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Заступник начальника Служби автомобільних доріг у 
Луганській області Олег Кравцов повідомив, що масштаб 
дорожніх робіт у Луганській області за проектом «Велике 
Будівництво» у 2020 був рекордним за всі роки незалежності 
України. До початку проєкту, за останні кілька років                             
на Луганщині було відремонтовані близько 50 км доріг.

У 2020 році загалом по області розпочато ремонтів на 343  
кілометрах доріг державного значення. Роботи завершено, 
підписано Акти введення в експлуатацію – 133 км (маршрут 
Сєвєродонецьк – Станиця Луганська - 123 км, та Сватове – 
Старобільськ - 10 км).

Ще на 67 км вже влаштований верхній шар асфальтобетону, 
роботи тривають, залишається провести роботи з організації 
дорожнього руху – нанести розмітку, встановити дорожні      
знаки – i ці ділянки теж можна буде приймати в експлуатацію.

Втім, дорожники будуть нарощувати темпи. «У нас амбітні 
плани – збільшити показники 2020 року щонайменше на 20 %». 
Олег Кравцов наголосив на тому, що у поточному році  буде 
відремонтовано близько 250 км доріг. Таким чином, упро-
довж двох років (2020 та 2021 рр.) капітальним та поточ-
ним середнім ремонтом на Луганщині охоплено 400 км доріг, 
що складає третю частину доріг загального користування                                             
державного значення.

Щодо реконструкції мосту через річку Айдар: завершені 
основні роботи, які забезпечують безперешкодний проїзд по 
всьому мосту, встановлене сучасне освітлення, яке буде ви-
користовувати сонячну енергію. У квітні продовжаться робо-
ти на суходолі, тобто знизу мосту, а саме – очищення опор, 
обробка оголених ділянок, тривають штукатурні роботи.           
Закінченння робіт планується у червні 2021 року.

Олег Кравцов повідомив, що новий будівельний сезон на 
Луганщині вже розпочався. Розпочато ремонт на маршрутах: 
між населеними пунктами Лисичанськ – Бахмут, до кордону 
з Донецькою областю, протяжністю 14 кілометрів; маршрут 
між населеними пунктами Сватове та Містки, 6 кілометрів. У 
2021 році відбудеться закінчення робіт, нанесення дорожньої 
розмітки, встановлення дорожніх знаків; Сєвєродонецьк 
– Золоте загальною протяжністю 44 кілометри; Сватове – 
Старобільськ, протяжністю 8 кілометрів, між населеними 
пунктами Містки – Калмиківка; Старобільськ – Мілове – 35 
кілометрів (дорога проходить через Старобільськ, Євсуг), а та-
кож 2 ділянки автомобільної дороги, загальною протяжністю 
70 кілометрів, від Євсуга до Біловодська та від Біловодська                                                                                                           
до Мілового.

Окрім Новоайдарського мосту, будуть відремонтовані інші 
мости. 

«Ми сподіваємося, що за підтримки Укравтодору та 
Кабміну, 2021 рік стане роком відбудови мостів Луганщини. 
У розробці 15 проєктів щодо капітального ремонту мостів», -         
підкреслив Олег Кравцов.

Більша частина мостів на Луганщині була збудована у 50-60-
70-ті роки минулого століття. Жодного разу вони не ремонтува-
лися капітально. Загалом на Луганщині налічується близько 200 
мостів, шляхопроводів та інших штучних споруд. Проїжджа 
частина на мостах, асфальтобетонне покриття і опори,                                                                                                                        
потребують капітального ремонту, а подекуди – повної заміни. 

Олег Кравцов розповів, що у другому півріччі поточного 
року планується приступити до відновлення доріг за кошти 
міжнародних донорів. 

Очікується, що кошти будуть передбачені на капітальний і 
поточний середній ремонт ділянок трьох доріг: Чугуїв – Мілове, 
КПП «Демино-Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ –                                                                                                              
Луганськ; КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут.

Згідно проєктам, крім асфальтового покриття, передбачено 
відремонтувати всі штучні споруди та здійснити освітлення на-
селених пунктів за сучасними європейськими стандартами.  Ро-
боти з відновлення доріг у Луганській області виконуватимуть-
ся із залученням фахівців незалежного технічного нагляду. 

За кошти держбюджету, наразі готуються проєкти з 
відновлення  наступних  автомобільних  доріг  загального кори-
стування  державного значення : КПП «Просяне» до Марківки, 
«Просяне» – Біловодськ – Широкий через населені пункти 
Марківка, Бондарівка, Кононівка, Біловодськ. Крім того, КПП 
«Просяне» – Біловодськ – Широкий через Біловодськ – Горо-
дище – Широкий, а також КПП «Танюшівка» – Старобільськ 
– Бахмут через населенні пункти Заайдарівка, Новопсков, 
Риб’янцеве, Піски, Проїждже, Лиман, Старобільськ. 

Планується ремонт дороги через населені пункти Сватове, 
Дем’янівка, Білокуракине, Осинове, Новопсков, Лісну Поляну, 
Марківку, Морозівку, Мілове. 

Всього на території Луганської області налічується 5898 км 
автомобільних доріг загального користування, у тому числі на 
контрольованій території – 3616 км. Мережа автомобільних 
доріг загального користування державного значення налічує 
1190 км. У 2020 році Службою було прийнято на баланс 
ще 13,5 км регіональної дороги із комунальної власності                                   
м. Лисичанськ, тут заплановано проведення ремонтних робіт.

lg.ukravtodor.gov.ua

30 березня у Луганській облдержадміністрації відбувся  пресбрифінг керівництва Служби автомобільних доріг у Луганській 
області. Йшлося про відбудову дорожньої галузі Луганщини у рамках  Програми Президента України.

Дорога Щастя - Широкий неподалік від Луганської ТЕС

РАБОТА
СРОЧНО требуется

водитель
на молоковоз
050-285-61-39,
095-495-03-53.
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Так, 14246 осіб підлягають призову на 
строкову військову службу у квітні-червні 
2021 року.

Найбільша кількість призовників у 
Дніпропетровській області – 1340, най-
менше у Луганській — 236. У Києві на        
строкову службу призивають 557 людей.

Зокрема до Збройних сил планують при-
звати 6500 людей, до Держспецтрансслуж-
би — 600, до Національної гвардії — 4646 
осіб і до Держприкордонслужби — 2500.

Обсяг видатків на одного призовника 
становить 4633,13 гривні.

suspilne.media

Кабмін зберіг ціну на електроенергію 
після 31 березня 2021 року на рівні 
1,68 грн за кВт-год. Про  це заявив 
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль                                          

під час засідання уряду 24 березня.
«Питання тарифів, розвитку енер-

гетичних ринків та конкуренції на 
них постійно залишається на порядку         
денному нашого уряду.

Сьогодні ми приймаємо рішення 
про те, що ціна на електроенергію 
для українців залишається без 
змін, тобто – 1,68 грн за кВт-год», -                                                
сказав Шмигаль.

ukrinform.ua

Кабінет Міністрів на засіданні 24 бе-
резня ухвалив рішення щодо визначення 
кількості громадян України, які під-
лягають призову на строкову військову 
службу у квітні-червні 2021 року.

 

«Вакцинація проти COVID-19 була запланова-
на заздалегідь, і записалися на неї більше тридцяти 
мешканців нашого села, - розповідає активна та не-
байдужа жителька цього населеного пункту. -  При-
їхала бригада медичних працівників у складі лікаря 
Василя Миколайовича Антипова та медичної сестри                                         
Тамари Коробка.

До цього часу в медпункті вже все було гото-
ве до проведення вакцинації. Звичайно, це вже 
стало нормою сьогодення, всі дотримувалися без-
печної дистанції, мали змогу продезінфікувати 

руки. Були готові документи на згоду проведення                                                                                      
вакцинації.

Перед тим, як зробити щеплення, лікар взяв анам-
нез кожного пацієнта, поцікавився, хто чим хворів, які 
в кого хронічні захворювання. Обов’язковими етапами 
стали вимірювання температури тіла (якщо вона ви-
сока, то проведення щеплення краще відтермінувати), 
вимірювання рівня кисню в крові, вимірювання тис-
ку. Далі лікар послухав серце та легені. Що важливо 
та приємно, кожному дав слушні поради, як можна          
покращити стан здоров’я. 

Сам процес вакцинації проходив у спеціально під-
готовленому ізольованому приміщенні. Медичні 
працівники були у захисних костюмах, тож все було 
як годиться. Бажаючих вакцинуватися медсестра 
Вовкодаївського ФП Вікторія Стрижак викликала                                 
по черзі.

