10 КВІТНЯ 2020 р.
№ 15 (10317)

Для забезпечення санітарноепідеміологічного
благополуччя
населення Новоайдарського району, з метою запобігання поширенню на території району гострої
респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-Co
V-2, рішенням районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій вирішено
питання щодо забезпечення пальним із місцевого матеріального резерву ДПРЧ-25 Головного управління
ДСНС України у Луганській області
для санітарної обробки із залученням
відповідної спеціалізованої техніки.
На даний час проводиться санітарна
обробка території населених пунктів
Новоайдарського району.
Сектор з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами
райдержадміністрації.
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В Україні, попри карантин і
екстрені заходи в медичних закладах,
продовжується медична реформа.
Згідно з планами, 1 квітня 2020 року
низка медичних послуг стала безкоштовною. Також змінюється форма
фінансування медустанов і передбачене збільшення зарплат лікарям.
Про це повідомляє Національна
служба здоров'я України.
Тепер на безоплатній основі надаються такі послуги: низка аналізів, у тому
числі мамографія та колоноскопія, приймання пологів, оперативне втручання і
стаціонарне лікування.
Повний перелік безкоштовних послуг
за направленням лікаря є наступним:
- первинна медична допомога;
- екстрена медична допомога;
- амбулаторна вторинна (спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована)
медична допомога дорослим та дітям;
- мамографія молочної залози;
- гістероскопія;
- езофагогастродуоденоскопія;
- колоноскопія;
- цистоскопія;
- бронхоскопія;
- лікування хворих методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах;
- хірургічні операції дорослим і дітям
в стаціонарі;
- стаціонарна допомога дорослим
та дітям без проведення хірургічних
операцій;
- медична допомога при гострому
мозковому інсульті;
- медична допомога при гострому
інфаркті міокарда;
- медична допомога при пологах;
- медична допомога новонародженим
в складних неонатальних випадках;

На Урядовому порталі опубліковано
Постанову
Кабінету
Міністрів
України № 247 «Про особливості
надання житлових субсидій» від
25 березня 2020 року.
Згідно з Постановою, на період карантину забороняється припиняти
надання житлових субсидій у випадках, передбачених Положенням
про порядок призначення житлових
субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
21.10.1995 № 848, крім обставин, що
унеможливлюють надання житлової
субсидії (переїзд родини або смерть
одинокої особи).
Розрахунок житлових субсидій на
період карантину відбуватиметься з урахуванням збільшених на 50% соціальних
нормативів користування такими комунальними послугами, як централізоване
водопостачання та водовідведенням,
постачання гарячої води, газу та
електроенергії для побутових потреб
(окрім опалення) (соціальні нормативи, у межах яких надається субсидія на
оплату ЖКП, встановлені підпунктами
постановою Кабінету Міністрів України
від 06.08.2014 № 409).
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- діагностика та хіміотерапевтичне
лікування онкологічних захворювань;
- діагностика і радіологічне лікування
онкологічних захворювань;
- психіатрична допомога дорослим та
дітям;
- діагностика і лікування дорослих і
дітей з туберкульозом;
- діагностика, лікування і супроводження осіб з ВІЛ;
- лікування осіб з психічними та
поведінковими розладами внаслідок
вживання опіоїдів з використанням
препаратів замісної терапії;
- стаціонарна паліативна медична
допомога дорослим та дітям;
- мобільна паліативна медична
допомога;
- реабілітація немовлят, які народилися передчасно і/або хворими, протягом
перших 3 років життя;
- реабілітація дорослих і дітей від
3 років з ураженням опорно-рухового
апарату;
- реабілітація дорослих і дітей від
3 років з ураженням нервової системи.
Також другий етап медреформи
передбачає, що медустанови почнуть
отримувати фінансування у залежності
від кількості хворих, а не спроможностей медичного закладу. Так, за приймання пологів лікарня отримає трохи
більше 6 тисяч гривень, а за лікування
гострого інфаркту міокарда майже вдвічі
більше - близько 16 тисяч.
znaj.ua

Відтерміновано впровадження з
1 травня 2020 року до першого числа місяця, наступного за місяцем
закінчення карантину мінімального
обов’язкового платежа за спожиті послуги у розмірі 20% середньомісячного
сукупного доходу домогосподарства.
Житлова субсидія має бути призначена громадянам, які були звільнені з
роботи в період карантину, відповідно
до пункту 1 частини першої статті 40
Кодексу законів про працю України, і
зареєструвалися в службі зайнятості
як безробітні.
Також усім домогосподарствам,
які отримували житлову субсидію в
опалювальному періоді 2019-2020
років, субсидія на наступний період
має призначатись автоматично.
budport.com.ua

Старобільське об'єднане управління
Пенсійного фонду України Луганської
області інформує, що відповідно до прийнятого Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних
та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби» від 30.03.2020
№ 540, усі пенсійні виплати на період
карантину будуть продовжені автоматично.
Для отримувачів пенсій по інвалідності,
у яких період огляду по інвалідності випав
на період карантину (перекомісія МСЕК та
ЛКК), це означає, що турбуватись не потрібно
– пенсії будуть виплачувати до кінця карантину без зупинки. Перепризначення таких
пенсій буде проведено в автоматичному
режимі за матеріалами пенсійних справ, отже
громадянам звертатись до управління не
потрібно.
Після закінчення терміну дії карантину або обмежувальних заходів управління
Пенсійного фонду здійснить перерахунок
розміру виплаченої пенсії вже на підставі
поданої особою заяви та результатів
переогляду МСЕК.
Звертаємося до наших громадян – не
хвилюйтеся. Незважаючи на введення карантину, ми на зв’язку, управління не
припиняє роботу. Усі послуги можна отримати в дистанційному режимі, за допомогою
онлайн-сервісів Пенсійного фонду України.

У квітні 2020 року низка пенсіонерів
зможуть отримати одноразову допомогу в сумі 1000 грн. Таке рішення
було прийнято Кабінетом Міністрів
України.
На доплату можуть розраховувати:
- пенсіонери, розмір пенсії яких з
урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги,
індексації пенсії, щомісячної компенсації
в разі втрати годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи та інших
доплат до пенсій, встановлених за-

У квітні українцям прийдуть дві платіжки
за газ. Одна - за об'єм спожитого газу у
березні, а інша - за транспортування газу у
квітні.
Тариф у першій платіжці, тобто за спожитий газ, у всіх однаковий і становить 4,33
гривні за кубометр спожитого газу. У березні
українці заплатили за спожитий у лютому
газ за тарифом 5 гривень за кубометр. Це на
13,5 % дорожче за ціну у квітневих платіжках.
Ціна в другій платіжці, тобто за транспортування, відрізняється в різних областях
та навіть районах області. У березні найдешевше платитимуть у Києві – 0,34 гривні
за кубометр газу, а найдорожче у частині
Львівської області – 2,39 гривні.
Українці, які не споживали газ у березні
чи квітні, все одно заплатять. Не за спожи-

