. Смотрела ролики на ютубе и 
повторяла. Первыми моими работами стали украшения 
для волос. Какими же они казались мне красивыми! Это 
сейчас я понимаю, что до совершенства и красоты было 
еще ой, как далеко! Украшения ручной работы сделала 
своим внучкам. Они очень радовались. Да и я воспряла 
духом, вновь почувствовала себя «в строю». А вскоре мы 
вернулись домой. Домой я возвращалась уже с полным 
чемоданом ленточек и декора, в голове было полно идей, 
которые я и взялась воплощать в жизнь».

Через некоторое время все девчонки-соседки Ирины 
уже блистали в новых украшениях. Пользовался успе-
хом и топиарий, созданный талантливыми руками нашей 
героини.

Постепенно жизнь возвращалась в мирное русло. И 
привыкшая всегда быть при деле, всегда быть в кругу 
людей, с молодежью Ирина (она работала и в детском са-
дике, и в Доме культуры), столкнувшись с серьезной бо-
лезнью, но не потерявшей веру в завтрашний день, окру-
женная любовью супруга, детей, внуков, просто не могла 
подвести ни их, ни себя. Ведь по натуре-то она боец!

Украшения, топиарий, ставшие отдушиной в труд-
ные времена пришлись по душе многим знакомым и 
незнакомым мастерицы. А ей хотелось расти, пробовать 
что-то новое. «Болезнь – не повод отчаиваться, а воз- 
можность открыть в себе новые таланты, попробовать 
сделать что-то новое, на что в прежней жизни, возможно, 
не нашлось бы времени» - таким стал жизненный девиз                                                                  
Ирины Моисеевой.

И так она пришла к куклам. Также посмотрела видео 
мастеров-кукольников на ютубе и решила: почему бы 
и нет? Попробовала – получилось. Значит, это точно ее 
занятие. Иначе, куколка бы просто не «родилась». Да, 
да, именно так. Для мастерицы создать куколку – прак-
тически тоже самое, что родить ребенка. Это и труд,                    
и невероятная ответственность.

Сначала Ирина занялась интерьерными куклами. Из-
под рук кукольницы каждая из них выходила просто пре-
лестной. Единственный момент, который волновал мно-
гих: можно ли, например, снимать или менять одежку? 

В интерьерных куколках это не предусмотрено, и тогда 
Ирина решила создавать куколок, с которыми можно 
было бы играть, менять одежку, делать прически.

«Я не швея, - говорит Ирина, - и, конечно, некоторые 
моменты вызывали у меня сложности. Но я училась. 
Даже во время обострения болезни, когда не могла ра-
ботать руками, я смотрела видео, запоминала, а потом 
пробовала на практике. И – получалось. Так у меня 
стали появляться чудесные куколки для игры. Я не 
буду говорить, что они только для маленьких девочек. 
Ведь все мы в душе немножко дети, и взрослым тоже 
часто хочется вернуться в детство. А мои куклы могут                                 
помочь в этом вопросе.

Они все разные. У меня часто спрашивают: «Какой 
будет кукла?». А я говорю: «Не знаю. Это же сравни-
мо с тем, как родить ребенка – никогда не знаешь, ка-
ким он будет. Веселым или задумчивым, капризным или 
спокойным… Какой родится, такого и будешь любить. 
Вот так и с куклами. Я их всех люблю. Создаю только 
с добрыми мыслями, с любовью. Вкладывая душу, я 
оживляю их. Вот поэтому мне так сложно прощаться с 
ними, отдавать в новый дом. Я очень трепетно и серьез-
но отношусь к вопросу нового дома и хозяйки для своих 
кукольных деток. Я обязательно должна знать, что чело-
век, к которому отправляется моя кукла, хороший, что 
он ее не обидит, а будет любить. Только так я могу быть                                                                                  
спокойна».

При встрече с куколкой заказчики обычно очень рады, 
их глаза начинают светиться счастьем, восторгом – это, 
пожалуй, самый счастливый для Ирины момент. Тогда 
она понимает, что кукла и хозяйка нашли друг друга. На 
создание одной куколки у мастерицы уходит не меньше 
недели, в том случае, если она чувствует себя хорошо. 
Иногда процесс может затянуться, ведь важно, чтобы все 
составляющие для успешной работы были перед масте-
рицей. И здесь все детали имеют значение. К каждому из 
процессов она относится трепетно и ответственно.

«Моя работа – это ручной труд, я не штампую, а 
создаю. Это процесс творческий и трудоемкий, - де-
лится Ирина. - Текстильные куклы - это не просто 
кусочек тряпочки и наполнитель! Это расходы, фан-
тазия, уйма потраченного времени и переживания 
мастера! Это мой труд, это моя жизнь. Каждое изделие 
уникально. У вещи, сделанной руками мастера, есть 
душа, темперамент, возможно, даже и своя история. А 
у каждого мастера есть свой уникальный и неповто-
римый стиль, который нарабатывается годами, опытом                                                                                           
и большими усилиями.

Приходилось мне работать и над созданием портрет-
ной куклы. Для меня это невероятно сложно, и я стара-
юсь не браться именно за сотворение таких куколок. Но 
однажды один военный попросил меня создать портрет- 
ную куклу для его мамы. Я согласилась. Очень волно-
валась, очень старалась, чтобы все получилось. В итоге 

все остались довольны, и я рада, что моя работа смогла           
подарить положительные эмоции.