Флакон з вакциною діставали із спеціального хо-
лодильника. Я спитала, на скількох людей розрахо-
ваний один флакон з вакциною, який оптимальний 
інтервал між введенням першої  та другої доз вак-
цини, на що отримала вичерпні та зрозуміли відпо-
віді. Хочу зауважити, що всі, хто мав якісь питан-
ня щодо вакцинації, могли сміливо їх ставити та                                                                               
отримувати відповіді.

Після того, як вакцина була введена, медичні праців-
ники дали нам пораду зменшити навантаження на ту 
руку, куди вкололи вакцину. Далі розповіли про мож-
ливі реакції організму на вакцину. Це може бути під-
вищення температури тіла або почервоніння в місці 
щеплення. 

Надвечір того дня, коли нам зробили щеплен-
ня, я зателефонувала своїм знайомим, які вакци-
нувалися зі мною, аби дізнатися про їхнє самопо-
чуття. Скарг ні в кого не було. На другий день я 
також зробила кілька дзвінків. Як я дізналась, всі                                                                               
почувалися добре.

Хочу додати, що уколу я навіть і не відчула:                    
настільки легка рука у медсестри.

Розповісти про свій досвід вакцинації на сторінках 
газети ми вирішили, аби поділитися своїми враження-
ми та сказати, що нічого страшного в цьому немає. На-
впаки, ми твердо впевнені, що чим більше люди будуть 
вакцинуватися, тим швидше ми здолаємо цю хворобу. 
Не треба вірити різним «жахачкам» про побічні явища. 
Погодьтесь, вони є в усіх ліків, але ж ми не відмовля-
ємось від їх прийому, коли болить голова, чи «коле» 
серце. Ми піклуємось про себе і хочемо повернути гар-
не самопочуття. Тут майже те саме. Звичайно, вакци-
на не зробить вас недоторканим. Можливо, ви навіть 
перехворієте, але точно не в тяжкій, і навіть не серед-
ній формі. Вакцина підтримає імунітет, і якщо хворо-
ба все ж здолає, то перенести її можна буде легко та               
майже непомітно для організму.

Наостанок хочу висловити щиру подяку від нас, 
мешканців села Вовкодаєве, які успішно пройшли вак-
цинацію, медичній бригаді у складі Василя Миколайо-
вича Антипова, Тамари Коробка та Вікторії Стрижак за 
доброту, професіоналізм, кваліфіковану консультацію 
та допомогу. Дякуємо за увагу та поважне ставлення   
до нас. Доброго вам здоров’я!».

За даними КНП «Новоайдарський ЦПМСД», 
станом на 29 березня 2021 року в нашому райо-
ні провакциновано 50 осіб. Ніяких ускладнень                                                                 
не зафіксовано. 

Адміністрація КНП «Новоайдарський ЦПМСД» 
звертається до мешканців району: уважно поста-
витися до свого здоров’я та здоров’я своїх близьких. 
Ефективність та безпечність вакцини клінічно 
доведена. Це векторна вакцина Британсько-Швед-
ської фармацевтичної кампанії AstraZeneca у спів- 
праці з Оксфордським університетом. Виробник в 
Індії має локальну назву CoviShild. Тож вакцинація –                           
важлива, вона безпечна, вона необхідна.

 Як ми вже повідомляли в минулому номері «ВН», з 22 березня 2021 року в Україні розпочався другий етап      
вакцинації проти COVID-19.

Для успішного проведення вакцинації серед місцевого населення на базі КНП «Новоайдарський 
ЦПМСД» створено 12 пунктів вакцинації та 1 в м. Щастя. Такі пункти вакцинації розгорнуті на базі                 
амбулаторій та ФП нашого району. Вакцинація проводиться безкоштовно.

Поділилися з редакцією своїми враженнями від щеплень проти COVID-19, яке відбулося в ФП                             
села 26 березня цього року, мешканці села Вовкодаєве.
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- Ігоре Вікторовичу, пройшло майже 100 днів з 
початку роботи Новоайдарської селищної ради вось-
мого скликання. Проведено за цей час 11 сесій. В пря-
мому сенсі робота іде в турбо-режимі. Що вдалось 
зробити за цей час?

- Так, дійсно, роботи дуже багато і високий темп - 
це вимоги територіальної реформи в Україні. За цей 
час селищна рада створила відділи, стала засновни-
ком комунальних установ та підприємств. Новоство-
рена структура селищної ради охоплює всі напрями 
роботи. Це соціальні та адміністративні послуги для 
нашого населення, медицина, освіта, культура, ЖКГ, 
спорт. Структура Новоайдарської селищної ради на да-
ний час ще не оптимізована, і ми працюємо над тим,                                     
щоб структура була оптимальною та ефективною. 

- Які ще нагальні питання потрібно вирішити 
найближчим часом?

- Найближчим часом плануємо налагодити робо-
ту зі всіма територіями в нашій громаді. Основним 
своїм завданням вважаємо створення комфортних 
умов для проживання наших мешканців та отриман-
ня послуг по всіх категоріях у всіх населених пунктах                             
громади.

- З якими проблемами стикнулася громада в перші 
місяці роботи?

- Основна проблема - це брак часу. Повторюсь, ро-
боти багато, і в стислі терміни потрібно було прийма-
ти відповідні рішення. Вважаю, що з першочерговими 
кроками по повноцінному функціонуванню громади 
депутати і апарат ради впоралися. 

- Бюджет громади. З чого він складається, чим 
буде наповнюватися?

- Бюджет громади складається з податків, освіт-
ньої та медичної субвенцій з державного бюдже-
ту. Основні податки – це ПДФО, земельний, єдиний                                      
та інші податки.

- У вас є змога порівняти бюджети до об’єд-
нання у громаду та після. В чому основна відмін-
ність, чи з’явились у громад нові можливості                                              
для розвитку?

- Зараз ми можемо порівняти тільки цифри. Бю-
джет громади на 2021 рік - близько 170 млн. грн. Для 
порівняння: у 2020 році бюджет селищної ради до 
об’єднання складав близько 9 млн.грн. Великим на-
вантаженням на бюджет громади лягає утримання 
освіти та медицини. Надавати оцінку про нові можли-
вості для розвитку, вважаю, можливо буде тільки після                                                    
першого півріччя. 

- Весна-літо - традиційно час проведення ремон-
тів. Що планується відремонтувати в 2021 році (до-
роги, школи, ФАПи)? Чи вистачить коштів на всі      
проекти? На чому змушені економити?

- Найближчим часом плануємо проводити ремонті 

роботи в закладах освіти. Ці роботи пов’язані з вимо-
гами ДСНС по обладнанню закладів освіти система-
ми протипожежного захисту. Також виділені кошти на 
будівництво пандусів в медичних установах. Власних 
коштів на всі заплановані проекти не вистачить, але ми 
плануємо шукати кошти з інших джерел фінансування 
на реалізацію проектів.

- Сміттєві звалища, безпритульні тварини, по-
кинуті будинки – проблема багатьох населених 
пунктів не тільки нашого району. Що планується                    
робити для вирішення цих проблем?

- Ці проблеми вже існують не перший рік, і за ко-
роткий термін часу їх всі не вирішити. Але ми вжи-
ваємо конкретні кроки по вирішенню вищезгаданих 
проблем. Сміттєзвалища ліквідуються, паралельно ве-
деться роз’яснювальна робота серед населення. Кошти 
на проведення робіт з регулювання чисельності без-
притульних собак в громаді заплановані. Розробляєть-
ся алгоритм дій по прийняттю в селищну комунальну 
власність безхазяйного майна.  

- В Новоайдарі зараз іде ремонт приміщення 
для ВПО. Чи є вже список тих, хто претендує 
на це житло? Що потрібно, щоб стати в чергу?                       
Коли з’являться перші новосели? 

- Так, дійсно, в Новоайдарі на кв. Т. Г. Шевчен-
ка триває реконструкція приміщення під квартири 
для переселенців (ВПО). По проекту заплановано 12 
квартир: 8 однокімнатних і 4 двохкімнатні. Список 
кандидатів, хто претендує на заселення в ці кварти-
ри, зараз формується. Щоб бути кандидатом на засе-
лення, потрібно звернутися до відділу ЖКГ селищ-
ної ради за роз’ясненнями. Здача об’єкту планується                                                                                  
в поточному році.

