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Читателям «Вестника Новоайдар-
щины» сообщаем, что стоимость 
подписки на полгода составляет                      
200 гривень, на 1 месяц - 40 гривень. 

Сделайте подарок своим близким!

«Щеплення проводять дев’ять 
мобільних бригад, також працю-
ють 52 стаціонарні пункти. Для 
цього задіяні 150 медпрацівників. 
Вакцинація відбувається за раху-
нок коштів державного бюджету», –      
наголосив Юрій Стогнієв.

На цей час провакциновано 8 480 
осіб, у тому числі 420 за останню 
добу. Із них 3800 щеплень отримали 
військові.

За інформацією Юрія Стогнієва, 
невдовзі на Луганщині очікують     
отримання наступної партії вакцини.

У свою чергу, завідуюча 
інфекційним відділенням КНП 
«Рубіжанська центральна міська 
лікарня», позаштатний експерт 
Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації за напрямом 
«Інфекційні хвороби» Ольга Мар-
тиненко, зважаючи на загрозливу 
епідситуацію, закликала долучи-
тися до кампанії щеплення проти 
коронавірусу.

«Цей вірус дуже підступний. 
Якщо раніше до реанімації поступа-
ли, у переважній більшості, люди по-
хилого віку, то зараз основна частина 
– особи старше 40 років. Крім того, 
значно більше почали хворіти діти. 
Хочу звернути увагу, що зростає і 

летальність – за останні три місяці 
смертей від наслідків коронавірусу 
в області майже стільки, скільки за 
увесь минулий рік. Вже доведено, 
що країною розповсюджується «бри-
танський штам» COVID-19. Тож, 
кращого захисту від цієї інфекції, 
ніж щеплення, у світі немає. Це 
єдина можливість уберегти себе                       
та рідних».

Вона також зауважила, що ду-
же часто трапляється, коли при 
виробництві та впровадженні ново-
го медичного препарату виникають 
певні фейки.

Зокрема, Ольга Мартиненко 
розповіла про досвід вакцинації себе 
та колег, яка відбувалася трохи більше 
місяця тому: «Все минуло добре з 
очікуваними незначними побічними 
ефектами упродовж одного-двох 
днів. Та 70 % медпрацівників 
відділення перенесли щеплення без 
будь-яких скарг».

Наостанок вона ще раз акцен-
тувала – на сьогодні щеплення є 
єдиним високоефективним способом 
протидії коронавірусу.

Вакцина AstraZeneca (AZD1222) 
виробництва Інституту сироватки 
крові Індії (Covishield) та вакцина, 
виготовлена південнокорейською 

компанією SK Bioscience Co Ltd. 
(AstraZeneca-SKBio), є ідентичними 
за складом та технологіями виго-
товлення, не розглядаються як різні 
вакцини та є взаємозамінними,                  
пояснили в НТГЕІ.

Водночас експерти попере-
джають, що вакцини різних типів 
та створені різними компаніями 
не є взаємозамінними. Тобто лю-
дей, які отримали першу дозу 
векторної вакцини AstraZeneca/
Covishield, не можна щепити дру-
гою дозою вакцини іншого типу, 
наприклад, мРНК-вакциною від 
Pfizer-Biontech або інактивованою 
вакциною CoronaVac/Sinovac, бо 
щодо цих препаратів недостатньо 
даних про взаємозамінність та вони 
можуть відрізнятися за технологіями                                                                                                   
виготовлення. 

Міністерство охорони здоров'я 
гарантує, що вакцина для другого 
щеплення всім, хто щепився першою 
дозою, буде в достатній кількості                                                                                            
та доступною. 

Нагадаємо, що МОЗ збільшив 
інтервал між введенням першої 
та другої доз вакцини Covishield/
AstraZeneca до 12 тижнів. Відповідно, 
щеплення другою дозою вакци-
ни проти COVID-19 повинно роз-
початись не раніше ніж в середині 
травня для осіб, які були щеплені                                       
в Україні першими. 

23 лютого 2021 року Україна от-
римала першу партію з 500 тис. доз 
вакцини AstraZeneca/Covishield, ви-
робленої в Індії під локальною на-
звою Covishield та придбаної держав-
ним коштом. Україна також очікує в 
квітні отримати у межах глобальної 
ініціативи COVAX 360 тис. доз вак-
цини AstraZeneca-SKBio, яку також 
виробляють за ліцензією AstraZeneca                                                                                                                      
у Південній Кореї.

Більше інформації про типи 
вакцин та про вакцинацію про-
ти COVID-19 отримуйте на 
сайті vaccination.covid19.gov.ua 
та за номером контакт-центру                     
МОЗ 0-800-60-20-19. 

loga.gov.ua

Майже 8500 осіб на Луганщині отримали щеплення від COVID-19, вакцинують 9 мобільних бригад                    
та 52 стаціонарні пункти.

Про проведення в області кампанії з вакцинації проти COVID-19 6 квітня на пресбрифінгу розповів Директор 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Юрій Стогнієв.