Недавно пришлось мне восстанавливать одну ста-
рую куклу, которая осталась хозяйке как память. Она 
была ей очень дорога, поэтому ей хотелось вернуть 
её первоначальный облик. И этот кропотливый труд 
она доверила мне. Скажу сразу, реанимацию я про-
вела успешно. Кукла ожила и вернулась к хозяйке, 
чтобы продолжать дарить ей радость. Признаюсь чест-
но, я и сама невероятно радуюсь. Впрочем, как всегда,                                                                    
когда занимаюсь своими любимыми куклами.

Что касается имен, кукол своих я не всегда называю 
сама. Оставляю это для новых хозяев, новых куколь-
ных «мамочек», но иногда имя прямо само просится. 
Вот недавно у меня появилась куколка по имени Даша. 
Почему? Да просто она – точная копия соседской дев-
чонки Дашеньки. Вот случайно так получилось, зато                      
у куклы сразу появилось имя!».

Кукольница Ирина Моисеева благодаря своим ра-
ботам дает уникальный шанс заглянуть в чудесный 
мир детства, даже тем, кто уже совсем не ребенок. Ее 
куклы – эксклюзивный подарок для всех от 2 до 100 
лет! Они согреют вашу душу и подарят вам массу по-
ложительных эмоций. Взгляните на них! Ну как их не 
любить? Они такие милашки! Игровые куклы можно 
расчесать, заплести, одеть и раздеть, положить рядом 
спать и, конечно же, как настоятельно советует мастер,                                              
их любить и обнимать!

Уверена, что все куколки сказочной мастерицы –           
в хороших руках. Их обязательно любят и обнимают.

А сама кукольница Ирина Моисеева – яркий пример 
того, что при любых обстоятельствах нужно находить 
в себе силы жить и верить в лучшее, никогда не опу-
скать рук, а искать возможности для своего развития. 
Бодрости духа Вам, хорошего настроения, побольше                        
поводов для улыбок и добра! М. ТИХОНОВА.

Ее уютный дом похож на мастерскую сказочницы – невероятные куклы живут практически в каж-
дом уголке. Они все разные, непохожие друг на друга. Они улыбаются, мечтают, кокетничают, фило-
софствуют, играют… А наделила их всеми этими качествами, буквально «оживив» благодаря своим                            
нежным, талантливым и мастеровитым рукам, наша землячка Ирина Моисеева.

Чемпіонат Луганської області з волейболу серед юнаків 2004 р. н. і мо-
лодше відбувся 11 березня у залі Старобільської ДЮСШ.У змаганнях взя-
ла участь і команда волейболістів Новоайдарської ДЮСШ. І, за доброю                                           
традицією, продемонструвала чудовий  результат!
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Эта болезнь существует давно и поражает зре-
ние. Основными факторами, способствующими раз-
витию глаукомы, являются возраст, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, большие нагрузки                                                
на зрение.

А сейчас, куда ни посмотри, повсюду электроника, 
экраны, динамические нагрузки на глаза. Естественно, 
глаукома «помолодела» и участилась.

Коварство этой болезни в том, что человек не ощу-
щает боли, а снижение зрения связывает с возрастом и 
надеется на то, что лекарства или операция поправят 
зрение.

Но при обращении к окулисту вдруг оказывается, 
что у больного глаукома, да еще и запущенная стадия. 
Поэтому в нашем районе насчитывается около 150 
человек, больных глаукомой, в т. ч. около 10 человек            
являются инвалидами по этому заболеванию.

Как же поступить человеку, когда он вдруг об-
наружил у себя снижение зрения? Выход один –                                 
незамедлительно обращаться к окулисту!

В. ЗУБАТЕНКО, врач-окулист.

Корица. Корица – одна из самых популярных спе-
ций в мире, которая чаще используется в кондитер-
ском деле чем в медицине. Тем не менее, ученые 
неоднократно доказывали, что палочки корицы                                                        
могут положительно влиять на организм.

Во-первых, корица снижает уровень сахара и хо-
лестерина в крови. Во-вторых, эта специя облада-
ет антиоксидантным и противовоспалительным                             
действием.

Исследования показали, что корица, применяе-
мая больными с сахарным диабетом, снижает уро-
вень сахара в крови на 10–29 %. Однако, если вы 
страдаете каким-либо заболеванием, в первую 
очередь, следует обратиться к врачу, а не заедать                                                                            
симптомы корицей.

Боярышник. В Китае боярышник заваривали 
для лечения сердечной недостаточности и профи-
лактики высокого кровяного давления. Сейчас на-
стойка продается в аптеках, а ее свойства доказаны                                                   
наукой.

Исследования показали, что растение может сни-
жать вероятность развития аритмии и способству-
ет улучшению кровообращения. Также обнару-
жено, что ягоды боярышника, принятые вместе с 
лекарственными препаратами, улучшают у пациен-
тов с хронической сердечной недостаточностью 
работу сердца, препятствуют развитию одышки и                                                                                
усталости.

Имбирь. Считается, что корень имбиря по-
могает при простудных заболеваниях. Такой эф-

фект обусловлен эфирными маслами имбиря, ко-
торые могут оказывать противовоспалительное                                                                           
действие.

Зверобой. Зверобой – это основной компонент мно-
гочисленных успокаивающих средств. Это связано 
с высоким содержанием гиперицинов и гиперфори-
нов, которые считаются хорошими «стабилизаторами        
настроения».

Поскольку депрессия – это результат биохимиче- 
ского дисбаланса, связанного с аминными нейротран-
смиттерами, зверобой используется для ее лечения,      
устраняя этот дисбаланс.