- Нині  багато говориться про оптимізацію осві-
ти. В цьому напрямку плануєте щось змінювати? 
Ваше ставлення до функціонування шкіл, де менше 
50 учнів?

- Дійсно, оптимізація освіти потрібна. Оскіль-
ки кожна громада зараз ретельно рахує кош-
ти. Щось змінювати найближчим часом не 
плануємо. Але після закінчення навчального року бу-
демо проводити ретельний аналіз функціонування всіх                                                                                          
освітніх закладів. 

- На сьогодні вже затверджені старости у 
села. Коли можна буде підбити перші підсумки                           
їхньої роботи?

- На даний час затверджені старости в селах : Ново-
охтирка, Муратове, Бахмутівка, Райгородка, Олексіїв-
ка, Денежникове, Штормове, Колядівка, Гречишкине. 
Питання по введенню в структуру селищної ради ста-
рост в села: Дмитрівка, Побєда та Співаківка в стадії 
обговорення. Підсумки про роботу старост можна буде  
підбивати через деякий час.

- Річка Айдар – символ району. Що заплано-
вано зробити з благоустрію берегів, очищенню                             
від очерету?

- Наша річка – це наша гордість. Саме на ній біль-
шість наших мешканців навчилися плавати. Влітку     
ми запланували проведення толок на річці.

- До редакції неодноразово звертались меш-
канці села Безгинове. До них не ходить жодний 
транспорт. Чи буде якось вирішуватись питання                                    
з такими селами, як Безгинове?

- Питання про автобусне сполучення сіл грома-
ди з Новоайдаром – одне з першочергових для се-
лищної ради. Ми розглядаємо можливість при-
дбання автобусу, який буде здійснювати відповідні 
рейси. Автобусний маршрут Безгинове – Новоайдар                                                                
є в планах.

- 22 березня  було підписано Меморандум про 
співпрацю з виконавчим директором Луганського 
регіонального відділення Асоціації міст України На-
талією Бойко. В яких напрямках буде відбуватися 
співпраця?

- Співпраця з Асоціацією міст України дуже важ-
лива для селищної ради. Ми вже співпрацюємо по 
різних напрямах. Це тренінги, навчання, участь у 
проектах. Спільно з Асоціацією намагаємося дове-
сти наше бачення розвитку України до центральних 
органів влади. Для реалізації реформи децентраліза-
ції потрібно багато працювати. Також багато всього 
нового, і нам всім потрібно вчитися цьому новому. 
Роботи ми не боїмося, вчитися новому не соромимо-
ся. Я особисто впевнений, що Новоайдарська грома-
да буде успішною та спроможною. І у нашої громади                                                                             
добре майбутнє!

 

25 березня відбулося пленарне засідання восьмої сесії 
восьмого скликання Щастинської районної ради під ке-
рівництвом голови райради Олени Коробки. На засідан-
ня  прибуло 27 депутатів.

До порядку денного увійшло 19 питань, серед яких 
питання про передачу прав засновника та безоплатну пе-
редачу майна (майнових прав) зі спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селищ Станично-Луганського 
району Луганської області до новоутворених ВЦА. Про 
подальшу реалізацію проектів (Пул 2А), (Пул1) в рам-
ках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення 
України. Про затвердження передавальних актів по Но-
воайдарській та Станично-Луганській районнім радам 
Луганської області. Про затвердження переліку загаль-
норайонних заходів на 2021 рік, які фінансуються за ра-
хунок районного бюджету. Про передачу зобов’язань на 
спеціальних рахунках відділу культури, молоді та спорту 
Новоайдарської РДА та відділу освіти Новоайдарської 
РДА.

Депутати райради заслухали звіт голови райдерж-
адміністрації щодо виконання програми соціально-еко-
номічного розвитку району, виконання бюджету за 2020 
рік та здійснення райдержадміністрацією повноважень, 
делегованих їй районною радою, за 2020 рік.

Наприкінці засідання було обговорено низку питань 
щодо життєдіяльності Щастинського району.

shchastia-rada.gov.ua

27 березня за підтримки ГО Зелені долоні, працівни-
ків селищної ради та небайдужих мешканців громади 
провели ЕКОТОЛОКУ у парку «Сосновий» смт Новоа-
йдар.

В ході акції посадили саджанці сосни та прибрали те-
риторію парку від сміття. Після торішньої пожежі виса-
дити саджанці було вкрай необхідно. 

Такі толоки Новоайдарська селищна рада проводить 
вже декілька років поспіль. Цьогоріч толока була про-
ведена у Годину Землі - міжнародну екологічну акцію, 
організовану Всесвітнім фондом дикої природи (WWF). 
Щорічно вона проводиться в останню суботу березня.

Година Землі - це можливість висловитись на під-
тримку природи.

За умовами акції всі організації, установи та просто 
небайдужі люди повинні вимкнути світло та всі елек-
тричні прибори на годину, та(або) взяти участь у заходах 
екологічного напрямку.

Велика вдячність всім вихованцям та вчителям Ново-
айдарської санаторної школи та всім небайдужим меш-
канцям нашого селища, які брали участь у толоці.

Разом робимо територію нашої громади кращою та 
бережемо нашу Землю - іншої ми не маємо!

novoaydarska.gromada.org.ua

29 березня відбулась робоча зустріч директора Ново-
айдарського районного центру зайнятості Ольги Часні-

кової з головою Новоайдарської селищної ради Ігорем 
Шопіним.

Протягом зустрічі були розглянуті такі питання, як 
перспективи розвитку територіальної громади та шляхи 
подальшої співпраці щодо зменшення напруги на ринку 
праці шляхом працевлаштування, організації професій-
ного навчання осіб, які отримали статус безробітного, 
проведення громадських робіт та робіт тимчасового ха-
рактеру, надання інформаційно-консультаційних послуг 
мешканцям громади.

Наприкінці заходу було укладено Угоду про співпра-
цю та підписано договір на проведення громадських ро-
біт на території громади.

Новоайдарський РЦЗ.
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Напередодні весняних канікул учні 
Райгородської школи перейшли до на-
ступної активної фази свого спілкування 
з природою -  зайнялися висадкою дубків 
біля річки Айдар.

«Це не було випадковим чи спонтан-
ним рішенням, - розповідає Олександр 
Шейкаш. - Ми з учнями давно говорили 
про те, що було б непогано започатку-
вати традицію висаджування саджанців 
дерев щороку. Навесні та восени. По-
ставити за мету, наприклад, висаджува-
ти 100 молодих дерев. Тільки уявіть, які 
ліси зможуть забуяти через кілька років. 

І це буде створено нашими власними ру-
ками, завдяки нашим зусиллям.

Тож це стало початком нашої, сподіва-
юсь, багаторічної традиції. Ми ретельно 
підготувалися, викопали саджанці (дуб-
ки) – цього разу 40 шт.  та відправились 
на місце висадки — на берег річки. 

Чому обрали саме це місце? Це теж 
невипадково. По-перше, тут молоді де-
ревця мають більше шансів вижити, 
адже навіть за умов засушливого та спе-
котного літа, молоді дубки будуть «напо-
єні» річковою водою. А, по-друге, якщо 
подивитися карту Шуберта десь 1870 р, 

то можна побачити, що наша місцевість 
у ті часи мала вигляд майже суцільної 
смуги лісових масивів. Минуло 150 ро-
ків, і від тих неповторних лісів лишилися 
рештки. А що буде ще через 150 років,     
і що ми залишимо нащадкам?

Ситуація потребує термінового втру-
чання. Байдужість та бажання переклас-
ти відповідальність на печі інших може 
дорого коштувати.

Хочу додати, що це не був якийсь 
примусовий захід: до нього долучили-
ся тільки ті хлопці та дівчата 5-9 класів, 
хто дійсно забажав. Це Яна Ніколаєнко, 
Катерина Дубровська, Анна Панаріна, 
Олексій Гордус, Павло Ширяєв, Артем 
Крицький та Олексій Крицький, Олек-
сандр Долгієр та Дар’я Крупкіна Всі 
вони дуже активні, цінують на намага-
ються примножувати природні багатства 
рідного краю. Як ви вже знаєте, з ними 
ми потроху досліджуємо цікаві місця  
малої батьківщини.

Хтось з дітей сумнівався: «Ось ми ви-
садимо, будемо доглядати, а хтось при-
йде та зламає дерево, чи потім на дрова 
спиляє». Так, і таке бути може. Але ж не 
може бути такого, щоб всі наші старання 
пропали? Щиро сподіваюсь, що такого 
не буде».