У разі виникнення запитань, консультації
можна отримати за номерами «гарячої лінії»
0666193370 (для мешканців Новоайдарщини), 0642 96 0833 (для мешканців м. Щастя),
за допомогою Skype-зв’язку (Новоайдарський ВОГ) або онлайн-сервісів Пенсійного
фонду України.
ВИ залишайтеся вдома, дбайте про себе
та своє здоров’я. А МИ на своєму робочому
місці працюємо заради ВАС. ЗУПИНІМО
COVID-19 РАЗОМ!
Довідково: на вебпорталі електронних
послуг Пенсійного фонду України працює
низка сервісів для пенсіонерів, застрахованих осіб та страхувальників. Це, зокрема:
- подання документів на призначення
пенсій в «один дотик»;
- налаштування послуги безкоштовного СМС-інформування (щодо призначення/
перерахунку пенсії; сплати страхових внесків
роботодавцем та страхового стажу особи);
- отримання довідок, достовірність яких
підтверджується QR-кодом (про розмір сплачених внесків (форма ОК-5), витяг із реєстру
застрахованих осіб, довідка про розмір
пенсії);
- отримання застрахованими особами через особистий кабінет інформації про страховий стаж та щомісячні відрахування єдиного
соціального внеску роботодавцем;
- кабінет страхувальника, через який
можна отримати інформацію стосовно
сплати єдиного соціального внеску, в тому
числі щодо заборгованості підприємства
з цього виду платежу, а також електронні
«Довідки про трудовий та страховий стаж»
працівників для розрахунку суми виплати
за час тимчасової непрацездатності.
В. ЗРАЖАЄВА, начальник
Новоайдарського відділу
обслуговування громадян СОУПФУ.
конодавством, не перевищує 5000 грн
станом на 1 квітня 2020 року;
- одержувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб
з інвалідністю з дитинства та дітей з
інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв'язку
з втратою годувальника або державну
соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України
«Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію,
та особам з інвалідністю»);
- одержувачі державної соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію, та особи з інвалідністю;
- одержувачі тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі,
яка досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсійну виплату.
apostrophe.ua

тий газ, а за його транспортування. Все через те, що для вас підрахували, скільки ви
спожили за період з 1 жовтня 2018 по 31
вересня 2019. Поділили все на 12 місяців, а
потім цю кількість кубометрів помножили
на місцевий тариф. Так вийшла фіксована
ціна за транспортування, яка не залежить
від того, чи споживаєте ви зараз газ, чи ні.
24tv.ua
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Продовжуємо знайомити з елементами нематеріальної культурної спадщини нашого регіону. Цього разу пропонуємо елемент НКС, який побутує
в с. Гречишкіне Новоайдарського району – «Приготування козацького
квасу з хріном у селі Гречишкіне».
Село Гречишкіне почало своє існуван- родина Гречишкіних. При приготуванні
ня з другої половини XVIII століття, і його козацького квасу з хріном потрібні наступзасновником був козак Іван Гречишкін, ні продукти: вода, саморобні дріжджі (з
який переселився на ці землі зі своєю ро- хмелю та висівок), цукор, сіль, борошно,
диною з верхоріччя Дону. З тих давніх-да- вишневі гілочки, горілка та хрін. Застовен обряди, традиції донського козацтва совують такий посуд: відро (цеберка),
зберігаються до цього часу, і приготування дерев’яна палиця (веселко), діжник, докозацького квасу з хріном – одна з них.
моткана ряднина, гранчаста склянка та
Козацький квас із хріном у селі Гречиш- чарка, макітра (для дріжджової опари),
кіне готували, в основному, на великі свя- друшляк, тертка, каструля.
та. На храмове свято Вознесіння обов’язПриготування козацького квасу з хріково варили холодець з птиці або свинини ном знаходиться під загрозою, оскільки
і разом з ним вживали козацький квас. В виготовлення саморобних дріжджів в супорційну тарілку клали готовий холодець часних умовах проблематичне через дета заливали квасом. Їли дерев’яними лож- фіцит сировини. Дріжджі з хмелю можна
ками «в прихльобку». У піст готували таку замінити спиртовими, але при цьому смак,
страву: варену картоплю, червоний буряк, корисність та якість продукту змінюються.
зелену або ріпчасту цибулю, (літом додаСпосіб передачі елементу в громаді
вали свіжий огірок), подрібнювали, змішу- лише один: передавання секретів приговали, заливали квасом і їли дерев’яними туванні козацького квасу з хріном молодложками. А ще козацький квас з хріном шому поколінню практичним шляхом під
вживають у невеликій кількості як напій, час проведення майстер-класів носіями
що підіймає тонус, бадьорить та перешкод- знань про обряд.
жає сп’янінню при вживанні алкоголю.
Луганський обласний
На теперішній час носіями елементу є
центр народної творчості.

Мова кожного народу – його національна ознака. Мова – душа кожної національності, її святощі, найцінніший скарб.
Звичайне слово вміщує в собі так багато. Щастя і горе, радість і смуток – усе
може бути в одному слові, залежно від
почуттів, які закладаються в слово.
Минають дні, спливають роки, позаду залишаються століття. Проте є
одне, що золотою ниткою поєднує сучасність і давнину. Це мова. У кожного
народу вона своя – найкраща в світі. Та,
якою ненька співала колискову, та, якою
вимовив найперше слово у житті.
Для нас такою мовою є українська. Подумки ми линемо до центральної постаті в
розвитку української мови - Т. Г. Шевченка, який усією творчістю стояв на позиції:
«І возвеличмо на диво і розум наш, і наш
язик». Своєю творчістю великий поет підніс українську мову до рівня передових
мов світу. І тому закономірно, що сільська
бібліотека (Н. П. Подройко) зустрічає нас
мудрим поглядом Т. Г. Шевченка з портрета у барвистому рушнику (вишивала
мама Наталії Петрівни) і добрим привітним словом бібліотекаря. Переоцінити значення Т. Г. Шевченка неможливо.
Творчість його присвячена народові, тому
збірка поезій «Кобзар» стала для людей
як Біблія. Це справжнє щастя для нації –
мати такого поета як Шевченко.
Життя Великого Кобзаря – це огонь в
одежі слова. Це вогонь вічний і незгасний,
і завдання сучасного покоління любов’ю,
повагою та пам’яттю підтримувати цей
вогонь. І це дуже відчутно в НВК Олексіївська школа-гімназія. В дні 206-річчя з
Дня народження великого поета в шкільній бібліотеці були оформлені книжкові