Він нагадав, що наразі в області тривають І та ІІ етапи щеплення. Перша партія вакцини AstraZeneca/                                                                                                                                     
Covishield на Луганщину надійшла 25 лютого. Загалом отримано 14300 доз, із них 6800 розподілено                                                                                                               
для військових, задіяних в ООС.
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Швидкісний фірмовий поїзд № 59/60 
«Чайка», сполученням «Одеса – Лиси-
чанськ – Одеса» курсуватиме з Одеси 
з 3 червня по 31 липня та з 1 вересня 
по 31 жовтня по непарних числах; з 2 
по 30 серпня і з 2 листопада 2021 року                
по парних числах.

Відправлення з Одеси о 19:21, Кро-
пивницький (01:00-01:12), Кременчук 
(3:57-4:20), Полтава (6:03-6:23), Харків 
(8:34-9:15), Куп’янськ (11:47-12:17), 
прибуття в Лисичанськ о 15:34. 

Зворотнє відправлення: з 4 червня 
по 30 липня та з 2 вересня по 30 жов-
тня по парних числах; з 1 по 30 серп-
ня і з 1 листопада 2021 року по не-
парних числах з Лисичанська о 17:04, 

Куп’янськ (19:44-20:04), Харків (22:11-
22:40), Полтава (0:54-1:15), Кременчук 
(2:54-3:17), Кропивницький (6:10-6:20),                                  
прибуття до Одеси о 12:10. 

Склад поїзда – 16 вагонів, а саме: 
вагони № 1-4, № 6-11 – купейні, ва-
гон № 5 – люкс, вагони № 12-16 –                                                                   
плацкартні.

uz.gov.ua

Із 1 квітня 2021 року в Луганській 
області діє нерестова заборона на вилов 
водних біоресурсів.

Наказом Управління Державно-
го агентства рибного господарства у 
Луганській області «Про встановлення 
весняно-літньої нерестової заборони 
на лов водних біоресурсів у рибогоспо-
дарських водних об’єктах Луганської 
області у 2021 році» від 18.03.2021 № 47/
од з метою охорони водних біоресурсів 
та створення сприятливих умов для їх 
природного відтворення у рибогоспо-
дарських водних об’єктах, вводиться 
заборона на вилов всіх видів риби у 
встановлені періоди.

Терміни заборони здійснення 
любительського і спортивного                                           
рибальства:

- у річках та їх кореневих водах –            
з 1 квітня до 20 травня (включно);

- у водосховищах та ставках –                       
з 1 квітня до 10 червня (включно);

- у придаткових водоймах (озерах, 
старицях, протоках та ін.) – з 1 квітня    
до 30 червня (включно).

У період нерестової заборони 
дозволяється виключно любительське 
рибальство на спеціально визначених 
ділянках рибогосподарських водних 
об’єктів з берега однією поплавковою 
або донною вудкою із одним гачком і 
спінінгом, з обов’язковим дотриманням 
вимог Правил любительського та спор-
тивного рибальства щодо добової норми 
вилову та мінімального розміру риб.

Забороняється пересування плавучих 
засобів (човнів), організація змагань з 
рибальства, проведення підводного по-
лювання, а також будівельних, днопо-
глиблювальних, вибухових та інших 
робіт, добування будівельних матеріалів, 
у рибогосподарських водних об′єктах та      
на їх прибережних смугах.

Згідно із Законами України «Про тва-
ринний світ», «Про охорону навколиш-
нього природного середовища», «Про 
рибне господарство, промислове рибаль-
ство та охорону водних біоресурсів», а 
також повноважень, наданих Кодексом 
України про адміністративні право-
порушення, за порушення правил ри-
бальства право складати протоколи про 
адміністративні правопорушення мають 
працівники рибоохорони та Державної 
екологічної інспекції України.

За порушення правил рибальства в 
період нересту передбачено покарання 
у вигляді адміністративних штрафів та 
кримінальної відповідальності.

Відповідно до КУпАП, за незначне по-
рушення правил рибальства передбачено 
попередження або накладення штрафу 
на громадян від 34 до 170 гривень, на 
посадових осіб – від 170 до 510 гривень; 
за грубе порушення правил рибальства 
(наприклад, рибальство із застосуван-
ням вогнепальної зброї, електроструму, 
вибухових або отруйних речовин, інших 
заборонених знарядь лову, промислових 
знарядь лову особами, які не мають до-
зволу на промисел, тощо) передбачений 
штраф 340-680 гривень з конфіскацією 
знарядь і засобів вчинення правопо-
рушення, на посадових осіб – 510-850 
гривень з конфіскацією знарядь і засобів 
вчинення правопорушення. Залежно від 
ступеня завданих збитків, за грубі пору-
шення передбачена також кримінальна 
відповідальність – штраф 3400-6800 
гривень або позбавлення волі на термін 
до трьох років з конфіскацією знарядь 
і засобів лову, та незаконно добутих        
водних біоресурсів.