Ще один цікавий факт. Дуб вважа-
ється символом могутності та довговіч-
ності, цілісності й здоров’я. Це дере-
во життя, а також воно символізувало 
наймогутніших богів: Зевса, Юпітера,                       
Перуна.

Школярі  із захопленням саджали де-
рева, уважно прислуховувалися до порад 
учителя, адже щиро хотіли, щоб дерева 
прийнялися. Для деяких дітлахів – це 
перший досвід у такій справі. Говорять, 
що в людини, яка хоч раз у житті поса-
дила дерево, не підніметься рука злама-
ти деревце. «Нам сподобалось садити 
саджанці»,- говорять діти. Також кожен 

учень вибрав собі власного зеленого дру-
га,  пообіцяв доглядати за ним. Хлопці 
та дівчата радіють, що посаджені ними 
дерева в майбутньому нагадуватимуть    
про роки навчання в школі. 

Завдяки цій роботі діти не лише 
зробили свою малу Батьківщину зеле-
нішою, а й об’єдналися разом заради                       
доброї справи. 

У кінці всі мали фото на пам’ять із 
своїм деревцем. Вчитель разом з учнями 
не планують зупинятися на досягнутому 
й надалі озеленюватимуть  свою любу 
Райгородку.  Адже такі  заходи не лише 
покращують благоустрій, а й допома-
гають виховувати в дітей духовність та 
відповідальність за місце в якому вони 
живуть.

Участь школярів у подібних еко-толо-
ках - це запорука того, що вони й надалі 
бережливо ставитимуться до природи 
самі й не дадуть іншим занедбати виро-
щене власними руками зелене багатство. 
Подібна акція є дуже важливою, адже 
вона формує свідомість молоді. Діти, які 
власноруч посадили дерево, ніколи не 
завдадуть йому шкоди. Адже ліс забез-
печує атмосферу киснем, дає населенню 
цінну деревину, захищає господарські 
угіддя від вітру,  до того ж це і прекрасна 
зона відпочинку.

Діти безмежно щасливі, що мали мож-
ливість долучитися до шляхетної спра-
ви, бо зробили не лише власний внесок 
в історію озеленення села, а й отримали 
велике задоволення. Маленькі дерева, 
посаджені того  дня, через десятки років 
стануть величним лісом, що слугуватиме 
нашим нащадкам.

Молодці діти й учитель, який зміг 
прищепити таку ніжну любов до рід-
ного краю! Так тримати. Будемо чекати 
на нові «зелені» еко-новини від вашого     
цікавого колективу.

М. ТИХОНОВА.

Учні Райгородської ЗОШ завжди намагаються демонструвати любов та 
повагу до рідного краю. Вони цікавляться його історією, природними багат-
ствами. Зміг не на жарт зацікавити дітлахів їхній небайдужий, обізнаний                           
та багатогранний вчитель Олександр Олександрович Шейкаш.

З цим інструментом у неї пов’язане 
практично все життя, бо грає на фор-
тепіано з чотирьох рочків. І професій-
но – не багато, не мало – вже більше                                                     
20 років.

«Починала навчати мене мама  (вона хо-
дила до музичної школи та провчилась три 
роки по класу фортепіано), - розповідає 
Аліна. -  Вивчали ми з нею легенькі пісень-
ки «Кузнечик», «Собачий вальс», «Улыб-
ка» та ін. Потяг до фортепіано викликав у 
мене випадок, коли я почула гру на цьому 
музичному інструменті моєї першої вчи-
тельки. Вона робила це так натхненно, так 
віртуозно, що й мені закортіло навчитися 
грати так само». 

Тож, як говорять, через терени до зірок, 
й почався музичний шлях до мрії Аліни. 
Загалом, у музикантів цей шлях ніколи не 
буває легким, адже музика потребує ціл-
ковитого залучення, повної віддачі. Тільки 
тоді ви станете єдиним цілим.

«Звичайно, складнощів було багато, 
- підтверджує Аліна Віталіївна. – По-
трібно було займатися дуже багато та 
систематично, тобто кожного дня. Мож-
на сказати, вільного часу в мене не було, 
бо я завжди, коли випадала хвилин-
ка, бігла до фортепіано. Знала, що мені 
треба «підтягти», над яким моментом                                                                            
попрацювати. 

Коли вступила до музичного учили-
ща, то там вже взагалі про вихідні та 
свята забула – кожного дня займалась                                   
годинами.

На те, щоб навчитися професії, по-
трібно багато років безперервних занять. 
Спочатку я 8 років навчалась в музичній 
школі смт Новопсков, потім вступила до 
Сєвєродонецького обласного музичного 

училища ім. С. С. Прокоф’єва,  також маю 
диплом Луганської державної академії 
культури та мистецтв, навчалась у класі                                        
І. В. Михаленко.

Та, звичайно, зараз я не уявляю себе без 
музики та улюбленого фортепіано. Мені 
дуже подобається працювати викладачем 
у школі мистецтв. Я відчуваю, що це моє 

покликання, і я дуже щаслива, що мої мрії 
здійснюються: я граю на найкращому для 
мене музичному інструменті та навчаю 
цьому маленьких прихильників фортепіа-
но. Не виключено, що в майбутньому мої 
учні підуть моїми стопами».

Аліна Віталіївна не тільки є виклада-
чем, а ще й завідуючою фотрепіанним від-
ділом. Молодий педагог прислухається до 
порад старших колег. Завжди може дати 
слушну пораду сильний педагог, талано-
вита піаністка Тетяна Михайлівна Ждано-

ва, яка має великий досвід роботи, участі 
у багатьох конкурсах, і слухати гру якої –     
справжня насолода.

«Музика та фортепіано для мене зараз 
не тільки улюблена професія, - ділить-
ся Аліна. – Це релакс, натхнення, праг-
нення досконалості. Стільки хочеться                          
ще опанувати!

І з дітьми мені дуже подобається пра-
цювати. Особливо, у учнями молодших 
класів. Вони приносять на уроки іграш-
ки, і таким чином ми разом створюємо 
або доповнюємо музичні образи, ра-
зом вигадуємо історії, щоб з більшою 
цікавістю та швидше вивчати музичні                                                                   
твори.

Звичайно, намагаюсь до кожно-
го учня знайти індивідуальний підхід. 
Хоча це  не так вже й просто: діти всі 
різні, здібності та бажання при виборі                                                           

репертуару також у всіх індивідуальні.
Що я можу сказати без перебільшення: 

музика завжди навколо мене, коли я не 
займаюсь, я її слухаю… Це дає мені нас-
нагу ставати кращою. Я живу на її хвилях              
і не уявляю свого життя без неї! 

Можна багато слів сказати, коли 
дійсно любиш музику, любиш свій ін-
струмент, відчуваєш, що він є твоєю 
невід’ємною частиною, але не завж-
ди можеш пояснити, що значить музика                                                                      
в твоєму житті. 

Насичує музика мене повністю – від го-
лови до п’ят. Саме таке я відчуваю. В деякі 
моменти музика тебе окриляє, даючи нові 
сили, новий подих, який тебе воскрешає, 
лікує твої душевні рани. Музика тебе ні-
коли не зрадить, не зробить боляче, як це 
можуть зробити люди… Я вважаю, що 
музика – неймовірне явище, яке допома-
гає людині в життя, отже усі люди до неї                     
звертаються». 

Серед улюблених композиторів піаніст-
ки Моцарт та Шопен. Часто можна чути, 
як  чорно-білі клавіші фортепіано під май-
стерними руками Аліни виводять «Прелю-
дію соль діез мінор» Сергія Рахманінова, 
або «Ноктюрни» Шопена, чи «Сонати» 
Гайдна. Із задоволенням Аліна Віталіївна 
підбирає мелодії сучасних хітів: і для себе 
як розминка та задоволення, і для того, 
або зацікавити учнів та бути з ними на                          
одній хвилі. 

«Для себе я граю кожного дня, - го-
ворить дівчина, - в залежності від на-
строю, можу грати п’єси кантиленного 
характеру, можу віртуозні, «з характером», 
дуже люблю імпровізувати та підбира-
ти сучасні мелодії. В музиці та фортепі-
ано – моє щоденне натхнення та ковток                                                           
свіжого повітря». 

Тож нехай так буде і надалі. А завдя-
ки таким прекрасним датам та творчим 
особистостям світ буде ставати більш 
витонченим та красивішим, а чорно-білі 
клавіші фортепіано будуть символізувати 
гармонійність та милозвучність нашого                          
життя. М. ТИХОНОВА.