Куркума. Ученые до сих пор не пришли к едино-
му выводу относительно куркумы. Проблема в том, 
что исследования насчет куркумина проводились 
только на мышах. Поэтому, несмотря на все положи-
тельные эффекты специи, ее свойства маркируются                            
«потенциальными».

Сам же куркумин является мощным антиоксидан-
том, обладает противовоспалительным действием, мо-
жет улучшать работу мозга, бороться с болезнью Альц-
геймера, снижать риск сердечных заболеваний. Однако 
все эти свойства были доказаны только в лабораторных 
условиях.

24tv.ua

Прогресс стал причиной скептического от-
ношения к народной медицине. Но множество 
продуктов и растений действительно обладают 
полезными свойствами и помогают бороться с 
повышенным уровнем холестерина, простудой и                                 
воспалительными процессами.

Спортсмены используют яйца в качестве про-
теина, необходимого для наращивания мышечной 
массы. Продукт положительно влияет на пищевари-
тельный тракт, так как способствует снижению кислот-
ности в желудке, что позволяет пище легче и быстрее                                   
перевариваться.

Сырые яйца пьют для снижения аппетита, в качестве 
добавки при похудении и занятиях спортом, а также 
в качестве источника необходимой организму энер-
гии для нормальной жизнедеятельности. Используют 
сырыми яйца и те люди, которые занимаются вокалом: 
продукт отлично увлажняет связки и гортань, что поз-
воляет артистам и ораторам сохранять голос в течение 
длительного времени, например, во время длительных 
выступлений.

Несомненная польза сырых яиц для здоровья че-
ловека давно доказана наукой. При этом медики со-
ветуют употреблять продукт с осторожностью, ведь 
в определенных ситуациях он приносит организму                       
вред.

Многие люди уверены, что польза сырых яиц для 
здоровья человека слишком переоценена обществом. 
Сырой продукт является источником размножения бак-
терий, в том числе, сальмонеллы, вызывает опасную 
болезнь сальмонеллез. Сырым яйцом можно отравить-
ся, если выпить его несвежим. А белок является силь-
ным аллергеном, что нужно учитывать перед употре-
блением продукта.

Ранее также ходило мнение, что яйца, употребляемые 
в сыром виде, могут привести человека к атероскле-
розу, являясь источником холестерина. Впоследствии 
ученые опровергли эти данные: в яйцах содержится 
«полезный» холестерин, который не является при-

чиной возникновения бляшек, он легко усваивается                                   
организмом.

Минимизировать опасность приема сырых яиц в ка-
честве питательной добавки к рациону не стоит. Но из-
бежать проблем со здоровьем можно, если употреблять 
яйца максимально осторожно.

Диетологи советуют выпивать не более трех 
яиц в неделю в сыром виде, потому что в боль-
шем количестве натуральный белок может стать 
причиной аллергии. Выпивать можно только све-
жие яйца, скорлупа которых не имеет никаких                                                                                          
повреждений.

Проверить яйцо на свежесть можно с помощью 
простой воды: если опущенное в воду яйцо всплыва-
ет, значит, употреблять в пищу его не стоит. От саль-
монеллы защититься можно путем выполнения гигие-
нических процедур - перед тем, как выпить яйцо, его                   
нужно тщательно вымыть.

Ранее считалось, что менее заразными являют-
ся именно домашние куриные яйца. Но на производ-
стве, в отличие от приусадебных хозяйств, продукт 
проходит санитарный контроль, а, значит, именно ма-
газинные яйца менее опасны для здоровья. Перепе-
линые яйца и вовсе считаются самыми безопасными                                      
для потребления в пищу в сыром виде.

Людям, которые заботятся о своем здоровье, меди-
ки рекомендуют лишний раз не рисковать. При тер-
мической обработке яйца теряют часть витаминов, 
но и в жареном, и в вареном виде остаются очень                           
полезными для здоровья.

kurs.com.ua

Яйца - источник незаменимого для функциони-
рования организма белка. Он является строитель-
ным материалом для мышц и основным элементом 
здорового обмена веществ. Яйца богаты вита-
минами группы В (В3 и В12), а также полезными 
витаминами А, D, Е, Н и РР. Также в продукте со-
держатся кальций, железо, йод, фосфор и другие                         
важные минеральные вещества.

Английский плющ. Эта простая и неприхотливая в 
уходе лоза, прекрасно дополнит интерьер. Кроме это-
го, обычный плющ может помочь уменьшить плесень              
в вашем доме или офисе.

Фикус эластик. Кроме того, что подобные растения 
являются прекрасным дополнением к интерьеру, они 
с легкостью выводят токсины, попадающие в воздух 
и борются с рядом паразитов. Исследования доказали, 
что один вазон помогает минимизировать количество        
формальдегида в воздухе.

Чтобы активизировать эту невероятную способ-
ность растения, следует протирать ее листья влажным 
полотенцем. Таким образом они раскроют свои поры                         
для оптимальной очистки воздуха.

Нефролепис возвышенный (папоротник). Тоже  под- 
ходит для удаления загрязнителей воздуха, в частности 
формальдегида, ксилола и толуола, которые способны 
провоцировать головную боль, проблемы с дыханием и 
рост раковых клеток. Кроме этого, такие растения борют-
ся с сухостью помещения, которая возникает в отопитель-
ный сезон, повышая влажность воздуха в помещении.