Крім штрафу за незаконний ви-
лов правопорушнику нараховується 
сума компенсації за нанесені збитки 
за кожну виловлену рибу, незалежно 
від її розміру і ваги. Так, постановою 
Кабінету Міністрів України № 1209 від 
21.11.2011 встановлено суми для обчис-
лення розміру відшкодування шкоди, 
заподіяної внаслідок незаконного добу-
вання (збирання) або знищення цінних 
видів водних біоресурсів, а саме: судак 
– 510 гривень, сом – 425 гривень, щука 
– 340 гривень, короп – 306 гривень, 
білий амур та товстолобик – 255 гри-
вень, лящ – 170 гривень, лин – 119 гри-
вень, синець – 85 гривень, краснопірка 
– 68 гривень, підуст та плоскирка – 34 
гривні, карась, окунь і верховодка –                                                
17 гривень.

«Особи з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
після досягнення 23 років не втрачають 
право на позачергове одержання жило-
го приміщення або, за їх бажанням, - 
грошової компенсації», -  говорить закон.

Отримати житло або компенсацію вони 
можуть за умови, що перебувають на 
обліку потребуючих поліпшення житло-
вих умов на момент досягнення 23-річчя.

Закон передбачає, що сиріт повинні 
забезпечити соціальним або орендова-

ним житлом до надання благоустроєного 
жилого приміщення для постійного                 
проживання.

Він також регулює і постановку на облік 
громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, дітей-сиріт, дітей, поз-
бавлених батьківського піклування, та 
осіб з їх числа, місцем походження яких 
є населені пункти тимчасово окупова-
них територій в Донецькій і Луганській 
областях, Автономній республіці Крим                                                       
та Севастополі.

rbc.ua

В Україні діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування, 
у тому числі після досягнення ними 
23 років, зможуть отримати жит-
ло з житлового фонду позачергово. 
Відповідний закон 31 березня ввели в дію.

Постановою Кабінету Міністрів 
України від 16 грудня 2020 року № 1278 
«Деякі питання організації виплати 
пенсій та грошової допомоги»  змінено 
Порядок виплати і доставки пенсії та 
грошової допомоги. Враховуючи зазна-
чене, з 1 квітня 2021 року змінюється по-
рядок виплати допомоги на поховання та 
недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю 
пенсіонера органами Пенсійного фонду 
України.

Починаючи з 1 квітня поточно-
го року, вищевказані виплати бу-
дуть здійснюватися виключно через 
банківські установи. Тому, при зверненні 
до органів Фонду для отримання допо-
моги на поховання  або недоотриманої 
пенсії до документів, що ідентифікують 
заявника, та документів про смерть в 
обов'язковому порядку необхідно нада-
вати довідку про реквізити банківського 

рахунку, відкритого на особу, що           
звернулася за отриманням послуги.

Нижче наведено перелік банків, з яки-
ми Пенсійним фондом України укладе-
но договори на здійснення відповідних 
операцій: ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАД-
НИЙ БАНК УКРАЇНИ», «РАЙФФАЙ-
ЗЕН БАНК АВАЛЬ» «ПРИВАТБАНК», 
«ПРАВЕКС-БАНК», «ЮНЕКС-БАНК», 
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», «АЛЬФА-
БАНК», «ПУМБ», «УКРСИББАНК», 
«УКРГАЗБАНК», «ПІВДЕННИЙ», 
«КРЕДОБАНК», «УКРЕКСІМБАНК 
УКРАЇНИ» та інші.

rada.gov.ua

Ухилення від несення строкової 
служби. У другому читанні нардепи ух-
валили 30 березня законопроект, у якому 
йдеться про штрафи за ухилення від не-
сення строкової служби у лавах ЗСУ та 
Нацгвардії, інших військових підрозділах 
України. 

Штрафи будуть нараховуватися у роз-                                                                                
мірі від 510 до 8500 гривень, це все за-
лежатиме від дій призовника або ж 
посадової особи.

Відповідальність за створення пере-
шкод для діяльності посадових осіб 
ДСНС. Верховна Рада ухвалила зміни до 
КпАП та Кримінального кодексу щодо 
посилення рівня відповідальності за по-
рушення вимог техногенної та пожежної 
безпеки та встановлення відповідальності 
за перешкоджання у проведенні перевірок 
з питань техногенної та пожежної              
безпеки (проекти № 3931, № 4157).

Запроваджується адміністративна від-
повідальність за створення перешкод для 
діяльності уповноважених посадових 
осіб ДСНС, у тому числі, пов'язаної з 
проведенням перевірок, у вигляді штра-
фу від ста до двохсот НМДГ (1700 - 3400 
грн). Вчинене повторно протягом року 
- штраф від двохсот до трьохсот НМДГ                                    
(3400 - 5100 грн).

Законом надано можливість суддям 
районних, районних у містах, міських чи 
міськрайонних судів розглядати справи 
про адміністративні правопорушення та 
надано право поліцейським та посадовим 
особам ДСНС складати протоколи про 
адміністративне правопорушення.