виставки творів Т. Г. Шевченка, прикрашені неймовірними українськими рушниками, на виставочних стендах розміщені
портрети поета й його малюнки.
Педагогічний колектив з учнями, працівники дитячого садочка з вихованцями,
представники сільської ради, громадськість села (всього 144 чол.) долучилися
до акції «Луганщину єднає слово Кобзаря». Цей захід спільного читання вголос
уривка поеми «Сон» відкрила Людмила
Миколаївна Закутня. Вона підкреслила
важливість акції та Великого Кобзаря для
всієї країни. І ось над Олексіївкою лунають слова великого поета… Вони заворожують, зачаровують, захоплюють та
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Село Гречишкино богато своими традициями. О них многие знают. Так
что перечислять их мы не будем. Единственное, отметим, что все они
от трудолюбия жителей нашего села, бережливого отношения к тому,
что имеем, чем дорожим. Это все передается из поколения в поколение.
Изучить, донести до младшего поколения то, что нам дорого, то, что
уникально и неповторимо – главный девиз моих земляков.
Их творческий подход мы можем наблюдать во всех сферах быта. Например, приготовить обед будничный или праздничный, казалось бы, обычное дело. Но не для гречишан. Здесь к этому подход особый, обстоятельный. Веками существовали традиции создания национальных блюд.
И мы стараемся бережно это все сохранить.
С молоком матери впитала вкус уникальных блюд коренная жительница
села Раиса Серафимовна Гречишкина.
Сейчас ей, как говорится, семьдесят с
«хвостиком». Но она полна энергии и
желания помочь людям в приготовлении традиционных блюд на любой жизненный случай: это родины, крестины,
свадьбы, престольный день, траурные
события, дни села, районные и областные мероприятия, где представляется
традиционная кухня села Гречишкино.
Перечислить все блюда, которые непревзойденно готовит Раиса Серафимовна, и рецепты которых достались ей
от матери, бабушек-прабабушек, просто
невозможно. Но главное, она готовит это
безвозмездно, с огромным желанием помочь людям, обязательно с улыбкой на
лице, с любовью и добротой в душе, в
чистой, опрятной одежде. Ее дом всегда
открыт для тех, кто к ней обращается.
Уникальные блюда, рецепты которых
бережно хранит и передает, Р. С. Гречишкина: борщ «скоромный» (постный)
и на бульоне, каша поминальная: рисовая на молоке и яйце, постная фруктовая,
«лапшевник» - блюдо, которое готовится
на престольный день села Гречишкино,
пирожки с «крохтями» (хлебные крошки).
Ой, да всех блюд от Раисы Серафимовны просто не перечесть! Но особо
хочется рассказать о приготовлении одного из главных блюд села. Это квас с
хреном. Рецептом приготовления наша
искусница охотно делится с молодыми хозяюшками. И очень волнуется:
получился ли у них квас?

закохують ще більше в красу рідної мови.
З метою розширення знань учнів
про історичний розвиток рідної мови,
формування ціннісного ставлення до
української мови, прищеплення чинників народної моралі вчитель початкових класів Любов Іванівна Швачка з
учнями початкової школи організувала
свято української мови.
Відразу впадають в око плакати
«Наша мова солов’їна», «Плекаймо
мову» та ін. Мальовничо оформлена виставка книг. Любов Іванівна привітала
всіх з Днем рідної мови: «Щасливі ми,
що народилися і живемо в такій чудовій мальовничій країні. Тут живуть наші

Одним из основных ингредиентов
приготовления кваса являются дрожжи, которые хозяйка делает сама. Продукты для дрожжей – все это от земли.
Вода ключевая, отруби, хмель, мука белая. Правда, приготовление дрожжей
и кваса занимает несколько дней. Но
результат того стоит.
Квас готов. Это напиток, прекрасно
утоляющий жажду. Кроме того, в Гречишкино очень любят холодец (мясной,
рыбный) с квасом, окрошку традиционную (яйца, картофель) с квасом. Незаменимы окрошка или квас красный в
пост (свекла, картофель, лук, огурец).
И во всех блюдах – обязательно хрен.
В приготовление всех этих блюд Раиса
Серафимовна вкладывает душу. При этом
не считает себя уникальной хозяйкой. Но
я хочу заметить, что все эти блюда относятся к разделу нематериального культурного наследия села Гречишкино. Ни
много, ни мало. А это уже звучит гордо!
Спасибо Вам, Раиса Серафимовна, за
то, что храните эти рецепты, делаете их
популярными среди односельчан, делитесь своими секретами приготовления
и передаете их из поколения в поколение.
Т. ДЕМЕНТЬЕВА, участница
художественной самодеятельности
Гречишкинского СДК.
P. S. Новоайдарский районный
краеведческий музей представил документы на все эти блюда с квасом как «Нематеріальна культурна
спадщина села Гречишкіне».
батьки, тут жили наші прадіди – тут
корінь роду українського».
Поетичними словами українських
поетів учні розповідають про Батьківщину. Усім стає зрозуміло, що Батьківщина – це вишеньки цвіт, і верби
над ставом, і калина… Всі разом промовляють: «Це та найсвятіша і рідна
земля, що кожного з нас народила».
Далі учні пояснюють, що наша рідна
мова – українська, пісенна, ніжна і дзвінка. Талановито відтворили учні сценку з
дівчиною-українською мовою. Присутні
переглянули відео про історію мови. Захід продовжили «Мовні ігри», «Мовні
перегони». Діти побували «В гостях у
казки», де зустрілися з Івасиком-Телесиком, Котигорошком, Кривенькою Качечкою, Паном Коцьким, славнозвісною
Козою-Дерезою, привіталися з Колобком та Солом’яним Бичком. Звернувшись до усної народної творчості, згадали прислів’я про мову, скоромовки,
чистомовки, прислів’я і приказки, позмагалися в «мовних перегонах». Активно
складали вірші, відгадували загадки.
Свято добігає кінця. Наостанок діти
словами поезій висловлюють свою думку,
що є мова. І нам усім стає зрозуміло, що
українська мова – серце народу, нації гордість, людства досягнення дива, чарівна і
найрідніша.
І як висновок пролунала думка усіх
присутніх, звернена до мови: «Тож розправ свої крила, лети на свободу і над світом чарівно звучи! Залишайся навічно у
серці народу, мово рідно моя, не мовчи!».
Н. ГЕТЬМАНЦЕВА, позаштатний
кореспондент, с. Олексіївка.
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«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает. Пускай болтают, но я
то знаю, что мы с тобою ни на что не
променяем сердечной дружбы, нам подаренной судьбой» - слова этой известной песни как нельзя кстати приходят в
голову, когда эти женщины заговаривают
о своей давней дружбе.
В славное село Райгородка героини
очерка приехали совсем молоденькими,
по распределению из своих учебных заведений, из разных уголков тогда еще
СССР: Галина и Татьяна – из Белгородской области, Лидия – из Свердловки, а
Нина – из Старобельского района. Их,
разных по характеру, по профессиям
(Г. И. Нестеренко работала секретарем
сельского совета, Л. И. Яроцкая – зоотехником, Т. Г. Аносова – поваром,
а Н. А. Грицаенко – дояркой, а потом
бригадиром МТФ), объединила душевная близость, умение сопереживать
и поддерживать друг друга.
Здесь, в ставшей родной Райгородке,
они постепенно обжились, обзавелись
семьями: мужья, дети, приятные семейные хлопоты. Конечно, друг с другом
были знакомы: село есть село, часто и
по работе сталкивались, и просто о том
о сем болтали. А тут еще в 1985 году
все получили квартиры (дома) на одной улице, практически по соседству.
Еще больше сблизились.
Все шло ровно и гладко, но жизнь
приготовила свои испытания. В семье
Аносовых произошла беда. Хранительница домашнего очага, Татьяна попала в
больницу, тяжело болела. Так вот, девчата не бросили соседку в беде: помогали и
поесть приготовить для семьи, и корову
подоить, и по хозяйству по мере возможностей... Делали все, чтоб семья не страдала, и Таня не беспокоилась о происходящем дома, скорее шла на поправку.
Тот несчастный случай, произошедший так давно, крепко-накрепко связал судьбы женщин воедино.
Вот уже тридцать лет живут они этой
дружбой. Все они остались вдовами,
у всех дети выросли хорошими людьми, стали самостоятельными, разъехались по белу свету. Но женщины-то

10 квітня

2020 р.