Спатифиллум («женская радость»). Исследо-
вания NASA показывают, что лилия может отфиль-
тровывать бензол, формальдегид, трихлорэтилен, 
ксилол, толуол и аммиак. Эти токсины могут вызвать 
головную боль и проблемы с дыханием. Также лилия 
уменьшает количество плесени, которая усиливает ал-
лергию и симптомы астмы. Специалисты даже совету-
ют держать горшок с вазоном в ванной комнате, чтобы                                                                              
контролировать размножение плесени.

24tv.ua

Среди советов, как чувствовать себя лучше и ве-
сти здоровый образ жизни, вы точно найдете пункт 
о регулярных прогулках на свежем воздухе. Время 
проведенное на природе стимулирует работу моз-
га, способствует расслаблению и уменьшает вос-
паление. Но что делать, если времени на прогулки                 
просто не хватает?

Один из самых простых способов объединить при-
роду и работу в квартире или офисе – обустройство 
помещения правильными комнатными растения-
ми. Каждый из этих вариантов не только добавит 
уюта, но и поможет очистить воздух и отдохнуть.
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Увага бджолярів та рослинників!

Вимоги законодавства України щодо безпеки медоно-
сних бджіл від отруєнь при використанні засобів захисту 
рослин в сільському і лісовомугосподарстві визначають-
ся: Законом України «Про бджільництво» та Державними 
санітарними правилами ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспорту-
вання, зберігання та застосування пестицидів у народному 
господарстві» 

Ветеринарно-санітарні вимоги, обовʼязкові для вико-
нання в галузі бджільництва:

1. Реєстрація пасіки за місцем проживання фізичної 
особи або за місцезнаходженням юридичної особи відпо-
відно до Порядку реєстрації пасік, затвердженому наказом 
МАП України від 20.09.2000 р. № 184/82.

2. Ветеринарно-санітарний паспорт, відповідно до вка-
заного Порядку, видається державною установою ветме-
дицини після обстеження пасіки.

3. ВСП є офіційним документом, який слід пред’являти 
для отримання ветеринарного свідоцтва або довідки.

4. При розміщенні, облаштуванні пасіки, утриманні, 
годівлі, розведенні бджіл дотримуватися вимог Інструкції 
щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл.

5. До перевезення на медозбір допускаються клінічно 
здорові бджолосім'ї, які піддавалися профілактичним об-
стеженням та обробкам, а також клінічному огляду перед 
відправленням.

6. Пасіки піддаються ветеринарно-санітарному обсте-
женню не менше 2 разів на рік з одночасним відбором 
зразків підмору, розплоду бджіл та іншого матеріалу.

7. При встановленні заразних захворювань бджіл пасіку 
оголошують неблагополучною та вводять обмеження на 
реалізацію продуктів бджільництва.

8. Для лікування бджіл застосовують лише зареє-
стровані в Україні препарати згідно з настановами щодо                   
їх застосування.

9. Підставою для реалізації меду на продовольчому 
ринку є наявність ВСП та експертний висновок державної    
лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку.

Бджоляру з метою охорони медоносних бджіл             
від хімічного отруєння необхідно:

1. Виконувати вимоги законодавства України з питань.
2. Зареєструвати пасіку за місцем проживання або за 

місцезнаходженням у місцевих держадміністраціях або 
сільських, селищних, міських радах.  

3. Розміщувати пасіки на земельних ділянках, які           
належать їм на правах власності або користування. 

4. При зміні назви чи адреси пасіки проінформувати 
управління Держпродспоживслужби протягом 10 днів.

5. При розміщенні пасік на земельних ділянках інших 
власників або перевезенні (кочівлі) пасік за згодою інших 
власників або користувачів, поставити пасіку на облік у 
населенному пункті, на територію якої прибув на кочівлю, 
або на території якої розмістив пасіку. 

6. При отриманні повідомлення про проведення хіміч-

них обробок с/г угідь або присадибних ділянок на тери-
торії населенного пункту, де розміщена пасіка, ізолюва-
ти бджіл у вуликах або вивезти пасіку в безпечне місце 
на термін, передбачений обмеженнями при застосуванні   
конкретних пестицидів. 

7. У випадку авіаційного застосування пестицидів і 
агрохімікатів вивезти пасіку до іншого місця медозбору 
на відстань понад 5 км від місць проведення обробок на 
період до 5 діб, а при проведенні наземних обробіток -           
на відстань 3-5 км.

Юридичні та фізичні особи, які застосовують засоби 
захисту рослин, зобов’язані:

1. Дотримуватися діючих нормативно-правових актів, 
що передбачають охорону бджіл від отруєнь (хімічного 
токсикозу). 

2. Завчасно, до початку проведення обприскування, по-
передити пасічників через ЗМІ про кожне застосування 
ЗЗР, а саме: 

2.1. Оповіщати не менш ніж за 2 доби при використанні 
наземної апаратури.

2.2. Оповіщувати не менш ніж за 3 доби при                              
використанні авіаційної техніки.

2.3. Оповіщати не пізніше ніж за 3 доби при застосуван-
ні засобів захисту рослин на медоносних рослинах.

3. В повідомленні про застосування ЗЗР сповіщати дату 
обробки, назву препарату, ступінь і строк дії токсичності 
препарату.

4. При застосуванні хімічного обприскування на медо-
носних рослинах попередити пасічників, пасіки яких зна-
ходяться на відстані до 10 км від оброблюваних площ.

5. При авіаційному методі застосування пестицидів 
і агрохімікатів в повідомленні сповістити про необхід-
ність вивозу пасік до іншого місця медозбору, на відстань 
більше 5 км на період до 5 діб. Не застосовувати авіацій-
ні обробки пестицидами усіх груп токсичності з метою 
боротьби з шкідниками і хворобами с/г культур та інших 
угідь, що розташовані ближче 5 км від місць постійного                     
перебування медоносних пасік.