 В неділю 28 березня сусіди цієї милої 
та ніжної дівчини вкотре мали наго-
ду насолодитися її чарівною грою на 
фортепіано. Вона грала трохи довше 
ніж зазвичай.  Викладач Новоайдарської 
дитячої школи мистецтв Аліна 
Віталіївна Полтавська святкувала 
Всесвітній день фортепіано. 
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Домашний труд – тоже труд
В ходе бракоразводного процесса жена-домохозяйка 

потребовала компенсацию за домашний труд. Суд по-
считал, что такие требования обоснованы, тем самым 
создав правовой прецедент.

Супруги, которых китайские СМИ называют Чэн и 
Ван, поженились в 2015 году. Муж подал на развод не-
сколько месяцев назад. Женщина сначала отказывалась, 
а потом потребовала финансовой компенсации, заявив, 
что Чэн переложил на ее плечи ведение хозяйства и 
уход за новорожденным сыном, пишет Би-Би-Си.

Окружной суд Пекина удовлетворил требование, 
обязав Чэна, помимо ежемесячных алиментов на ребен-
ка в сумме 2000 юаней (более 8,6 тыс. грн.), выплатить 
жене единовременно 50 тыс. юаней. (216 тыс. грн.), т. е. 
примерно по 10 тыс. за каждый год супружеской жизни.

Председательствовавший на процессе судья за-
явил прессе, что раздел имущества при разводе до-
лжен затрагивать не только материальные ценности, 
но и такую неосязаемую, однако очевидную ценность,                     
как домашний труд.

С начала этого года в КНР вступил в силу новый 
Гражданский кодекс. Согласно ему, тот супруг, на ко-
тором лежала наибольшая нагрузка по дому, уходу за 
детьми и престарелыми членами семьи, имеет право 
на компенсацию в случае развода. Ранее это было воз- 
можно, только если такая компенсация заранее преду-
сматривалась брачным контрактом, которые в Китае 
заключаются редко.

Пропажа нашлась
В Вирджинии, США, во время реконструкции шко-

лы нашли кошелек. Он пролежал в руинах старого 
спортзала учебного заведения почти 70 лет.

Согласно информации, найденной в кошельке, его 
владелицей является 85-летняя Эстер Френч, которая 
переехала в Коннектикут в 1957 году.

Руководство школы связалось с Эстер, и женщина 
сказала, что вспомнила, как потеряла свой кошелек в 
1951-52 учебном году, когда она посещала то, что тогда 
было средней школой города. Поэтому кошелек, поте-
рянный в средней школе Вирджинии в 1950-х годах, 
был воссоединен со своей владелицей.

Кошелек был в плохом состоянии, но некоторые 
вещи в нем сохранились довольно неплохо: 85 центов, 
несколько марок с изображением Санта-Клауса, кален-
дарь 1951 года и пара фотографий. Также в кошельке 
была маленькая газетная вырезка с молитвой о защите 
всех моряков во время Корейской войны. Эстер говорит, 
что не помнит, почему сохранила именно эту статью.

24tv.ua 

Обезьянку отправили на диету
В Бангкоке зоозащитники забрали у хозяина трехлет-

нюю обезьяну, которая жила в его лавке на рынке               
и питалась фастфудом.

Информацию о том, что на рынке перекармливают 
обезьяну, Центр защиты дикой природы получил от 
неравнодушных посетителей. Зоозащитники посетили 
заведение и обнаружили, что примат весит 20 кило-
граммов, то есть вдвое больше нормы. Кроме того, спе-
циалисты выяснили, что обезьяна привязана к стойке 
несоответствующим нормам поводком.

Зоозащитники забрали животное. Теперь обезь-
яну отправят в «лагерь для толстых», где ее поса-
дят на строгую диету, заставят заниматься физиче-
скими упражнениями и подготовят к возвращению                                              
в дикую природу.

Владелец обезьяны Маноп Эмсан сказал, что очень 
заботился о ней и считал членом семьи. Мужчина за-
брал осиротевшую обезьяну, когда ее предыдущий вла-
делец умер, хотя по тайским законам таких животных 
нельзя держать в качестве домашних любимцев.

Пока обезьяна будет проходить реабилитацию, Эм-
сану позволят ее посещать. Затем животное отпустят на 
свободу, но мужчина переживает, что там оно не выжи-
вет. Говорит, что обезьяна очень скучает, когда людей 
нет рядом.

vokrugsveta.ua

 Отпуск, чтобы погоревать
Разбитое сердце — не помощник на работе. Поэто-

му токийская компания разрешила сотрудникам брать 
отпуск, если их любимый поп-идол выйдет замуж или 
решит покинуть шоу-бизнес.

По словам президента компании, которая занима-

ется созданием музыкальных видео и телевизионной 
рекламы, однажды он увидел одну из лучших сотруд-
ниц абсолютно подавленной и неработоспособной. 
Он выяснил, что она переживает из-за новости о за-
мужестве её любимой исполнительницы и актрисы 
озвучивания аниме. Другой сотрудник не мог рабо-
тать, после того как узнал, что его любимый идол                                        
уходит на пенсию.

Глава компании разрешил сотрудникам взять не-
сколько дней, чтобы пережить эти события, а позже 
распространил практику на всех. Теперь если лю-
бимый поп-идол объявит о грядущем браке либо ре-
шит покинуть шоу-бизнес, сотрудники могут офи-
циально взять отпуск, чтобы погоревать и разобраться                                       
в своих чувствах.

В японской поп-культуре идол, или айдору, — 
молодая медиаперсона, которая может быть пев-
цом, актером, моделью и тому подобное. Айдо-
ру как правило позиционируются как светлый 
и чистый идеал, недосягаемый предмет любви                                                                                          
неистовых поклонников.

Многие японцы настолько фанате-
ют от звезд, что начинают считать их своими                                                                                       
родственниками.

zib.com.ua

Чемпион по сбору пазлов
В Германии мужчина в течение 4,5 месяца собирал 

один из самых гигантских пазлов в мире, состоявший 
из 54 тысяч деталей, но не смог собрать до конца – 
оказалось, что в наборе не хватает ровно одной дета-
ли. Петер, профессиональный слесарь, занимающийся 
декорированием и строительством дома, увлекается 
пазлами уже 17 лет. По его словам, однажды он увидел 
большую коробку в магазине с около 20 тысячами паз-
лов и решил собрать их. «Я до сих пор слышу смех про-
давщицы, которая радовалась, что у нее освободилось 
место на полке», – рассказал мужчина.

С тех пор Петер поставил несколько рекордов и по-
лучил прозвище Король Головоломок. Пазл от Grafika 
стал самым сложным в его «карьере». В рабочие 
дни он складывал его по 4-5 часов, а в выходные –                                                                                     
по 14-15.

Но когда мужчина почти сложил пазл, то с ужа-
сом понял, что ему не хватает всего одной детали. 
Шуберт обыскал весь дом и даже проверил пылесос, 
посчитав, что тот случайно мог затянуть пропажу. Но                         
поиски не принесли результатов.

В итоге Петер Шуберт решил напрямую обратиться 
к представителям компании Grafika. Он подал запрос на 
недостающую деталь и теперь с нетерпением ждет ее, 
чтобы завершить монументальную работу.

uainfo.org

Лебедь-хулиган
Жителей  Нортгемптона, что в Британии, «терро-

ризирует» лебедь Седрик. Люди уже привыкли, что 
белый красавец любит их доставать - подходит к две-
ри, прикладывает клюв к металлическим почтовым 
ящикам и несколько часов может непрерывно стучать. 
Почему он так делает - неизвестно. Его даже хотели 
поймать, но тщетно - он не только немного странный,                              
но и быстрый.

«Рядом с нашими домами есть небольшое озеро, ко-
торое появилось 20 лет назад для дренажа. Этот лебедь 
уже лет семь или восемь живет там со своей подругой. 

Постоянно приходит к нам и стучит клювом в почтовый 
ящик, - жалуется 70-летний местный житель. Но неко-
торые подозревают - может, лебедь просто защища-
ет свою территорию... ну, он так думает, что она его.      
Поэтому и бесчинствует.

lux.fm

Все нажитое - пополам
В Челябинске супружеская пара не может разделить 

долг за операцию по увеличению груди.
Так, у супругов идёт раздел имущества, в том числе 

долговых обязательств перед банками. 
В своё время они взяли потребительский кре-

дит в банке на операцию по увеличению груди и                             
сопутствующие процедуры.