Именно это окончание фразы «Красоту уносят годы, доброту не унесут»,
немного перефразировав, считают своим жизненным девизом четыре замечательные, открытые, приветливые женщины, которые стали друг для друга
больше, чем просто приятельницами, односельчанками.
Татьяна Григорьевна Аносова, Галина Ивановна Нестеренко, Нина Александровна Грицаенко, Лидия Ивановна Яроцкая - именно так зовут самых настоящих добрых подруг, чьи дружба, искренние взаимоотношения
становятся примером для многих.

и не думают оставлять друг друга!
Вот, например, сейчас, неунывающая
жизнерадостная Татьяна Григорьевна, и
по профессии, и по призванию просто
великолепный повар, с утра пораньше
наварит какой-нибудь вкуснятины и давай обзванивать подруг: «Кому первому
суп нести? Или сами ко мне придете?».
И, знаете, приходят, собираются вместе.
Вот так-то, взаимовыручка в действии.
Да и огороды они все вместе сажают.
Соберутся вчетвером. Сегодня на одном
огороде поработали, завтра – на другом.
И весело, и дружно, всем на загляденье.
Их трогательная дружба и взаимоотношения вызывают самые лучшие эмоции
и заставляют верить в самое доброе и

Шановна редакціє
«Вісника Новоайдарщини»!
Сорок років живу і працюю в Новоайдарському районі і жодного разу не звертався до земляківновоайдарців через газету. Але таке рішення прийняв
тому, що 25 березня довелось мені бути присутнім
на сесії Новоайдарської районної ради, і враження від роботи деяких депутатів викликали в мене
суперечливі відчуття. Одним із пунктів порядку
денного сесії був пункт про внесення змін до районного бюджету 2020 року, в якому пропонувалось
виділити кошти на наступне:
- для виплати за рішенням суду Торбі Н. І.;
- для придбання комп’ютерного томографа у
Новоайдарську багатопрофільну лікарню;
- на ремонт та створення сучасного реанімаційного
блоку в лікарні;
- на проведення заходів пожежної безпеки й ремонт шкіл та дитсадків нашого району та ще на інші
корисні для нашого району заходи.
Але результати поіменного голосування за цей пункт
порядку денного сесії вийшли дуже цікавими, а саме:
депутати Воронкіна В. М., Кішкінова О. М., Корж
О. Л., Коробка О. В., Нікітіна О. М., Помазан М. О.,

светлое. Совместные чаепития таким
вот неразлучным «квартетом», дружеские посиделки с песнями, шутками и
прибаутками – это уже неотъемлемая
традиция этой великолепной четверки.
Кстати, на публике они тоже выступить не стесняются, не пропускают
общесельских мероприятий. А их выступления от улицы Новостройной –
вообще отдельная история.
Все эти женщины излучают какойто внутренний свет. Они выдержанные,
тактичные, отзывчивые. За эти годы они
стали друг другу роднее чем сестры.
Они знают друг о дружке практически
все и готовы разделить и минуты радости, и мгновения боли. Это ли не чудо?

Сабєльнікова С. В., Свирида А. А. - «утримались», а
депутат Кузнєцов С. М. взагалі проголосував «проти»
(див. сайт Новоайдарської районної ради).
І у мене виникло питання: а від чого ви, шановні,
«утримались» та були «проти»? Ви добре розуміли,
що якщо не будуть прийняті зміни до бюджету, то
Торбі Н. І. гроші не виплатять; у лікарню не придбають комп’ютерний томограф, що дуже потрібен усім
мешканцям. До речі, обстеження на ньому буде безкоштовне, а зараз таке «задоволення» вартує близько 4 тис. грн. Також не буде створено реанімаційний
блок, вкрай необхідний новоайдарцям для лікування
інфарктів, інсультів та інших зовсім не радісних хвороб, не буде відремонтовано школи та дитячі садки
до нового навчального року, а то і зовсім закриті за
неможливістю усунення недоліків з пожежної безпеки, через які практично на всі освітні заклади району
ГУ ДСНС України в Луганській області подало позови до Луганського окружного адміністративного суду,
і суд вже закриває їх.
А ще мені незрозуміло, як прямо на сесії депутат
Кузнєцов С. М. став ображати колегу – депутата та
виконуючого обов’язки гендиректора НКП «Новоайдарська багатопрофільна лікарня» тільки за те, що
вони молодші за нього. Як неприємно та огидно дивитись на такий негідний вчинок народного обранця!
Мабуть, депутатській комісії Новоайдарської районної
ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, гласності, засобів
масової інформації та комунальної власності й голові
районної ради В. В.Макогону є над чим попрацювати.
Я довго міркував: писати цього листа чи ні. Але
вирішив: треба! Нехай мої земляки-новоайдарці знають своїх «героїв», знають, хто і як турбується про
життя, здоров’я, безпеку тих людей, які обрали їх депутатами Новоайдарської районної ради. І на наступних
виборах, я Вас благаю, будьте дуже-дуже уважними,
шановні земляки.

И это просто здорово, что перед нами
такой пример настоящей бескорыстной
женской дружбы, проверенной годами,
жизненными испытаниями, которые доказали: она не сломается, не поддается
времени, ей не страшны бури, невзгоды.
«С возрастом мы раскрываем для себя
новое понятие «дружбы», вкладывая в
него более глубинный смысл, нежели
раньше. Теперь друг — это не просто тот,
с кем можно вдоволь повеселиться, но и
тот, на кого можно положиться в трудную
минуту. Друг — это человек, который
принимает нас такими, какие мы есть.
Он прекрасно осведомлен о всех наших
недостатках и слабых местах, но никогда по ним не ударит. О чем мы думаем,
говоря о дружбе? Какие слова приходят
на ум? Доверие. Ответственность. Взаимопонимание. Веселье. Вместе. Тепло.
Память. Положительные эмоции. Взаимовыручка. Помощь. Крепкий союз. Открытость. Искренность. Откровенность.
Бескорыстность. Общие интересы и увлечения. Опора. Поддержка. Это те слова, которыми мы характеризуем друга и
ждем от него чуда, преданности, понимания и веры — в себя, в него, в дружбу…
И безмерно счастливы, что мы есть друг
у друга», - говорят четыре подруги.
Уважаемые Татьяна Григорьевна,
Галина Ивановна, Нина Александровна, Лидия Ивановна! Спасибо вам за
то, что доказали существование неподдельной женской дружбы своим ярким
примером. Мы восхищаемся вами. Здоровья вам, счастья и понимания. Пусть
ваша дружба с каждым днем становится все крепче. Оставайтесь такими добрыми, трогательными, жизнерадостными и оптимистичными всегда. Ну,
как минимум, лет до ста!
М. ТИХОНОВА.
P. S. За такой трогательный и
добрый рассказ о замечательных
односельчанках, за идею для статьи огромная благодарность директору Райгородского СДК Валентине Александровне Евдокимовой.
Спасибо за сотрудничество.

В рамках Програми ООН з відновлення та розбудови миру на Сході України за фінансової підтримки
Європейського Союзу розпочинається грантова
програма для місцевих жителів та внутрішньо
переміщених осіб, які проживають на підконтрольних
Уряду України територіях Луганської, Донецької та
Запорізької областей на започаткування, відновлення
чи розширення мікро, малих та середніх підприємств.