6. Не застосовувати засоби захисту рослин, стиму-
лятори їх росту, мінеральні добрива, інші препарати, 
що можуть призвести до фізичного знищення бджіл                                      
під час медозбору. 

7. Застосовувати у сільському та лісовому господар-
стві, на присадибних ділянках тільки тi пестициди i агро-
хiмiкати, що пройшли держреєстрацію i включені в Пе-
релік препаратів, дозволених до авіаційного та наземного                  
застосування в Україні, роздрібного продажу населенню.

8. Не допускати обробку квітучих медоносів і пил-
коносів під час масового льоту бджіл, безпосереднього          
контакту покрову бджіл з робочим розчином інсектицидів.

9. Використовувати нетоксичні або слаботоксичні        
для медоносної бджоли інсектициди.

10. Суворо дотримуватися регламентів застосуван-
ня в навколишньому середовищі токсичних для бджіл 
речовин. При використанні високотоксичних для бджіл 

інсектицидів паралельно застосовувати репеленти, що 
забезпечать збереження життя  робочих бджіл на період                        
токсичної дії інсектициду.

11. Обмежувати застосування мікрокапсульованих 
препаративних форм, бо бувають випадки, коли бджо-
ли збирають капсули і відносять їх до вуликів, де пре-
парат, поступово виділяючи діючу речовину, отруює                                             
всю бджолину сім’ю.

12. Всі роботи з пестицидами і агрохімікатами проводи-
ти в ранкові (до 10) і вечерні (18-22) години при мінімаль-
них повітряних потоках. Як виняток, допускається прове-
дення обробок у денні години у похмурі і прохолодні дні з 
температурою навколишнього повітря нижче +10 градусів. 

13. У випадку застосування пестицидів в умовах закри-
того ґрунту обробки проводити увечері після закінчення 
льоту бджіл.

14. Проводити обприскування наземним методом 
при швидкості вітру до 3 м/с (дрібно крапельне) і 4 м/с 
(крупно крапельне), при цьому не порушувати зону сані-
тарного розриву від населених пунктів, тваринницьких 
комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду 
за сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку при 
вентиляторному обприскуванні 500 м, при штанговому і                                       
гербігації дощуванням - 300 м. 

15. Проводити обприскування авіаційним методом в 
ранкові та вечерні години дня, при швидкості руху пові-
тря, що не перевищує – 3 м/с (дрібне-крапельне обпри-
скування) і 4 м/с (крупно-крапельне обприскування), 
температурі повітря не вище +22 градуса, робоча висота                             
над об’єктом обробки повинна бути не менше 3 метрів. 

16. Всі проведені хімічні обробки фіксувати в журна-
лі обліку застосування пестицидів на посівах, у садах, 
теплицях і інших об’єктах господарства. Журнал за-
повнюється і ведеться особою, яка призначена наказом                                     
керівника господарства. 

17. Виконувати основні вимоги щодо захисту рос-
лин: суворе додержання регламентів зберігання, 
транспортування, торгівлі та застосування засобів 
захисту рослин; збереження корисної флори і фауни; не-
допущення пошкодження рослин, погіршення їх стану та 
забруднення продукції рослинного походження і довкілля; 
додержання технології вирощування рослин; екологічне 
та економічне обґрунтування доцільності захисту рослин                                                            
від шкідливих організмів.

18. Допускати до роботи з пестицидами і агрохіміка-
тами осіб, які не мають протипоказань по стану здоров’я 
і пройшли медичний огляд на право здійснення робіт з 
пестицидами і агрохімікатами. Всі працівники, при ви-
конанні робіт, повинні мати при собі медичну книжку, 
допуск (посвідчення) і наряд на виконання певних робіт                       
з пестицидами і агрохімікатами. 

Н. ЯКИМЧУК, начальник
Новоайдарського управління     

ГУ Держпродспоживслужби
в Луганській області.

А саме, внесено зміни до Закону 
«Про дорожній рух» (ст. 16, ст. 18), 
згідно з якими у випадку подання сиг-
налу про зупинку автомобіля, водій                 
зобов’язаний:

1. Зупинити транспортний засіб      
(п.п. а абз. 3 ч. 2 ст. 16);

2. Пред’явити документи на право   
керування (абз. 4 ч. 2 ст. 16);

3. Надати можливість поліцейському 
прочитати та зафіксувати інформацію      
з цих документів (абз. 4 ч. 2 ст. 16);

4. Тримати руки в полі зору 
поліцейського (п.п.б абз. 3 ч. 2 ст. 16);

5. Не виходити з транспортно-
го засобу без дозволу поліцейського                           
(п.п.б абз. 3 ч. 2 ст. 16);

6. Знаходитися на своєму водійському 
місці до вказівки поліцейського                
(абз. 6 ч. 1 ст. 18);

7. Вийти з транспортного засо-
бу за вказівкою працівника поліції                      

(абз. 7 ч. 1 ст. 18);
8. Виконувати всі законні вимоги 

поліцейського (абз. 3 ч. 2 ст. 16).
У разі невиконання цих вимог 

працівники поліції будуть застосову-
вати ст. 185 КУпАП. Саме ця норма 
дозволяє працівникам поліції складати 
протоколи про адміністративне право-
порушення за злісну непокору законним                              
вимогам працівника поліції.