Також внесено зміни до статей 175, 
183, 188-8, 223, 255 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення в 

частині збільшення розміру штрафів, зо-
крема за: завідомо неправдивий виклик 
спеціальних служб - штраф від п'ятдесяти 
до двохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (850-3400 грн). Було від 
51 - 119 грн.; невиконання приписів, роз-
поряджень чи постанов ДСНС - штраф 
на посадових осіб та ФОП від ста до двох-
сот НМДГ (1700 - 3400 грн) , а вчинене 
повторно протягом року - від двохсот до 
трьохсот НМДГ (3400 - 5100 грн). Було 
попередження або накладення штрафу 
на громадян від 0,5 до семи НМДГ і на          
посадових осіб - від двох до десяти НМДГ.

Законом внесено зміни до статті 270 
Кримінального кодексу, якою запро-
ваджується кримінальна відповідальність 
за порушення вимог техногенної та 
пожежної безпеки, якщо це спричини-
ло виникнення пожежі або аварії, якою 
заподіяно шкоду здоров'ю людей або май-
нову шкоду у великому розмірі - штраф 
від однієї тисячі до чотирьох тисяч двад-
цяти НМДГ або виправними роботами на 
строк до двох років, або обмеженням волі 
на строк до трьох років, або позбавленням 
волі на той самий строк.

ligazakon.net
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Навчання проходили 30-31 берез-
ня. На території Палацу культури був 
розгорнутий оперативний штаб. Там 
зведені сили Операції об’єднаних сил                                   
координували свої підрозділи.

У дводенних тренуваннях взяли 
участь співробітники СБУ, Збройних Сил 
України, Нацгвардії, Держслужби з над-
звичайних ситуацій, Нацполіції, Держав-
ної прикордонної служби, представники 
місцевої влади.

Головна мета тренувальних збо-
рів – підвищення рівня міжвідом-
чої взаємодії в умовах імовірної ди-
версійної та терористичної загроз, 
перевірка рівня захищеності стратегічно                                                         
важливих об’єктів регіону.

За сценарієм навчань, «терорис-
ти» намагалися вчинити кілька дивер-
сій та терактів на об’єкті енергетичної                        
галузі.

Завдяки злагодженим діям силовиків, 
умовні злочинці були своєчасно вияв-
лені і затримані, наслідки їх підривної            
діяльності - нейтралізовано.

Керівництво Штабу АТЦ СБУ про-
аналізувало кожну фазу спецоперації, 
відзначивши високий рівень готовно-
сті задіяних підрозділів до протидії ди-
версіям і терактам. Учасникам навчань 
також надані рекомендації щодо підви-
щення ефективності контрдиверсійної                
роботи.

suspilne.media

 
В Щасті «затримали» чотирьох терористів, які намагались вчинити теракт 

на території міста. Зокрема, планували підірвати стратегічний об’єкт - Луганську 
ТЕС. За таким планом у місті проходила операція з назвою «Арбалет» - спеціальні 
дводенні навчання правоохоронців зведених сил Операції об’єднаних сил.

2 квітня 2021 року в залі урочистих подій 
Новоайдарського селищного Будинку куль-
тури відбулися урочисті проводи призовни-
ків Новоайдарської громади до лав ЗСУ. 

З привітальними та напутніми словами 
на заході виступили голова Щастинської 
районної державної адміністрації Тетя-
на Новикова, голова Щастинської район-
ної ради Олена Коробка, Новоайдарський 

селищний голова Ігор Шопін, старший 
офіцер відділення призову Новоайдар-
ського районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтрим-
ки. Призовникам були вручені пам’ятні                                                 
подарунки.

Дорогі призовники! Бажаємо вам міц-
ного здоров’я, гарної служби, успіху і             
щасливого повернення додому!

«Наш святий обов’язок – дбати про 
дорогих ветеранів та ніколи не залишати 
їх без нашої уваги», - підкреслив голова 
ветеранської організації О. Косов.

Долю Марії Акимівни не назвеш лег-
кою. Вона, як і мільйони інших доль,   
обпалена жорстокою війною.

Коли війна набирала обертів, за-
тягуючи в себе ні в чому не винних 
людей, калічачи їх долі, забираючи 
життя, Маші було трохи більше 19 
років. Весь цей час вона бачила, 
як йдуть на фронт її односельці, 
рідні. Боліла душа. Нило серце. 
У 1943 році рука війни дотягла-
ся і до неї. Вона відправилася в 
небезпечний бойовий шлях, який 
для неї не закінчувався протягом                         
трьох років.

Служила рядовою в 30-му зе-
нітно-артилерійському полку. Не-                                                                         
легко доводилося тендітній 
дівчині справлятися з обов'-                                     
язками по знищенню ворога. Але 
так було необхідно для єдиної                               
мети – перемоги. 