Грантова підтримка надаватиметься для реалізації
бізнес-проєктів у таких секторах економіки:
- виготовлення кераміки і гончарних виробів,
посуду, сувенірної продукції тощо;
- виробництво текстильної продукції та одягу,
виготовлення та ремонт швейних виробів;
- виробництво харчових продуктів;
- виробництво зернових та олійних культур;
- виробництво яловичини та коров'ячого молока;
- виробництво м'яса домашньої птиці та яєць.
Максимальна сума одного гранту: до 6500 євро
у гривневому еквіваленті.
Для участі в конкурсі бажаючі повинні заповнити
заявку і з необхідними додатками подати її виключно
через он-лайн систему прийому заявок за посиланням
grant.ccc-tck.org.ua. Кінцевий термін подання заявок
до 23:59 (за київським часом) 3 травня 2020 року.
Для отримання додаткової інформації щодо умов
конкурсу та процедури подачі заявок просимо звертатися до Творчого центру ТЦК за електронною поштою:
info@ccc.kiev.ua або за телефоном 0 (800) 406 411.
Інформація про конкурс та його вимоги, рекомендації
з підготовки бізнес-планів та інструкція з подачі онлайн заявки розміщені в Посібнику з підготовки та
подання заявок на участь у конкурсі на сайті ТЦК:
ccc-tck.org.ua, на окремому сайті грантової програми
http://my-ccc.org/ та на сторінці програми в соціальній
мережі Facebook facebook.com/ccc.creative.centre.
Крім того, в кожній цільовій області будуть
проведені інформаційні заходи щодо роз’яснення
З повагою, Почесний громадянин умов конкурсу. Графік інформаційних заходів та їх
Новоайдарського району кураторів буде розміщено додатково за посиланням:
О. В. КАЛМИКОВ. http://my-ccc.org/kohkypc-3.html.

«ВІСНИК

Апрель несет в себе сразу несколько астрономических явлений, за которыми приятно наблюдать. Ближайшее из них произойдет уже 8 числа и обещает особенный
вид ночного неба – нас ждет «Розовая луна».
Это - весеннее Суперлуние, то есть явление, когда Луна
на небе визуально становится больше. Так происходит изза того, что полнолуние 8 апреля будет происходить максимально близко к Земле. Однако сама Луна все же не розовая.
Лирическое название ему дано с привязкой к началу
цветения флоксов – распространенных преимущественно в Северной Америке цветов. Их часто можно заметить на альпийских лугах цветущими в течение нескольких месяцев. К тому же по астрономическому календарю
с апрельским Суперлунием отмечают приход весны.
Иметь красноватый цвет светило может в это время
только из-за пыли, пепла и других частиц в атмосфере.
И все же в эту ночь Луна будет освещать небо ярче
на целых 30 %, а ее диск увеличится примерно на 14 %.
Хоть явление случается несколько раз за год, однако наблюдение за ночным небом во время него каждый раз
оставляет впечатления.
ukranews.com

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Долгое время ученые по всему миру ломали головы над вопросом, есть ли вода на Марсе? От этого
зависела потенциальная пригодность планеты к жизни. Позднее удалось установить, что вода на «красной
планете» действительно есть. Более того, обнаружились даже целые резервуары! Но как они появились?
Исследователи из университета Аризоны заявили, что
источников воды на Марсе было, как минимум, два.
При этом они отличались по химическому составу. Это
удалось установить после изучения двух метеоритов
марсианского происхождения. Их состав различен по
соотношению изотопов водорода и других марсианских пород. Один из них оказался близок к породам,
которые находятся на окраинах Солнечной системы,
а другой – ближе к Земле.
Также специалисты заметили, что гипотеза о
сплошном покрытии Марса магмой не соответствует
действительности. Если на Земле был период массового извержения вулканов, в результате чего она полностью находилась под магмой, на «красной планете» такого не было. Скорее всего, вода попала на нее
из-за воздействия других небесных тел.
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Тюлень-крабоед приплыл на украинскую станцию
Академик Вернадский, вылез на настил и уснул.
Обычно тюлени проплывают мимо станции, но этот,
200-килограммовый, осмелился не только подплыть,
но и прилечь отдохнуть совсем рядом с людьми.
Работники станции отметили, что это очень храбрый
поступок для тюленя.
«Это довольно необычная ситуация для станции,
и полярники решили, что он зашел проверить, все ли
здоровы и сыты, и поднять настроение команды. А
после сложной проверки надо немного отдохнуть», —
пишут полярники.
znaj.ua

znaj.ua
В Японии очень умный парень решил использовать свои
способности для незаконного обогащения. Он «обчистил» около 1300 покупателей торгового центра в городе
Кото. Кассир запоминал имя, номер кредитной карты,
срок действия, а также цифры на обратной стороне. Все
данные он переносил в тетрадь. Мужчина придумал нехитрую схему: он обналичивал деньги, оплачивая товары чужими кредитными картами, а потом сдавал их в ломбард.
Заработанное кассир тратил на собственное проживание.
Воришка долгое время не привлекал внимания, но
потом заказал две дорогие сумки по 2,5 тысячи долларов, и его быстро нашла полиция — все покупки кассир заказывал на домашний адрес. Полицейские также
обнаружили его записную книжку, которая связала его
со всеми случаями кражи средств.
znaj.ua

На Луганщине пограничный пес по кличке Фокс вместе
со своим хозяином, прапорщиком Ярославом Дудусем,
уже 4 месяца выполняют задачи в Луганском пограничном отряде из состава Объединенных сил. В Луганскую
область Фокс приехал с западной границы, где проходил
службу в подразделениях, осуществляющих пограничный
контроль в пунктах пропуска «Тиса», «Шегини».
За время службы четвероногий пограничник блокировал
перевозку через государственную границу 7,72 кг марихуаны и 36,6 г героина. Кроме того, помог выявить более 30
попыток перевозки наркотиков, их аналогов, которые пытались доставить злоумышленники как на территорию Украины,
так и в страны Европейского Союза.
В марте на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ)
«Станица Луганская» Фокс нашел у жительницы Луганска 160 таблеток с содержанием вещества психотропного действия. Женщина пыталась перевезти лекарственные препараты на неподконтрольную украинским властям
территорию без разрешительных документов.
«Это результат ежедневной кропотливой работы как инспектора-кинолога, так и четвероногого питомца. Тренировки должны быть ежедневными и разнообразными. Даже во
время карантина мы продолжаем тренироваться, осваивать
инновации и совершенствовать уже приобретенные навыки.
А еще Фокс – верный друг и хорошая поддержка, ведь
служба в районе операции Объединенных сил - чрезвычайно специфическая, напряженная и морально тяжелая», –
рассказывает Ярослав.
dnews.dn.ua

В американском штате Мичиган запретили кидаться
осьминогами в общественных местах. Но что привело к
необходимости принятия такого удивительного закона?
Оказывается, до принятия данного закона, во время матчей, в которых участвовала хоккейная команда
Detroit Red Wings, болельщики швыряли осьминогов на
лед. Традиция появилась еще в 1952 году, когда команде нужно было выиграть все оставшиеся восемь игр,
чтобы получить Кубок Стэнли.
Тогда в начале первой игры кто-то из болельщиков кинул осьминога на лед — одну ногу за каждую
игру — и в результате Red Wings стали чемпионами.
В то же время такая традиция «осьминог на удачу»
кажется немного дороговатой.
Однако, такой странный закон далеко не единственный. Например, в штате Аризона запрещено охотиться
на верблюдов. В штате Калифорния запрещены бани.
В городе Лос-Анджелес нельзя лизать жаб. А в городе
Норко закон запрещает жителям владеть носорогами.
znaj.ua