А саме, згідно зі статтею 185 КУпАП 
«Злісна непокора законному розпоряд-
женню або вимозі поліцейського при 
виконанні ним службових обов’язків 
передбачає штраф від 136 грн до 255 
грн або громадські роботи на строк від 
40 до 60 годин, або виправні роботи на 
строк від одного до двох місяців, або 
адміністративний арешт на строк до 15 
діб».

24tv.ua

Водіям встановили жорсткі прави-
ла поведінки при зупинці автомобіля 
поліцією. Президент уже підписав 
закон. Він вступив у силу 17 березня 
2021 року.

При загорянні електропобутових 
приладів та пристроїв:

- негайно вимкніть апарат, якщо до-
ступ до електророзетки неможливий, 
вимкніть джерело електроживлення.  
Викличте пожежну охорону;

- якщо після знеструмлення елек-
тропобутових приладів чи пристрою 
горіння не припинилося, накрийте його 
ковдрою, або іншою щільною тканиною,             
щоб припинити доступ кисню;

- негайно виведіть із приміщення 
людей, що не беруть участі в гасінні 
пожежі, насамперед дітей і осіб похилого                                                                         
віку;

- після ліквідації загоряння провітріть 
кімнату.

У під'їзді запахло димом:
- негайно викличте пожежну охо-

рону, повідомте сусідів і разом з ними 
вийдіть на сходову клітку, взявши з со-
бою відро з водою, щільну тканину,                                     
вогнегасник;

- якщо є змога, визначте, де горить 
і що горить, увімкніть систему димо-
видалення, щільно позакривайте двері            
до квартир;

- разом із сусідами спробуйте 
локалізувати осередок пожежі та по-

гасити його, намагаючись гасити не 
вогонь, а речі, які горять. Використо-
вуйте для цього будь-які підручні за-
соби, що є в будинку, не забуваючи про 
безпеку людей. Якщо погасити поже-
жу до прибуття пожежників неможли-
во, сповістіть мешканців будинку і, не 
створюючи паніки, виведіть дітей і лю-
дей похилого віку на вулицю, викори-
стовуючи для цього сходові марші або 
пожежні драбини між балконами. Під 
час переходів через задимленні ділянки                                            
затримуйте дихання;

- почувши крики про допомогу, вила-
майте двері квартири. Перш ніж увійти 
в приміщення, накрийтеся з головою 
мокрим покривалом або якоюсь ткани-
ною, дихайте через вологу хустку; про-
сувайтесь поповзом або пригнувшись, 
орієнтуйтесь на голос чи плач.
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ  
МЕБЕЛИ. 050-039-92-95.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.  050-964-09-80.

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, 

ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77,                

098-008-78-21.

продам
ДОМ. 050-02-736-78.
Двухкомнатную КВАРТИРУ. 095-502-39-18.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
ВАЗ-2107, ТРАКТОР Т-40, VOLKSWAGEN (бус, грузо-

пассажир), ПРЕССЫ, ПРИЦЕПЫ, ПЛУГИ. 099-133-68-43.                 
Владимир.

ТРАКТОРНЫЙ ПРИЦЕП, МЕДОГОНКУ, МОРОЗИЛЬ-
НУЮ ЛАРЬ новую. Недорого. 050-90-122-03.

ЛИТЫЕ ДИСКИ (15-е). 066-05-55-662.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з відходу соняшника. 2550 грн/т. Для 

будь-яких типів опалення. Вигідніше на 25 % по тепловіддачі та 
набагато зручніше, ніж дрова. Не потребують великих фізичних 
зусиль при використанні. Є доставка. АКЦІЯ. Від 3 тонн                      
доставка – БЕЗКОШТОВНА. 066-30-544-64, 067-10-328-10.

КУЛЬТИВАТОР «Зубр-6». 066-964-70-38.
КАБАНА на племя. 066-568-76-33.
БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ЦЫПЛЯТ, НЕСУШЕК и МЯСНЫЕ 

ПОРОДЫ, ГУСЕЙ, ИНДЮКОВ, МУЛАРДОВ, СТАРТОВЫЕ 
КОРМА, АПТЕЧКИ. 099-71-35-870. Олег.

ЕЛИ, 1,5-2 м. Самовыкоп. 050-708-41-67.
Компанія «АГРОСФЕРА» реалізує НАСІННЯ СОНЯШ-                                                                                       

НИКА, КУКУРУДЗИ (Лімагрейн, Евраліс, Сингента).                                
Знижка – 15 %. 099-783-60-58.

ПШЕНИЦУ. 099-745-70-72.
КАРТОФЕЛЬ. 066-53-10-855.
СЕНО. Недорого. 10 тонн. с. Бахмутовка. 050-677-98-66.

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

23 марта 2021 года –
40 дней светлой памяти

ЩИРОВА
Владимира Фёдоровича

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем
в твою смерть поверить,

Ты с нами будешь навсегда...

Пусть в этот день вспомнят 
добрым словом все, кто знал 
Владимира Федоровича. Спи 
спокойно. Пусть земля тебе     
будет пухом.

Жена, дети,
внуки и правнуки.

29 марта –
11 лет светлой памяти

САЛАМАНОВА
Терентия Петровича 

(26.10.1935 – 29.03.2010)

Прошло 11 уж лет,
но боль не утихает…

Ты снишься нам,
любимый, дорогой!

Ты постоянно с нами
где-то рядом,

В душе ты
каждого из нас живой!

Помним. Любим. Скорбим.

Родные и близкие.

ПОМНИМ.. .