За свій ратний подвиг Марія 
Акимівна Масловська нагоро-
джена орденом Вітчизняної війни 
2 ступеня, медалями «За взяття 
Будапешта», «За взяття Відня», 
«За Перемогу над Німеччиною»,                            
ювілейними.

У свій святковий день Марія Аки-
мівна зустріла гостей зі щирою по-
смішкою та виказала слова подяки 
за увагу та турботу, які так важливо                                                
відчувати щоденно.

О. КОСОВ.

2 квітня 2021 року ветерану Другої світової війни, ветерану праці - 
Масловській Марії Акимівні, мешканці села Штормове, виповнилося                            
99 років. 

Від імені всієї Новоайдарської громади на чолі з І. В. Шопіним, з теплими 
привітаннями та побажаннями міцного здоров'я, щастя і благополуччя, до 
іменинниці завітали голова Новоайдарської районної організації ветеранів 
України  Олександр Іванович Косов, директор «Новоайдарського ЦНСП» Ма-
рина Василівна Адоніна та староста Штормівського старостинського округу 
Світлана Миколаївна Антипова.

Каждое большое дело начинается с 
малого. Так и порядок в любом насе-
ленном пункте не возникает сам собой, 
а складывается из действий каждого его 
жителя. Очень приятно, что в нашей 
громаде много сознательных жителей, 
которые заботятся о чистоте и порядке      
на улицах родного села.

С радостью рассказываю о приятных 
событиях в жизни села Переможное! 
Наши замечательные, ответственные ро-
дители Качмарчик Аня, Науменко Оля, 
Кидалова Юля, Геенко Алина, Калмыко-
ва Настя, Рудь Наташа, Гончаров Игорь, 
Агеева Оля с мужем Колей привели в 
порядок детскую площадку, где с таким 
удовольствием проводят время их дет-
ки. Они позаботились о том, чтобы де-

тям было комфортно и безопасно. Вот 
это я понимаю, классные родители, что 
называется, правильные! 

Особая благодарность и низкий по-
клон за наведение порядка на Братской 
могиле! Память – это тоже часть каж-
дого из нас. Наведя порядок на этом 
священном месте, вы отдали свою дань 
памяти павшим в годы той кровопролит-
ной войны, защищавшим родную землю                
от врага.

Я не сомневаюсь, что их дети вырастут 
такими же ответственными, любящи-
ми свое село людьми. Давайте все бу-
дем брать пример с таких активных и 
неравнодушных односельчан. Всем                       
прекрасного настроения!

С. АНТИПОВА.

Нарешті почав діяти Центр дозвілля 
«Світанки України» в с. Муратове. У таких 
маленьких і віддалених селах, як наше, го-
стро стоїть проблема дозвілля дітей та мо-
лоді. І це турбує нас, дорослих: учителів, 
батьків, військових. Не в наших правилах 
залишатись осторонь.

Місяць тому, з метою створення без-
печного простору для дітей та молоді 
села Муратове, зайнятості їх у вільний 
від навчання час, за сприянням Центру з 
питань захисту цивільного населення в 
умовах конфлікту (CIVIC) було проведе-
но діалог і складено план дій на місяць. 
Карантин, певно, вніс корективи в нашу 
роботу, але потроху починаємо втілювати 
намічене в життя. Наша мета: створити 

для дітей безпечний простір, зацікавити 
добрими справами, вчити комунікувати 
і проявляти активність. Перша зустріч 
була гарною, цікавою і по-домашньо-
му теплою і дружньою. Дякуємо нашим 
друзям - військовим Ганні та Микиті                                                                         
за чудово проведений час.

Це не була одноразова акція. Ми будемо 
продовжувати працювати за цим напрямом, 
організовуючи дозвілля дітей. Наступну зу-
стріч плануємо присвятити одному з двох 
цікавих для підлітків напрямів – музиці чи 
спорту. Далі буде ще цікавіше.

Хочу зауважити, що приміщення Центру 
повністю пристосовано для потреб дітей: 
тут гарний ремонт, тепло, затишно.

С. САБЕЛЬНІКОВА.
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За традицією музично-теоретична 
олімпіада відбувалась з двох номінацій: 
сольфеджіо та музична грамота і музич-
на література. В заході взяли участь май-
же 50 учнів з 13 ДШЕВ області і з шко-
ли педагогічної практики ОКЗ «СККМ   
імені Сергія Прокоф’єва».

Учні вокально-теоретичного від-
ділу  Новоайдарської ДШМ також не 
пасли задніх й взяли участь в Олімпі-
аді в номінації «Музична література», 
старша вікова категорія (викладач Ка-
терина Приказчикова). Тут слід дода-
ти, що, за словами адміністрації ДШМ, 
новоайдарські музиканти вже досить 
тривалий час не брали участь в тео-
ретичних олімпіадах, а ось цього разу                                                                 
вирішили – треба!

Отримані конверти із завданнями 

необхідно було відкрити після підклю-
чення в онлайн-режимі у присутності         
організаторів олімпіади.