Таиландский король Маха Вачиралонгкорн Рама
Х из-за пандемии covid-19 ушел в весьма «сладкую»
самоизоляцию. И монарх сделал это не на родине,
а в заграничном отеле. Причем 67-летний король
«прихватил» с собой компанию из 20 наложниц.
Король выкупил все номера четырехзвездочного
немецкого отеля Grand Hotel Sonnenbichl и разместился там на время карантина с десятками любовниц.
Находились ли его жены вместе с ним, не уточняется.
nv.ua

Самая умная в мире собака породы бордер-колли живет в Норвегии. Зовут ее Виски. Животному шесть лет,
и оно знает названия 90 своих игрушек. Чтобы доказать это, собака может принести любую из них, только
услышав лишь одно слово — название игрушки.
Кроме того, собака различает немало других объектов. Например, может на запрос схватить мячик
или веревку. Владелец уверяет, что всему Виски научилась самостоятельно. К тому же, ее умение уже
подтверждено специалистами по поведению животных.
Кроме того, ученые провели исследование, в рамках которого сравнили умение собаки с тем, как учатся
говорить дети. В истории это не первая бордер-колли,
которая прославилась подобными умениями.
В 2019 году в возрасте 15 лет от старости умерла
бордер-колли по кличке Чейсер, которая прославилась как самая умная собака в мире — она знала более тысячи слов. В июне 2004 года 76-летний житель
Южной Каролины Джон Пилл получил щенка на день
рождения. Поскольку мужчина работает профессором
психологии в местном колледже, то решил обучать
воспитанника по авторской методике.
znaj.ua

Как известно, маленькие и неокрепшие животные
в дикой природе подвергаются большой опасности:
даже тигры или львы, до тех пор, пока не вырастут,
беззащитны и легко становятся жертвами хищников.
Чрезвычайное спасение случилось в Кении. Пастухи пасли коз, и увидели, как из кустов выскочила
взрослая зебра, ее детеныш и несколько львов. Уверенные в себе кошки решили не тратить силы на малыша
и преследовали взрослую особь. Пока они охотились
на нее (погоня закончилась успехом львов), маленькая
зебра инстинктивно смешалась со стадом коз.
После этого пастухи взяли ее под свою защиту, напоили молоком, но постоянно заниматься зеброй они не могли, поэтому привели ее
в природоохранную организацию.
Уже там девочка получила имя Дирия (Diria). А
для того, чтобы минимизировать уровень ее стресса, воспитатель решил «притворяться» зеброй: носит пальто с полосатым принтом. Сейчас известно, что после того, как зебра станет взрослее, его
отпустят в дикую природу.
nv.ua
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Сода. Пищевая сода способна сдержать рост сорняков, и
это особенно удобный способ
для удаления травы в трещинах дорожек и бордюров. Просто посыпьте немного соды на
места, где прорастает сорняк.
Соль. Растворите 1 часть соли
в 2 частях горячей воды. Полученной смесью полейте сорняки. Вы можете также просто
посыпать соль на места, где
пытается прорасти сорняк.
Алкоголь. Он вызывает
обезвоживание, и именно это
его качество поможет уничтожить сорняки на участке. До-
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бавьте 30 гр водки в 2 стакана
воды, также капните немного
жидкого мыла. Смешайте все в
пульверизаторе и опрыскайте
сорняки в середине дня, когда
солнце греет сильнее всего.
Ароматная смесь. Смешайте 1 стакан соли, 3 л уксуса, немного жидкого мыла для мытья
посуды и цитрусового эфирного
масла. Распылите полученную
смесь на сорняки.
Кукурузная мука. Посыпьте ее на места, где обычно
произрастает сорняк, — она
затруднит размножение семян.
Газета. Уложите листы газеты в 3-4 слоя на места обитания сорняков и сверху обильно
посыпьте мульчей. Газета затрудняет проникновение солнечного света в грунт и естественным образом предохраняет
ваш участок от сорняков.
cpykami.ru

Безусловно, с сорняками нужно бороться, однако от
них можно получить и немало пользы. К примеру, место,
на котором растет тот или иной сорняк, может подходить для посадки разных культурных растений, которым нужна преимущественно щелочная, или кислая, или
нейтральная, или плодородная почва. Таким образом, без
дополнительных средств и специфичной аппаратуры
можно выяснить, куда сажать разные растения.
На кислой почве растут
На слабощелочной — лебеда,
преимущественно мята, зе- полевая горчица и вьюнок.
леный мох, вереск обыкноПлодородная почва пестрит
венный, подорожник, осока и такими сорняками, как люмедуница с розовыми цветками. тик, одуванчик, подорожник,
На средне-слабокислой по- крапива и сныть.
чве вырастут василек, живоМинеральный состав почвы
кость, полевой хвощ, молочай, тоже очень важен, и по сорнямать-и-мачеха,
трехцветная кам его также можно опредефиалка и лютик ядовитый.
лить. Большое количество кальЕсли на грунте образова- ция преобладает там, где растет
лась мокрица, донник, ромаш- солнцесвет и венерин башмака, дикая редька или пасту- чок. Отсутствие азота являетшья сумка, это обозначает, что ся причиной появления таких
почва обладает нейтральной сорняков как клевер, люцерна
кислотностью. На этой почве и росянка. Напротив, при пепрекрасно приживается рассада. реизбытке азота на земле выраНа щелочной почве растут стет бузина черная, лютик едтакие сорняки как живуч- кий, хмель, калужница и лебеда.
ка, медуница с фиолетовыми
цветками, мак.
cpykami.ru

Сегодня в продаже в специализированных магазинах имеются химические препараты для активного корнеобразования черенков. Тем не менее, существует, как минимум, 5 натуральных
стимуляторов, которыми можно пользоваться в домашних
условиях и добиваться не менее эффективных результатов.
корнеобразоваЧаще всего черенкуют розы, мулирования
малину, клематис, крыжов- ния: водный раствор меда и
ник, герань и иные культуры, чистый мед. В первом случае
чтобы увеличить количество черенки опускают на ночь в
чистую воду (1,5 л) с мёдом
любимых растений.
Алоэ вера. В воду для наре- (1 ч. л.). Во втором случае край
занных побегов добавляют все- черенка макают в мед, затем
го 5-10 капель свежее выжатого сразу высаживают в землю.
Ива, верба или багульник.
сока сочных листьев алоэ вера,
чтобы усилить корнеобразова- Любую из веточек этих растений следует добавить в
ние и укрепить растение.
Дрожжи. На один литр воды емкость с водой, в которой
возьмите 100 гр свежих дрож- стоят черенки, и дождаться
жей и в полученном настое корнеобразования.
Картофель. В картофель
выдержите черенки в течение
суток. Затем срезанные ветки следует поместить черенок
переставляют в чистую воду (1 картофель = 1 черенок)
и оставить до прорастания.
и ждут образования корней.
Мед. Есть два способа
cpykami.ru
использования меда для сти-