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК 
на ім’я КОНОНЕНКА Романа 
Вячеславовича, 07.02.1991 р. н., 
вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК 
№ АВ 583395 на ім’я ЛЕНІВ 
Юрія Романовича вважати                       
недійсним.

СЕРТИФИКАТ на право на 
земельну частку (пай) серії ЛГ 
№ 0135535 на ім’я ПОТУПАЛО 
Вадима Вікторовича вважати                                      
недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК АВ 
№ 605542 на ім’я САПОЖНІКА 
Валерія Олександровича вважати 
недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК 
на ім’я ТАВРУЄВА Андрія 
Сергійовича, 13.02.1977 р. н.,   
вважати недійсним.

считать 
недействительным

Выражаем искренние и глубокие соболезнования Федоро-
вой Ирине Анатольевне по случаю невосполнимой утраты –      
смерти отца КУДИНОВА Анатолия Федоровича.

Семьи Тихоновы, Кишларь.

Выражаем искренние соболезнования Фёдоровой Ири-
не Анатольевне в связи со смертью её отца КУДИНОВА               
Анатолия Фёдоровича.

Классный руководитель Заверюха Наталья Дмитриевна
и одноклассники М. Воронкина, Л. Свирида,

С. Слотвинская, О. Тиханова,
В. Каширина, С. Пигуль, К. Вольвак.

ПрАТ СВФ «Агротон» выражает искренние соболезнования 
бухгалтеру Бойко Алле Алексеевне по поводу преждевремен-
ной смерти её отца СУВОРОВА Алексея Сергеевича.

Предприятию «Айдар Милам» требуются ГРУЗЧИКИ.              
Обращаться по телефону 050-477-23-30.

Предприятию «Айдар Милам» требуются ФАСОВЩИКИ.   
Обращаться по телефону 099-508-25-49.

работа

Про імунізацію
птицепоголів’я

У зв'язку зі збільшенням кіль-
кості поголів'я свійської птиці 
(кури-несучки, бройлери) в при-
ватних господарствах громадян 
району у весняний період, збіль-
шенням небезпеки спалаху хво-
роби Ньюкасла птиці, ветеринар-
на служба району наполегливо 
рекомендує провести поголовну 

імунізацію птицепоголів’я проти хвороби Ньюкасла: первин-
не щеплення проводиться молодняку з 15-денного віку; доросле            
поголів'я ревакцинують через 11 місяців після першого щеплення.

Для цього мешканці селища Новоайдар щочетверга з 15:00 
до 17:00 можуть отримати без оплати вакцину в районній                            
ветеринарній лікарні. Адреса: смт. Новоайдар, вул. Дружби, 127.

Мешканцям району з питань вакцинації звертатися в пунк-
ти ветеринарної медицини за місцем проживання (Штормове,                 
Колядівка, Олексіївка, Новоохтирка). Довідки за тел. 9-31-05.

Домино
Комплект домино уложен в прямоугольник. Границы между костяшками домино 

стёрты. Задача - восстановить их таким образом, чтобы каждый элемент встречался 
ровно один раз.

Египетская пирамида
Нужно заполнить пустые ячейки цифрами от 1 до 9, руководствуясь следующи-

ми правилами: 1) число в ячейке должно равняться сумме или разности двух чисел                            
в ячейках ниже; 2) в каждой строке пирамиды числа не должны повторяться.
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27 марта. Растущая Луна в знаке Дева. Хорошее 
время для того, чтобы решать проблемы, касающиеся 
вашего образа жизни, здоровья, питания. Это время 
благоприятно для всякой кропотливой работы, тре-
бующей повышенного внимания и терпения. Хоро-
шее время для деловой, научной, интеллектуальной 
работы, обучения, оформления денежных докумен-
тов, повышения своей квалификации. Благоприятно          
заняться наведением чистоты и порядка, уборкой.

28 марта. Полная Луна в знаке Весы. Можно за-
вязывать новые знакомства, принимать гостей, об-
щаться с партнерами по браку и бизнесу. В это время 
лучше всего пойдет работа, связанная с украшением 
окружающего пространства, с общественными и парт-
нерскими отношениями. Принятие важных решений 
лучше перенести на другое время. 15-й лунный день. 
Это один из критических дней! Период плотских иску-
шений и астральных битв. В этот день активизируется 
внутренний змей каждого человека.

29 марта. Убывающая Луна в знаке Весы. 16-й 
лунный день. Один из чистых дней, светлых, очень 
спокойный. Основное условие - постоянно находи-
тесь в состоянии гармонии и равновесия, даже если           
вас кто-то оскорбил или обидел.

Простите про себя своих сослуживцев или до-
мочадцев за бесцеремонное поведение, но ни в коем 
случае не учите их как надо жить. День расшире-
ния профессиональных возможностей и увеличения 
ценности через повышение качества деятельности,                         
внутренней организованности.

30 марта. Убывающая Луна в знаке Скорпион. 
Необходимо заниматься творческой, интеллектуаль-
ной работой, требующей энтузиазма и много энер-
гии. В эти дни есть возможность решить долго не 
поддававшуюся задачу, взяться за проблемы, к ко-
торым нет прямого доступа. Благоприятное время для                                                   
раскрытия тайн, нахождения потерянных вещей. Мож-
но начать ремонт, связанный с разрушением ненужно-
го и устаревшего, но нужно соблюдать осторожность                                   
при работе с инструментами.

31 марта. Убывающая Луна в знаке Скорпион. 
18-й лунный день. Он покажет, насколько введенные 
вами новшества и начинания, оказали гармоничное           
воздействие.