Тож, коли всі вимоги було виконано, 
учасниці олімпіади з Новоайдарської 
ДШМ Крістіна Магдич та Анна Кішкі-
нова стали до роботи. Завдання були не-
легкими, але дівчата доклали всіх зусиль 
для того, щоб продемонструвати гарні 
результати.

Конкурсні завдання після закінчення 
олімпіади були відправлені для оцін-
ки журі до «Сєвєродонецького коле-
джу культури і мистецтв імені Сергія         
Прокоф’єва».

Старання не були марними. За ре-
зультатами олімпіади серед найкращих 
знавців музичної грамоти та музичної 
літератури названо ім’я учениці Но-

воайдарської ДШМ Анни Кішкінової.         
Дівчину нагороджено Дипломом.

Слід зауважити, що Аня – дуже ста-
ранна та відповідальна учениця. Вона 
звикла до всього підходити серйозно, 
дуже пунктуальна та дисциплінова-
на. До олімпіади готувалась ретельно, 
уважно прислухалася до свого вчителя, 
працювала з додатковими матеріала-

ми та літературою. Зізнається, відкри-
ла багато цікавого та нового для себе 
та ще й спробувала власні сили у новій                            
для себе справі.

Вітаємо з гідним результатом та ба-
жаємо не зупинятись на досягнутому й 
наступного року досягти ще більшого 
успіху!

М. ТИХОНОВА.

Наприкінці березня на базі ОКЗ «СККМ імені Сергія Прокоф’єва» була 
проведена обласна музично-теоретична олімпіада учнів дитячих музич-
них шкіл і шкіл мистецтв. Цього року згідно постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровад-
ження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання по-
ширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» олімпіада була проведена дистанційно                                                                     
на платформі Google Meet.

Школярі активно взяли участь в кон-
курсі, проявивши свої таланти, творчій 
запал, небайдужість та зацікавленість. 
Вони відповідально готували свої творчі 
роботи, радилися з педагогами та батька-
ми, щоб на суд журі представити дійсно 
гідні уваги творчі доробки. Непросто 
було членам журі, адже всі роботи були 
цікаві і по-своєму оригінальні, в кож-
ній був свій сенс та своя неповторність. 
Видно було, що учасники підійшли                   
до справи серйозно.

Та все ж це конкурс, і треба було об-
рати найкращих. Переможці конкурсу 
були визначені в кількох номінаціях: 
«Малюнок», «Вірш», «Нарис до стін-
нівки», «Презентація», «Твір-роздум»,             
«Відеосюжет». 

В номінації «Малюнок» І місце 
посіла Євгенія Межерицька, учени-

ця 4 класу Михайлюківської  ЗОШ І-ІІ 
ст.; ІІ місце – Артур Шамаєв, учень 
4 класу Денежниківської  ЗОШ І-ІІІ 
ст. та Аделіна Шевченко, учениця 4 
класу НВК Новоохтирська ЗОШ І-ІІІ 
ст. – ДНЗ; ІІІ місце виборола Єва Ко-
стіна, учениця 4 класу Райгородської                                                                              
ЗОШ І-ІІІ ст.

Номінація «Вірш» принесла перемо-
гу талановитим дітлахам: І місце посів 
Олександр Мул, учень 4 класу Бахмутів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. На  ІІ місце вийшла 
Софія Крупкіна, учениця 4 класу Рай-
городської ЗОШ І-ІІІ ст.;  ІІІ місце роз-
ділили Єгор Гусєв, учень 4 класу НВК 
Новоохтирська ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ; та 
Анна Царевська, учениця 3 класу НВК 
Олексіївська школа-гімназія.

Номінація «Нарис до стіннівки» 
розкрила таланти Ганни Очкур, учени-

ці 6 класу Райгородської ЗОШ І-ІІІ ст. 
(І місце); Ярослави Шуліки, учениці 7 
класу НВК Олексіївська школа-гімназія, 
та Ольги Кофанової, учениці Денежни-
ківської ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІ місце); Івана 
Сальнікова, учня 7 класу Гречишкін-
ської ЗОШ І-ІІІ ст., та Кіри Хрустальо-
вої, учениці 6 класу Бахмутівської ЗОШ           
І-ІІІ ст. (ІІІ місце).

В номінації «Презентація» І міс-
це заслужено отримав Олексій Костюк, 
учень 5 класу Михайлюківської ЗОШ 
І-ІІ ст.; ІІ місце посіли  Валерія Куклі-
на, учениця 6 класу НВК Вовкодаїв-
ська ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ; Ілля Великий, 
учень 8 класу Гречишкінської ЗОШ І-ІІІ 
ст.; Анастасія Лисенко, учениця 8 класу 
Штормівської ЗОШ І-ІІІ ст.; ІІІ місце роз-
ділили  Дмитро Антончук, учень 5 класу 
Бахмутівської ЗОШ І-ІІІ ст. та  Артем Со-
лодков, учень 7 класу НВК Олексіївська                          
школа-гімназія.