У всех туговсхожих семян есть одна общая особенность — это плотная оболочка, которая порой является причиной длительной всхожести или загнивания семян еще до прорастания. Чтобы приблизиться к 100 % всхожести таких семян, как перец и баклажан,
а также сократить время на всхожесть в разы, воспользуйтесь интересным способом.
У туговсхожих семян есть не- остыть в течение 5-7 минут, диск остался увлажненным,
большой носик, откуда и будет затем используйте по назначе- но вода с него уже не капала.
В таком виде увлажненрасти будущий корень. Чтобы нию. В холодную воду добавьте
помочь семенам быстрее про- дополнительно лед, чтобы со- ный диск кладем в стакан,
расти, отрезаем ножницами хранить максимально низкую который, в свою очередь, натолько этот уголок. Для удобства температуру. Теперь помогаем крываем пластиковым пакескладываем подготовленные се- семенам быстрее прорасти: оку- том. Оставляем в теплом месте
мена в серединку разъединен- наем ватный диск сначала в го- до прорастания семян.
ного надвое ватного тампона рячую воду на 3 секунды, пальУже через 10 часов вы увицами слегка отжимаем, затем дите проклюнувшиеся семеи сворачиваем трубочкой.
Следующий шаг, который на 5-10 секунд — в холодную на — а это, согласитесь, репоможет быстро пробудить се- воду, тоже отжимаем. Повто- кордно быстро для туговсхожих
мена, — горячая и ледяная вода. ряем такую процедуру в общем баклажанов и перцев!
Горячая вода — не крутой ки- 5 раз. В последний раз воду
пяток. Дайте закипевшей воде не сильно отжимаем, чтобы
cpykami.ru

Клубника – прекрасная ягода, которую любят многие. Несмотря на достаточно простой
процесс роста, его можно улучшить, а значит, получить больше урожая. Одним из способов является посадка рядом растений-компаньонов. Они помогут бороться с вредителями,
улучшат вкусовые характеристики ягоды и ее количество.
пах неприятен целому ряду
насекомых. Это тля, блохи
и долгоносики.
Тимьян – отличный компаньон
для
отпугивания
гусениц от клубники. Он
также
привлекает
журчалок, которые питаются тлей,
гусеницами и трипсами.
Укроп, фенхель, кориандр,
шалфей – все эти травы не
подпустят к клубнике слизней, что особенно важно
при первой посадке.
Огуречная трава – лучший
друг клубники. Огуречная трава отлично борется с вредителями, привлекая их врагов. А
вот цветочки ее очень нравятся
пчелам, которые могут заодно
опылить и цветки клубники,
увеличив урожай. Однако важно садить огуречную траву с
северной стороны от клубники. Она растет быстро и может
перекрывать ягоде солнце.
Люпины – представители
семейства бобовых, они работают как поглотители азота из воздуха, перенаправ-

ляя его в почву. Азот – одно
из любимых веществ клубники.
Листовой салат и шпинат.
Оба травянистых растения рекомендуется садить рядом с клубникой. При таком соседстве
вы получите лучший урожай
сразу от трех.
Тмин привлекает насекомых
наездников, которые откладывают яйца в тела других организмов. В частности, ими становится тля и ряд других вредителей,
опасных для клубники.
Чеснок и лук работают
как антиосвежитель. Их за-

Выращивая огурцы, огородники сталкиваются с болезнями культуры. Часто они прогрессируют во время плодоношения огурцов,
поэтому использовать химикаты для борьбы с недугами нежелательно. На выручку всегда приходят народные средства против
болезней, среди которых эффективны известные всем йод и зеленка.
Для борьбы с прикорневой другим способом - смазывая 10
гнилью, часто поражающей огур- см приземной части ствола. Для
цы при неблагоприятной погоде, этого йод предварительно развоможно использовать раствор зе- дят водой один к двум. Эффективленки для полива. Раствор готовит- ность метода не снизится и при
ся из расчета 10 капель препарата использовании зеленки. Этот нана 10 литров воды.
родный способ применяется для
В профилактических целях огурцов на шпалере, и результаты
поливать растения начинают до видны уже после двух обработок
цветения с интервалом в 10 дней. с интервалом в неделю.
Лечебные поливы зеленкой чеОбойтись без химии можно и
редуются
с опрыскиваниями при таком страшном заболевании
листвы йодным раствором. Для огурцов как мучнистая роса. Приприготовления его 10 мл йода раз- готовить раствор очень просто.
водится в ведре воды. Опрыски- Небольшую бочку наполовину навания проводится в утренние или полнить прелым сеном, немного
вечерние часы после сбора урожая. утрамбовывая его. Затем доверху
Бороться с грибками, вызываю- бочку заполнить водой. Настаищими прикорневую гниль огур- вать раствор 3 дня, после чего
цов, с помощью йода можно и процедить и обработать огурцы по

Опасные для клубники
растения
Капустные. Одним из худших соседств, будет соседство с семейством капустных.
Оба растения в таком случае
принесут меньший урожай.
Если на каких-то растениях в прошлом сезоне вы обнаружили грибок, садить рядом
с ними клубнику не стоит.
Она очень уязвима к этому
поражению. Лучше сделать
перерыв в пять лет для этого
участка почвы.
cpykami.ru
листу каждые 7-10 дней. Против
ложной мучнистой росы используют такой раствор: 2 литра молока или сыворотки, 10 мл зеленки
(йода), 50 г мочевины
Все компоненты тщательно перемешать и развести водой до 10
литров. Первое опрыскивание - в
начале цветения огурцов. Затем
еще два раза обработать растения
этим раствором с периодичность
7 дней. Трех обработок достаточно.
Полезные свойства зеленки для
растений обусловлены наличием
в ней соединений меди. Использовать ее можно так же, как и
бордоскою жидкость или окись
меди. Зеленка не только выступает эффективным антисептиком
для растений, но и как подкормка
при недостатке меди. Особенно
необходима она при выращивании
растений на болотистых почвах.
Вовремя проведенные обработки огурцов йодом и зеленкой помогают не только спасти растения от болезней, но и получить
экологически чистый урожай.
vsadu.ru
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Фермерство продає

курей-несучок
і молодняк

Домінант, Ломан Браун, Леггорн, Борковська, Геркулес та ін.
Співпрацюємо з кращими
фермами України.
Доставка безкоштовно.

066-039-95-20, 068-902-33-04

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

продам
Однокомнатную КВАРТИРУ, 095-030-77-62.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский
машзавод), б/у. Итальянская автоматика. 099-36-88-604.
РАССАДУ ОВОЩЕЙ. Доставка. 095-49-857-38, 095-190-84-24.
ПШЕНИЦУ и КУКУРУЗУ по цене 3,50 грн./кг. Спеваковка.
095-57-136-33.
КУКУРУЗУ. Самовывоз. Новоайдарский район с. Спеваковка.
095-08-927-68.
СЕНО в тюках, 1,25 за 1 кг. 066-31-32-595.

куплю
ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.
КРС. 099-005-75-77, 096-313-90-50.
Мясоперерабатывающее предприятие закупает в опт
и розницу КРС в живом и убитом виде. 096-258-58-08,
050-753-45-19. Алексей.

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа.
Обслуживание. 099-336-87-79.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 050-964-09-80.

Установка.

Ремонт.

стол находок
Загублені ПОСВІДЧЕННЯ УБД, ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК, ВОДІЙСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ, ПАСПОРТ, ТЕХТАЛОН
на ім’я ВИШНЯКОВА Миколи Олексійовича, 25.02.1994 р. н.,
прошу повернути за винагороду.