При разводе мужчина предложил жене вернуть 
ему часть денег, выплаченных банку. Но та заявила, 
что операция по увеличению груди была его жела-
нием, а она рисковала здоровьем ради того, чтобы                                      
его порадовать.

По ее мнению, обязательства по оплате креди-
та должны быть признаны личным долгом мужа, и 
не делиться между супругами. Дело рассматривают                             
в суде.

УНИАН 

Возьмите жирафа!

Злинский зоопарк в Чехии рассматривает возмож-
ность передачи зверей напрокат в связи с нехваткой 
средств. Чешские зоопарки, согласно установленным 
правительством правилам, лишены в коронакризис 
дополнительной финансовой поддержки со стороны 
государства. По прошествии года действующих про-
тивоэпидемических мер, оставшись без посетителей, 
oни продолжают нести огромные убытки и ищут аль-
тернативные пути привлечения средств. Продажа би-
летов, однако, является основной статьей доходов, 
поэтому многим, в том числе злинскому, необходима                    
безотлагательная помощь.  

Кроме спонсирования конкретного животного или 
покупки сувениров в интернет-магазине, зоопарк в 
Злине предлагает еще один интересный проект - «У 
меня есть животное на выходные». Он позволяет всем 
желающим взять своего любимого питомца под опеку 
на дистанте на выходные. Выбирать можно из списка 
животных, в который входят слон, лев, ленивец, киви, 
тигр, жираф, выдра, тапир, панда, обаятельный сурикат 
или попугай.

«Для каждого такого животного мы придумали ори-
гинальный подарочный сертификат, который можно 
приобрести в нашем онлайн-магазине. На нем изобра-
жена фотография конкретного питомца и в шутливой 
форме дается простое объяснение всех его потребнос-
тей на протяжении двух выходных дней», - поясняет 
Романа Буячкова, пресс-секретарь зоопарка, располо-
женного в 4 км от Злина и принадлежащего к самым 
посещаемым в Чехии. 

Зоопарк также планирует с помощью коротких ви- 
деороликов показать, как происходит фактический 
ежедневный уход за выбранным животным, - говорится 
в сообщении.

ostro.org

Суд арестовал «Гарри Поттера»
В одном из отделов принудительного исполнения 

Гомеля (Беларусь) должник, предоставляя судебному 
исполнителю сведения об имуществе и источниках    
доходов, подписался как Гарри Поттер.

В качестве места жительства гомельчанин указал 
«Азкабан, Соединенное Королевство Великобрита-
нии и Ирландии» и отметил, что по исполнительному     
производству является «узником Азкабана».

В графе формы «имущество, на которое не может 
быть наложено взыскание», были указаны волшеб-
ный жезл, мантия-невидимка, воскрешающий камень. 
Кроме того, в документе были упомянуты шапка-не-
видимка и сапоги-скороходы, а в графе «имущество,               
находящееся у третьих лиц», – «деньги магов».

Судебный исполнитель составил административ-
ный протокол за уклонение от выплаты средств, выра-
зившееся в непредоставлении или предоставлении            
заведомо недостоверной информации.

С протоколом гражданин не согласился, заявив, что 
сдал пустой бланк, а заполнил его сам судебный испол-
нитель или его коллеги. Однако, изучив все материалы 
дела, суд привлек гомельчанина к административной 
ответственности.

gordonua.com
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Дата Луна в знаке 
Зодиака Фаза Луны Рекомендуемые работы в саду и огороде

1 Луна в Стрельце Убывающая Луна

Рекомендуется быть осторожнее
при любых садово-огородных работах.

Культивация, прополка,
уничтожение вредителей.

2-3 Луна в Козероге Убывающая Луна
Не рекомендуется пересадка цветов.

Время благоприятно для посадки
картофеля, редиса, брюквы, репы.

4-5 Луна в Водолее Убывающая Луна

Не рекомендуются посевы и посадки.
Рекомендуется проводить

опрыскивание и окуривание,
подстригание деревьев и кустов, прополку.

6-7 Луна в Рыбах Убывающая Луна

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса,
луковичных, высадка рассады в грунт,

подрезка и прививка
деревьев и ягодных кустов.

Отличное время для культивации,
полива и внесения удобрений.

8-10 Луна в Овне Убывающая Луна

Не рекомендуются посевы и посадки.
Рекомендуется подготовка

почвы под посев, уничтожение вредителей, 
прополка и мульчирование.

11-12 Луна в Тельце Растущая Луна Рекомендуется посев салата и капусты.
Обрезка деревьев и кустарников.

13-15 Луна в Близнецах Растущая Луна

Рекомендуется посадка
бобовых и вьющихся растений

(плетистая роза, земляника, виноград).
Удаление лишних побегов, прополка, 

мульчирование, хорошо готовить
место под газоны и грядки,

бороться с вредителями и болезнями
(опрыскивание и окуривание).

16-17 Луна в Раке Растущая Луна

Рекомендуется посадка
большинства культур: томатов, капусты, 

огурцов, перца, бахчевых, фасоли,
патиссонов, баклажанов, кабачков.

18-20 Луна во Льве Первая четверть

Не рекомендуется посев и пересадка
садово-огородных культур.

Хорошо пойдет посадка
кустарников и деревьев.

Подходящий момент
для подготовки грядок и газонов

к посадкам, мульчирования, для борьбы
с вредителями, для обрезки деревьев.

21-22 Луна в Деве Растущая Луна

Не рекомендуется сажать и пересаживать
овощи, фруктовые деревья,

производить посев на семена.
Рекомендуется рыхление,
культивация, окучивание,

мульчирование деревьев, опрыскивание.

23-24 Луна в Весах Растущая Луна

Рекомендуется посадка косточковых
фруктовых деревьев, стручковых культур

(гороха, фасоли, спаржи, чечевицы),
а также всех цветов.

25 Луна в Скорпионе Растущая Луна

Рекомендуется посадка
большинства культур: капусты, помидоров, 

огурцов, перца, тыквы.
Эффективны подрезка деревьев

и ягодных кустов,
прививка, внесение удобрений, полив, 

уничтожение вредителей,
вспашка и рыхление почвы.

26 Луна в Скорпионе Полнолуние Частное 
Лунное затмение

Не рекомендуются посевы и посадки.
Эффективны прививка,

внесение удобрений, полив,
уничтожение вредителей,

вспашка и рыхление почвы.

27-28 Луна в Стрельце Убывающая Луна

Рекомендуется быть осторожнее
при любых садово-огородных работах.

Культивация, прополка,
уничтожение вредителей.

29-30 Луна в Козероге Убывающая Луна
Не рекомендуется пересадка цветов.

Время благоприятно для посадки
картофеля, редиса, брюквы, репы.

Новолуние, или первый лунный день. Самое неблагоприят-
ное время для любых манипуляций с растениями. Такими же 
качествами обладают второй и двадцать восьмой лунный день.                            
То есть, день до новолуния и день после него.

Растущая Луна. Тонкий серп луны увеличивается, притяги-
вает вверх энергию. В результате усиливается сокодвижение от 
корневой системы к надземной части. Это самый благодатный 
период, чтобы посадить растения, от которых нам нужны «верш-
ки». Зеленные, овощи, плоды, цветочные культуры и декоративные 
кустарники. Календарь подсказывает: можно проводить любые                       
манипуляции, высадку и пересадку, окулировку и черенкование.

Полнолуние. В этот день запрещены посадка и пересадка ра-
стений. Лучше заняться прополкой сорняков, обработать по-
садки от вредителей и заболеваний. Оптимальное время, чтобы 
провести подкормку, потому что после новолуния начнется                                         
активность корней.

Убывающая Луна. В это время вся энергия и соки устремляют-
ся к корням, которые, наполненные энергией, активно разрастают-
ся и всасывают питательные растворы из почвы. Это оптимальное 
время для посадки, пересадки и всех манипуляций с клубневыми, 
луковичными и корнеплодами.

На заметку! В дни Новолуния и Полнолуния лучше не про-
изводить с растениями никаких манипуляций, не заниматься 
посевными и посадочными работами, так как будет снижена                       
приживаемость корневой системы.

Семена разных групп овощ-
ных культур имеют разную 
энергию прорастания: одни 
сидят в земле «долго и скуч-
но», другие - выстреливают за 
два-три дня. Ускорит процесс    
предпосевная подготовка.