Серед робіт в номінації «Твір-роз-
дум» місця розподілились наступним 
чином: І місце виборов Богдан Шварьов, 
учень 9 класу НВК Новоохтирська ЗОШ 
І-ІІІ ст. - ДНЗ; ІІ місце заслужила Єли-
завета Конькова, учениця 11 класу Рай-
городської ЗОШ І-ІІІ ст.; на ІІІ місці 
опинилися дві талановиті дівчини зі сво-
їми роботами, дві Вікторії,  –  Вікторія 

Старцева, учениця 10 класу Денежни-
ківської ЗОШ І-ІІІ ст. та Вікторія Тка-
ченко, учениця 10 класу Бахмутівської                                              
ЗОШ І-ІІІ ст.

В номінація «Відеосюжет» справж-
ньою «зіркою» та юним оператором  й 
журналістом проявив себе Сергій Ти-
щенко, учень 10 класу НВК Олексіївська 
школа-гімназія, посівши заслужене І міс-
це. Конкуренцію хлопцю скласти не зміг 
ніхто.

Найкращі роботи, які посіли І міс-
ця на районному етапі, вже відправлені 
до ЛОІППО на обласний тур конкур-
су. Тож тепер чекаємо на результати 
обласного туру. Переможці районного 
етапу конкурсу будуть нагороджені 
грамотами  ЦПРПП Новоайдарської                                 
районної ради. 

Цей творчий конкурс вкотре довів, 
що наші школярі – творчі та активні, 
вони вміють мислити нестандартно 
та досягати успіхів й у своєму юному 
віці. Бажаємо успіхів та подальшого 
натхнення для навчання та творчості, 
щоб одне не ставало на заваді іншо-
му, а гармонійно поєднувалось у жит-
ті. Нехай перемог у вашому житті буде 
багато, і всі вони приноситимуть вам                                                     
щиру радість!

М. ТИХОНОВА.

Нещодавно підбиті підсумки щорічного районного конкурсу учнівської 
творчості «Чому я поважаю професію військового-2021», який проводиться 
Центром професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до наказу 
Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації від 
05.10.2015 № 351С «Про затвердження Положення про щорічний обласний кон-
курс учнівської творчості «Чому я поважаю професію військового» серед учнів 
3–11 класів закладів загальної середньої освіти.

Кожні змагання – це не тільки випро-
бування для спортсменів, а й загартову-
вання характеру, зміцнення сили волі та 
бойового спортивного духу.

Дитячо-юнацьку спортивну школу 
Новоайдарської селищної ради предста-
вили шість спортсменів, які достатню 
кількість свого вільного часу присвя-
чують своєму спортивному розвитку та 
здоровому способу життя. Це Олександр 
Кравцов, Ілля Богданов, В’ячеслав Тиха-
нов, В’ячеслав Воронкін, Ігнат Тіханов, 
Валерій Рижков.

Як зауважив директор ДЮСШ Олек-
сандр Бондар, змагання були організо-
вані на високому рівні, було багато гід-
них суперників, але юні новоайдарські 
спортсмени не розгубилися й продемон-
стрували всю свою силу, рівень підготов-

ки. Це принесло свої результати - троє з 
представників Новоайдару здобули при-
зові місця. Це Олександр Кравцов, який 
в нелегкій боротьбі здобув 1 місце; Ілля 
Богданов зі своїм  3 місцем та В'ячеслав 
Тиханов, результат якого - теж 3 місце. 
Це дуже високі показники, адже супер-
ники і дійсно були сильні, та новоайдар-
ці не загубилися на їхньому фоні.

Хоча говорити про те, що іншим 
спортсменам щось не вдалося – зовсім 
неправильно. Бо В’ячеслав Воронкін, 
Ігнат Тіханов, Валерій Рижков також 
продемонстрували дуже високі показ-
ники: їм не вистачило зовсім трохи, щоб 
потрапити до трійки лідерів. Тож хлоп-
ці заслужили свої високі четверті міс-
ця, а в майбутньому, можна навіть не 
сумніватися, обов’язково наздоже-

нуть своїх товаришів й будуть стояти                                          
з ними на п’єдесталі пошани.

Тож щиро вітаємо наших переможців 
та активних учасників змагань! Молод-
ці! Бажаємо й надалі високих досягнень, 
міцного здоров’я, гарного настрою та 

наснаги до нових перемог! Щоразу ви 
демонструєте непереборну жагу до пере-
моги, до звершень, і це не може не захо-
плювати! Так тримати, юні спортсмени! 
Ми вболіваємо за вас!

М. ТИХОНОВА.

3 квітня 2021 року в смт. Новопсков пройшов чемпіонат Луганської області з 
гирьового спорту серед юнаків та дівчат, організований Союзом гирьового спорту.

В змаганнях взяли участь 80 спортсменів області в різних вікових групах та 
вагових категоріях.
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Найчастіше пишуть про те, що карто-
плю висаджують, коли грунт прогріється 
на глибині 10 см до температури +6 … +10 
° С. Але хто ж буде ходити з градусником 
і міряти температуру ґрунту? Найчасті-
ше при посадці картоплі орієнтуються на 
температуру повітря (приблизно +15° С), 
календарні дні, а досвідчені садівники – 
на цвітіння берези і черемхи.