095-51-23-839
Ремонт
изготовление,
перетяжка,
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

считать
недействительным
Втрачений
ВІЙСЬКОВИЙ
КВИТОК на ім’я КОЛЬЧЕНКА
Василя Володимировича, 17.04.1962
р. н., вважати недійсним.
Втрачений
ВІЙСЬКОВООБЛІКОВИЙ ДОКУМЕНТ на
ім’я САФОНОВА Сергія Олександровича, 30.06.1985 р. н.,
вважати недійсним.
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работа
ТОВ «Айдар Милам» требуются ВОДИТЕЛИ категории Е.
099-054-81-17; ЛАБОРАНТ-КОНТРОЛЕР мукомольного производства с опытом работы, возрастная категория - до 50 лет,
095-427-17-91.
Коллектив Штормовской ООШ выражает глубокие соболезнования водителю Арефьеву Николаю Валентиновичу по поводу невосполнимой утраты - смерти матери АРЕФЬЕВОЙ Александры
Васильевны. Разделяем Ваше горе. Скорбим вместе с Вами.

помним...
11 апреля – 1 год светлой памяти
ШОПИНОЙ Ольги Алексеевны
(22.05.1947 - 11.04.2019)
Догорит прощальная свеча, и глаза наполнятся слезами, трудно
жить на свете без тебя и поверить в то, что ты не с нами.
Муж, сын, внуки.
11 апреля – 1 год
светлой памяти
ШОПИНОЙ
Ольги Алексеевны
(22.05.1947 - 11.04.2019)
Тебя уж нет, а мы не верим,
в душе у нас ты навсегда, и
боль свою от той потери мы
не излечим никогда.
Сестра, зять, крестник,
племянник, внуки.

На каждой из полосок этой плетёнки написано слово на заданную тематику.
Все полоски сплетены так, что половина букв оказалась не видна. Попробуйте
восстановить все слова.

По горизонтали: 4. «Отощавший»
бифштекс. 10. Благодарственное слово.
11. Болотный «остролист». 12. «Наезд»
на доброе имя. 13. Христианин «западной» церкви. 14. Пернатый осмотр своих
владений. 16. Среда, которую можно
засорить голосом. 18. Интеллигентный
колдун. 21. Работник, знающий штат назубок. 24. Купальник «в три ниточки».
25. «Мореплаватель» среди раков. 26.
Так и липнет к холодильнику. 28. Ноль,
на котором можно сделать состояние. 30.
Стриптиз для лука. 32. Заморский задор.
33. Лишнее, что остаётся после всякой
починки. 34. Рельсовая переводчица. 35.
Эвакуатор для гостей. 38. Похудевший
трос. 39. «Шиворотная» сторона. 40.
Кусок города. 41. Птица, гнездящаяся в
часах. 42. Жилплощадь первобытного
человека. 43. Пессимист-плакса.

По вертикали: 1. Бумажное прикрытие прогула. 2. Конфетный винегрет. 3. Водная процедура начинающего моржа. 5. Удобрение, витающее в
воздухе. 6. И аристократическая игра,
и непарный чулок определённого фасона. 7. Висит в накуренном помещении. 8. Медведь, вскарабкавшийся на
эвкалипт. 9. «Поводырь» туриста. 15.
«Чадо» изобретателя. 16. «Одноногое
мороженое». 17. Краска, доведённая до
посинения. 19. Народная акушерка. 20.
Гужевой автобус. 22. Лысый комдив.
23. Заскок в мозгах. 27. Мероприятие,
которого требует жажда. 28. Любитель
задирать нос перед другими. 29. Наука для «говоруна». 31. Ударная часть
рояля. 35. Устройство для пробивных.
36. Волк-американец. 37. «Корзинные»
заросли.

Ответы на английский кроссворд, опубликованный в № 14
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2 апреля 2020 года на 69 году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался верный друг,
истинный патриот Украины, любящий муж, заботливый
отец и дедушка Дзис Александр Платонович.
Дзис Александр Платонович прожил яркую жизнь.
Он был добросовестным работником, талантливым
организатором, уважаемым гражданином своей страны.
Родился Александр Платонович в селе Иосиповка Козякинского района Винницкой области. В 1971
году, после окончания сельскохозяйственного института по специальности «ветфельдшер», он пришел работать ветспециалистом в совхоз «Новый
Айдар». В 1972 году его пригласили работать в Новоайдарскую птицефабрику на должность ветеринарного
техника цеха птицеводства бригады № 1.
Вскоре в молодом специалисте стали отмечать не
только высокие профессиональные качества, но и незаурядные организаторские способности. Александру
Платоновичу Дзис стали доверять руководящие должности, на которых он умел добиваться высоких конечных результатов. Трудовая деятельность Александра
Платоновича неоднократно была отмечена Почетными
грамотами, благодарностями и денежными премиями.
В 2002 году А. П. Дзис избрали председателем
правления ОАО «Новоайдарская птицефабрика».
На работе Александра Платоновича Дзис люди
ценили за деловые качества, напористость, умение
добиваться положительных результатов в производстве.
А дома он всегда был любящим мужем, заботливым
отцом и дедушкой.
Выйдя на заслуженный отдых, Александр Платонович Дзис оставался активным членом общества,
принимал самое непосредственное участие в деятельности Новоайдарской поселковой организации
ветеранов Украины.
Память о Дзис Александре Платоновиче навсегда
останется в сердцах его родных и друзей, в сердцах
ветеранов Украины нашего поселка.
В. МАРТЫНОВ, председатель
Новоайдарской поселковой
организации ветеранов Украины.

6 квітня в Україні розпочався проект Всеукраїнська школа онлайн – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом
транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки.
Онлайн-уроки з української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської
мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології проводитимуть 40 педагогів.
Кожен клас навчатиме закріплений за ним телеканал. Також заняття транслюватимуть на YouTube-каналі Міносвіти.
ТБКласи
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
канали
Українська
Англійська
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Руханка
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Біологія
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мова
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УНІАН
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Хімія
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Фізика
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Українська
Алгебра
мова
Геометрія
Геометрія
література
Руханка
Алгебра
Рада
Руханка
Руханка
Руханка
9-і
Англійська
Руханка
UA:
Фізика
Фізика
Хімія
мова
Географія
Культура
Історія України
Всесвітня
Англійська
Історія України
Хімія
Руханка
історія
мова
Руханка
Руханка
Біологія
Руханка
Руханка
Географія
Українська
Українська
Українська
Українська
Англійська
мова
література
література
мова
мова
Фізика
Алгебра
Фізика
Алгебра
Геометрія
Руханка
Руханка
Руханка
UA:
10-і
Руханка
Руханка
Англійська
Англійська
Історія України
Перший
Фізика
Хімія
мова
мова
Біологія
Історія України
Географія
Всесвітня
Хімія
Руханка
Руханка
Руханка
історія
Руханка
Географія
Руханка
Біологія
Українська
Українська
Українська
Англійська
література
Українська
мова
література
мова
Фізика
мова
Алгебра
Біологія
Геометрія
Руханка
Фізика
11-і
Руханка
Руханка
Руханка
Англійська
Руханка
М1
Фізика
Історія України
Хімія
мова
Хімія
Історія України
Географія
Біологія
Всесвітня
Алгебра
Руханка
Руханка
Руханка
історія
Руханка
Руханка
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