Так, семена арбузов лучше 
вымочить в течение 6 часов и 
прорастить в песке или в ру-
лонах между листами бумаги    
при температуре 30° С;

семена баклажанов предва-
рительно охлаждают в течение 
четырех суток, а затем увлаж-
няют и выдерживают еще 5-10 
суток;

бобов — охлаждают и         
проращивают в песке;

гороха, вики — перед             
посевом охлаждают; 

дыни — прогревают и дня 
три проращивают на свету; 

капусты — проращивают 
при температуре 10-30° С;

моркови, огурцов —            
предварительно прогревают; 

редиса, редьки — охлаждают 
в течение трех суток; 

салата — охлаждают, за-
тем прогревают четыре дня                
на свету;

свеклы — проращивают в 
песке или гофрированной бу-
маге, предварительно промыть 
в проточной воде (при тем-
пературе 25° С — 1-2 часа), 
и просушивают при той же                                  
температуре;

сельдерея — охлаждают, за-
мачивают в растворе нитрата 
калия;

укропа — прогревают, за-
тем охлаждают, первые 10 
дней проращивают на све-
ту, всходы появляются на                                        
21-й день;

шпината, щавеля —              
охлаждают, затем промывают.

babushkinadacha.ru
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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.

Здійснюємо ПЕРЕВЕЗЕННЯ будь-яких вантажів по всій 
Україні. 066-305-44-64, 050-596-27-80.

услуги

куплю
ВІДХОДИ СОНЯШНИКА та ОПИЛКИ або поміняю                    

на брикети. 050-596-27-80, 096-14-88-628.
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77, 098-008-78-21.

продам
ДОМ. 050-02-736-78.
ДОМ в районе училища. 050-027-35-98.
ДОМ под разбор. 066-07-09-679.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
«ТАВРИЮ» 2003 г. в., газ/бензин, 066-94-60-418.
БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ЦЫПЛЯТ, НЕСУШЕК и МЯСНЫЕ 

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

ТЁЛОЧКУ (3 недели). 099-06-31-404.
ПШЕНИЦУ. 099-745-70-72.
КАРТОФЕЛЬ. 066-53-10-855.
СЕНО. Недорого. 10 тонн. с. Бахмутовка. 050-677-98-66.

Предприятию «Айдар Ми-
лам» требуются ГРУЗЧИ-
КИ. Обращаться по телефону         
050-477-23-30.

Предприятию «Айдар Ми-
лам» требуются ФАСОВЩИ-
КИ.   Обращаться по телефону 
099-508-25-49.

ДП «Коопзаготпром» (за-
готконтора) требуются РАБО-
ЧИЕ по производству плитки,         
066-94-60-418.

работа

Колектив НВК Олексіївської школи-гімназії висловлює 
щирі співчуття заступниці директора з навчально-
виховної роботи Пилипчук Ларисі Станіславівні у зв’язку                                                                    
зі смертю її матері.

Ответы на задания, опубликованные в № 13

Утрачений АТЕСТАТ про середню освіту О545456, виданий 
25.06.1985 р. на ім’я ГРЕЧИШКІНОЇ Ольги Василівни, вважати 
недійсним.

Утрачений АТЕСТАТ про середню освіту АН № 31912669 на 
ім’я ГРЕЧИШКІНОЇ Юлії Валеріївни вважати недійсним.

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

Утрачений АТЕСТАТ про здобуття повної загальної серед-
ньої освіти серія АН № 23367521 на ім’я СОКИРКА Олександра 
Вікторовича, виданий 30.06.2003 р. Новоайдарським професій-
но-технічним училищем № 121, вважати недійсним.

считать недействительным

40 дней светлой памяти
ГАМАНЕНКО

Игоря Григорьевича

Не слышно голоса родного,
Не видно

добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас…

ПОМНИМ. ЛЮБИМ.
СКОРБИМ.

Дедушка, бабушка,
сестра, племянники, тетя.

ПОМНИМ.. .

3 апреля. Убывающая Луна в 
знаке Козерог. Вероятны дела с 
вышестоящими организациями, 
с начальством вообще, со стар-
шими. Не исключено, что дела 
будут тормозиться, возникнут 
препятствия.

Рекомендуется: планирова-
ние и начало длительной, упор-
ной работы, соблюдение трудо-
вой дисциплины. В этот период 
можно сделать то, что давно 
откладывалось. Период бла-
гоприятен для общения с вли-
ятельными людьми старшего 
поколения, для строительства, 
работы с камнем, купли-прода-
жи недвижимости, земельных 
участков.

4 апреля. Луна находится 
в фазе Третья четверть в зна-
ке Козерог.  22-й лунный день. 
Один из критических дней лун-
ного месяца требует по-новому 
взглянуть на себя и свою дея-
тельность. В этот день к любым 
ситуациям, поступкам, сло-
вам, мыслям отнеситесь очень 
внимательно - вы сможете                                          
заглянуть в свое будущее.

5 апреля. Убывающая Луна 
в знаке Козерог. 23-й лунный 
день. День познания своей 
Судьбы. Внешние затраты энер-
гетики бесполезны или малоэф-
фективны. Рекомендуется со-
хранять состояние внутренней 
концентрации.

Избегайте суеты. Актив-
ность в этот день - бесполезный 
расход сил. Благоприятно оце-
нивать результаты своего труда, 
прожитый период. Необходимо 
усмирять себя, чтобы не пожа-
леть потом о своих действиях и 
словах.

6 апреля. Убывающая Луна  
в знаке Водолей. Подойдет 
для научной и интеллектуаль-
ной работы, а также работы, 

связанной с обществом (пси-
хологии, социологии, астроло-
гии), новыми общественными                       
течениями.

Период хорош для людей, 
имеющих дело с электриче-
ством, электроникой, новыми 
технологиями, для изобретате-
лей, и тех, кто занимается чем-
то необычным для большинства 
людей (например, астрологией).

7 апреля. Убывающая Луна  
в знаке Водолей. Время очень 
благоприятно для общения с 
единомышленниками, друзья-
ми по интересам. День пассив-
ности. Провести его желательно 
в покое и уединении, одиноче-
стве. Не надо начинать ничего 
нового, но следует завершить 
уже начатое. Делайте всё не 
торопливо, не спеша, чтобы не 
произошло нервных срывов. 
Берегите себя от случайных 
контактов, от неожиданностей.

8 апреля. Убывающая Луна  
в знаке Рыбы. Период для ра-
боты людей искусства, твор-
ческих профессий (поэтов, 
музыкантов, художников). Если 
вы давно хотели заняться благо-
творительной деятельностью, 
то сейчас для этого самый под-
ходящий момент. Не ввязывай-
тесь в сомнительные ситуации -                              
велика вероятность обмана.

9 апреля. Убывающая Луна 
в знаке Рыбы. 27-й лунный 
день. Этот день очень свя-
зан с интуицией. День сулит 
множеством неожиданных от-
крытий. Можно неожиданно 
открыть для себя выход из труд-
ной ситуации, которая давно                                       
не даёт вам покоя.

В этот день хорошо путе-
шествовать, сажать цветы, по-
знавать мир с неожиданных 
сторон. В этот день желательно 
отдать долги.

СЕМЕНА
подсолнечника, 

кукурузы
(отечественной и 

импортной селекции), 
а также эспарцет, 

люцерна, костер, суданка и др.
Тел. 066-494-46-15
        097-641-89-63

Магазин «Урожай»
г. Старобельск, ул. Кирова, 43/а, 

в районе монастыря (бывшая ВЧ)

Щастинський районний 
відділ поліції

запрошує на службу!

З 30.03.2021 р. оголошено 
конкурс на заміщення вакантних 
посад слідчого підрозділу Ща-
стинського районного відділу 
поліції.

Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вік від 18 років;
- вільне володіння україн-

ською мовою;
- базова або повна вища 

юридична освіта («Право» або  
«Правознавство») для слідчих;

- базова або повна вища     
освіта для дізнавачів;

- достатній рівень фізичної 
підготовки;

- знання Конституції Укра-
їни, Законів України «Про 
Національну поліцію», «Про                  
запобігання корупції».

Звертатися за телефонами: 
050-942-90-46, 099-051-59-76.

Новоайдарська селищна рада
оголошує конкурс

на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування: 

- спеціаліста відділу освіти Новоайдарської селищної ради
Основні вимоги: повна вища освіта не нижче ступеня бака-

лавра; стаж роботи на службі в органах місцевого самовряду-
вання, на посадах державної служби або досвід роботи на поса-
дах підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності не менше 1 року; вільне володіння державною мо-
вою, упевнений користувач ПК, знання в області інформацій-
них технологій, експлуатації та обслуговування устаткування і                                                                            
програмного забезпечення.