День гармонизации внутренней структуры и закре-
пления наработанных позиций во внешней среде. Хо-
роший день для оценки взятых на себя обязательств. 
Соблюдайте справедливость. Оказывайте помощь,   
поддержку, заботу.  В целом это день хорошей работы! 

1 апреля. Убывающая Луна  в знаке Стрелец. Не-
подходящее время для строительства, земляных работ, 
занятий, связанных с обработкой камня. 19-й лунный 
день. День расширения профессиональных возмож-
ностей и увеличения ценности через повышение 
качества деятельности, внутренней организованно-
сти. Это день, когда итоги деятельности могут слу-
жить реальным стимулом к повышению мастерства.                         
Рекомендованы положительные эмоции.

2 апреля. Убывающая Луна в знаке Стрелец. 
20-й  лунный день. Пространство будет проводить                  
балансировку внутреннего и внешнего.

Необходимо проявить максимум смирения, покор-
но воспринимать замечания и советы, объективно оце-
нивать себя и свою деятельность. Гордыня в этот день 
противопоказана. День мудрости, постижения новых 
знаний. Любые знания легко усваиваются. Решай-
те проблемы, добивайтесь своих целей при помощи      
полученного знания - день благоприятствует этому.

Дорогого, любимого
мужа, папу, дедушку

СЕЛИНА
Алексея Павловича

поздравляем
с 70-летием!

Поздравляем
с 70-летием!

Желаем счастья, долго-
летия, здоровья крепкого, 

добра, чтоб жизнь нескуч-
ною была. Побольше сил, 
энергии, терпенья, всех 
планов и желаний исполне-

нья, наполненных любовью дней, добром, заботой                                                                                                            
близких и друзей.

Жена Валентина, сыновья Сергей и Павел,
невестка Татьяна, внуки Даниил и Владислав.

От всей души поздравляем
с юбилеем со Дня рождения уважаемую

Людмилу Федоровну ГРИГОРЕНКО!

Прекрасный возраст, юбилей... Примите наши 
поздравления! Пусть счастьем светятся глаза в 
прекрасный праздник — День рождения! Для 
женщин возраст – как алмаз: сверкает, радует, 
играет. И не печальтесь о годах — Вас возраст                                 
только украшает!

Живите счастливо, без бед. Любовь пусть пес-
ней окрыляет. В прекрасный праздник, юбилей, мы 
от души Вас поздравляем!

Коллектив КП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

Поздравляем
замечательную

и самую
красивую девочку

Алиночку ТИХАНОВУ
с 11-летием!

Волшебнейший воз-
раст — 11 лет, он луч-
ший на свете, он как 
самоцвет. И с датой та-
кой мы тебя поздравляем, 
быть лучшим ребенком тебе                           
мы желаем!

Живи, улыбайся, печалей 
не знай, оценки хорошие лишь получай, стре-
мись к доброте и хорошим делам, стремись                              
лишь к достойным и умным речам!

Малышка родная, тебе в День рожденья же-
лаем здоровья, тепла и любви. Пускай от не-
счастья судьба охраняет, пускай все мечты                                                   
исполняет твои!

Папа Сережа, дедушка Сережа, бабушка Валя,
прабабушка Надя, крестный папа Саша.

Этой весной Украина традиционно перейдет на   
летнее время.

Перевод стрелок часов на летнее время, как заведе-
но, проходит в последнее воскресенье марта.Утвержде-
но это постановлением Кабинета министров № 509 «О 
порядке исчисления времени на территории Украины» 
от 13 мая 1996 года.

Таким образом, переход на летнее время в Украине 
в 2021 году состоится в ночь с субботы, 27 марта, на 
воскресенье, 28 марта. Этой ночью в 03:00 украин-
цы должны переместить стрелки часов на один час 
вперед. Соответственно, из-за перевода часов время                      
на сон сократится на час.

Украина впервые начала переводить время на час 
вперед летом 1981 года.

Однако вопрос целесообразности перевода часов 
уже не раз поднимался, и в 2011 году была предпри-
нята попытка его отменить. Тогда Верховная Рада 
проголосовала за то, чтобы оставить в Украине по-
стоянным летнее время. Но населению страны это                                    
не понравилось.

С тех пор как Европарламент в 2019 году поддержал 
решение об отмене перевода часов, об этом снова ак-
тивно заговорили и в Украине. Так, осенью 2020 года 
в Раде инициировали законопроект об отмене перево-
да часов. В начале марта 2021 года парламент принял 
его в первом чтении, однако не смог проголосовать                 
во втором чтении и отправил на доработку.

УНИАН.

 

Читателям «Вестника Новоайдарщины» со-
общаем, что стоимость подписки на полгода             
составляет 200 гривень, на 1 месяц - 40 гривень. 

Сделайте подарок своим близким!

Ежегодное международное событие, проводимое 
Всемирным фондом дикой природы (WWF). Впервые 
это мероприятие было организовано Всемирным фон-
дом дикой природы в Австралии совместно с изданием 
«The Sydney Morning Herald» в 2007 году, уже на сле-
дующий год получило мировую поддержку, а в 2009 
году уже стало самой массовой акцией в истории че-
ловечества — по оценкам WWF, оно коснулось более 
миллиарда жителей планеты.  Традиционно в 20:30  
миллионы людей более чем в 180 странах выключают 
свет и бытовые электроприборы, а десятки тысяч все-
мирно известных зданий и достопримечательностей 
гасят свою подсветку.