Перелік документів для участі у конкурсі 
на заміщення вакантних посад 

(подаються особисто або поштою)

1. Заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про оз-
найомлення заявника із встановленими законодавством об-
меженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого                                                
самоврядування;

2. Заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними   
додатками;

3. Дві фотокартки розміром 4x6 см;
4. Копії документів про освіту, підвищення кваліфікації,           

присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
5. Копія документа, який посвідчує особу;
6. Копія реєстраційної картки платника податків;
7. Копія військового квитка (для військовослужбовців або       

військовозобов’язаних);
8. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фі-

нансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою           
Законом України «Про запобігання корупції».

Особи, які працюють в селищній раді, де оголошено конкурс, 
і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви    
не додають.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може по-
давати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професій-
ної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації,             
наукові публікації та інші).

Документи приймаються протягом 30 днів із дня пу-
блікації оголошення до 05.05.2021 року включно. За до-
датковою інформацією щодо основних функціональ-
них обов'язків, розміру та умов оплати праці, а також 
іншою інформацією звертатися за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Дружби, буд. 1, або за телефоном                                                                                                                      
(06445) 9-43-56.
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- Ой, ваш Абрамчик на лицо - 
вылитый папа!

-  Это не страшно, лишь бы 
был здоров!

*****
На рынке.
- Сколько стоит эта лошадь?
- Но это курица, мадам.
- Я смотрю на цену.
*****
Встречаются двое.
- Вы не знаете, где Дериба-

совская?
- Кто, я не знаю?! Это вы не 

знаете!
*****
- Слышала, ваша Сара замуж 

выходит.
- Да. Выходит понемногу.
*****
Одесса. На балкон выходит 

мама и кричит:
— Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и 

кричит в ответ:
— Я шо, замёрз?
— Нет! Ты хочешь кушать!
*****
— Скажите, этот трамвай 

идёт к вокзалу?
— Идёт, но сейчас он дви-

жется в обратную сторону —           
вы хоть сядьте туда лицом.

*****
Привоз.
  - Скажите, килограмм ва-

ших помидоров в мой кулёк            
влезет?

  - Мой килограмм - влезет.
*****
Одесса, пляж Ланжерон:
- Софа Моисеевна, вы почему 

не купаетесь?
- Я вас умоляю! В моём       

возрасте? Для кого?
*****
- Цилечка, вот только не 

надо на мине постоянно кри-

чать, это таки мине сильно                            
обижает!

- Моня, таки сильнее при-
роды я тебя уже обидеть                            
не смогу!

*****
Привоз:
- Мадам, сколько стоит ваша 

курица?
- Сто сорок гривен.
- А так, шоб я не думал за вас 

плохо?
*****
С утра в одесском дворе на 

асфальте появилась надпись: 
«Все мужики сволочи!».

Ниже кто-то дописал: 
«Вы, Сара Абрамовна, тоже                      
не подарок».

*****
- Ребе, у меня такие про-

блемы, такие проблемы! Ребе, 
я не могу с ними справиться!    
Что мне делать, ребе?

- Мойша, Бог каждому по-
сылает проблемы по его си-
лам. Так что либо одно из двух. 
Либо ты можешь-таки спра-
виться с проблемами, либо это                     
не твои проблемы.

*****
— Роза Марковна, шо вы таки 

скажете за одиночество?
— Ну-у-у… Это когда у вас 

есть телефон, и уже 15 минут 
никто не звонит…

*****
— Вы не знаете, как идти     

на Привоз?
— Ха! И он ещё спраши-

вает: «Как идти на Привоз?»!                 
С деньгами!

*****
— Шо ж у вас рыба какая-то 

некрасивая, бледная?
— А шо вы хотите, мадам? 

Встала в море сегодня рано,      
не успела накраситься…

Ежегодно в Одессе 1 апреля проводится Юморина, на             
которую обычно съезжаются гости со всего мира.

К сожалению, из-за карантина в этом году праздник юмора 
и смеха отменен. Но шутки настоящих одесситов от этого      
не стали менее смешными и самобытными.

От всей души
поздравляем
с юбилеем

со Дня рождения
уважаемого

Алексея Дмитриевича 
КУДРЯВЦЕВА!

Юбилейных 70 — тор-
жественная дата. Годы 
Ваши жизненные мудро-

стью богаты. Пусть се-
ребра на волосы судьба не 

пожалела, но только душу                 
Вашу-то состарить не успела.

Сегодня с юбилеем мы Вас бу-
дем поздравлять, и 70 представим двойными 35. 
Двойного Вам здоровья, любви мы пожелаем,                          
и для печали места Вам в жизни не оставим.

Друзья  Н. А. Щиров, Н. К. Рабочий,
В. Т. Гречишкин, Г. В. Бакулин,

А. В. Валуйский, В. И. Дегтярев и др.

30 марта отметил 70-летний юбилей
со Дня рождения

КУДРЯВЦЕВ Алексей Дмитриевич!

Поздравляем тебя, дорогой брат, с юбилеем,      
со всей теплотой сестринской любви!

Как хорошо, что ты у нас есть, наша гордость, 
опора и самый родной человек! Пусть у тебя бу-
дет всё то, чего ты хочешь! Здоровья, достатка,         
благополучия!

Сёстры Александра и Екатерина.

Уважаемую
Елену Сергеевну МАЛЫШЕВУ

от всей души поздравляем
с наступающим 30-летним юбилеем!

30 лет — чудесный юбилей.
Самый лучший возраст, без сомнений.

Мы Вам желаем светлых дней,
В жизни только ярких впечатлений.

Счастья без границ, любви взаимной,
Жить без огорчений и забот,

Время посвящать себе любимой,
Молодеть еще из года в год.

Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

1 квітня, четвер
День Сміху!
Міжнародний день птахів

2 квітня, п’ятниця
Міжнародний день дитячої   
книги

4 квітня, неділя
День геолога
Всесвітній день моркви

6 квітня, вівторок
День робітника слідчих органів

7 квітня, середа
Благовіщення
Всесвітній день здоров’я

8 квітня, четвер
День працівників військових  
комісаріатів

12 квітня, понеділок
Всесвітній день авіації і              
космонавтики
День працівників ракетно-     
космічної галузі України
День скаута в Україні

15 квітня, четвер
День працівників кримінального 
розшуку України

16 квітня, п’ятниця
Всесвітній день голосу

17 квітня, субота
День пожежної охорони
Український День навколишньо-
го середовища (День довкілля)

18 квітня, неділя
День пам’яток історії та          
культури
Міжнародний день пам’яток та 
історичних місць

21 квітня, середа
Всесвітній день творчості та    
інноваційної діяльності
Міжнародний день секретаря
Міжнародний день Землі

23 квітня, п’ятниця
Всесвітній день книг і                        
авторського права
Всеукраїнський день психолога

24 квітня, субота
Міжнародний день солідарності 
молоді

25 квітня, неділя
Вхід Господній в Єрусалим 
(Вербна неділя)
Міжнародний День ДНК

26 квітня, понеділок
Міжнародний день інтелекту-
альної власності
Міжнародний день пам’яті   
Чорнобиля

28 квітня, середа
Всесвітній день охорони праці
Міжнародний день танцю

30 квітня, п’ятниця
День прикордонника

2-4 квітня
Сильна магнітна буря. За-

тяжна магнітна буря свого піку 
досягне 4 квітня. Коливання 
будуть настільки потужними, 
що можуть позначитися на 
самопочутті навіть не надто                     
метеозалежних людей.

8-12 квітня
Середня магнітна буря. Пік 

цієї магнітної бурі припаде на 
10 квітня, коли вона досягне  
рівня G1 (тобто п'яти балів).

У ці дні до головних болів і 
стрибків тиску можуть дода-
тися ломота в тілі, млявість, 
слабкість і навіть панічні ата-
ки. Також вона вплине і на 
сон: у когось почнеться без-

соння, а інші навпаки стануть 
скаржитися на підвищену                                               
сонливість.

21 квітня
Слабка магнітна буря.
Більшість людей її, ймо-

вірно, навіть не помітить. Од-
нак людям, дуже чутливим 
до коливань, у цей день вар-
то бути уважнішими до свого                                    
здоров’я.

24-26 квітня
Магнітна буря стане більш 

потужним ударом. Під рукою 
варто тримати ліки від головно-
го болю, для нормалізації тис-
ку і від хронічних захворювань     
(у кого такі є).

glavred.info