Якщо запізнитися з посадкою на пару 
тижнів, то це може привести до різкого 
зниження врожаю. Крім того, картоплю 
не можна садити там, де раніше рос-
ли рослини сімейства Пасльонові – це 
сама картопля, помідори, баклажани і              
перець.

Кращі попередники для картоплі: бу-
ряк, огірки, редиска, капуста, квасоля, зе-
лень. Посадка картоплі в 2021: 7-9, 22-23 
квітня, 5-6, 8-10, 12, 20-23, 28-29 травня;

Умовно-сприятливі дні для посадки 
картоплі в 2021 році: 3-7, 10-19, 20-21, 
24-25 квітня, 1, 13-19, 25, 27 травня;

Полив у будь-який день, крім: 7-9, 
15-17 квітня, 5-7, 13-14, 22-23 травня, 
1-3, 9-10, 28-30 червня, 6-7, 15-16, 26-27   
липня;

Внесення комплексної підгодівлі: 24-
25, 26 квітня, 1-2, 8-9, 12, 17-19, 27-29 
травня, 8, 18-19, 20-21, 26-27 червня, 5, 
20 21, 28-29 липня;

Підгодівля сухим добривом: 15-16 
квітня, 22-23 травня, 9 червня, 6-8, 15-17 
липня;

Збирання врожаю картоплі: 15-
19, 20-23, 26-31 липня, 1-7, 11-17, 23-
31 серпня, 1-2, 4-5, 8-11, 22-27, 29-30                    
вересня.

 

Температура води для поли-
ву. Перець – це теплолюбна куль-
тура, тому він дуже різко реагує на 
перепади температури. І цю його осо-
бливість дуже важливо враховувати                                                                           
при поливі.

Поливати перець найкраще водою 
кімнатної температура, щоб різниця тем-
ператур між грунтом і водою для поливу 
була мінімальною.

Отримати таку воду дуже про-
сто – достатньо налити води в лій-
ку або пляшку і залишити її на 
пару годин. За цей час вода якраз                                                                                      
стане кімнатної температури.

Полив холодною водою категорич-
но протипоказаний молодим росли-
нам. Через нього вони можуть сер-
йозно затримуватися в зростанні і 
розвитку. Звичайно, від одного разу 
нічого страшного не буде. Але якщо ви 
систематично поливаєте такою водою 
розсаду перцю, то негативних наслідків                                                             
буде не уникнути.

Частота поливу. Солодкий пе-
рець навіть в дорослому віці не лю-
бить перезволожений грунт. Що вже 
говорити про розсаду. Їй потрібен дуже                       
помірний полив.

Справа в тому, що перець росте досить 
повільно, тому й вологи йому потріб-
но не дуже багато. А надлишки вологи 
в грунті з високою ймовірностю приве-
дуть до поширення цвілі і грибкових за-
хворювань. Особливо, якщо ви заливаєте 
свою розсаду систематично.

Поливайте розсаду перцю виключно 
в міру висихання верхнього шару грун-
ту. Як побачите, що грунт зверху сухий,   
можете сміливо поливати.

Обсяг поливу. З обсягами поливу 
справи йдуть так само, як з частотою. 

Чим менше будете наливати води в грунт, 
тим краще.

Перший місяць взагалі можна обій-
тися без традиційного поливу з лійки 
і обмежитися обприскування грунту з 
пульверизатора. Так точно можна буде 
уникнути переливів.

Провітрювання. Ще один важ-
ливий момент, пов’язаний з воло-
гістю ґрунту – це регулярні прові-
трювання розсади, якщо вона у вас 
росте в міні-тепличках або під іншими                                                          
укриттями.

Кришку обов’язково потрібно зні-
мати хоча б раз в день на 1-2 годи-
ни, щоб зайва волога могла потро-
ху випаровуватися. Якщо цього не 
робити, то може з’явитися цвіль або                                                                       
навіть «чорна ніжка».

Полив перед пікіровкою. Перець 
не дуже добре переносить традицій-
ну пікіровку, при якій коріння очища-
ються від грунту і підрізають. Його 
зазвичай пересаджують в горщики                                               
побільше разом із земляною грудкою.

Щоб було зручніше отримати перчик 
разом із земляною грудкою, не пошко-
дивши при цьому коріння, найкраще 
припинити полив за пару днів до пере-
їзду на нове місце. З підсушеного грунту 
набагато простіше отримувати  росли-
ни, ніж з вологого. Та й коріння в цьому 
випадку точно не ушкодяться під вагою 
грунту при перенесенні.

Підготовка канавок. Підготов-
ка грядок проводиться за пару тижнів 
до посіву насіння. Підготуйте канаву 
глибиною близько 40-50 см. Покла-
діть гній і шар родючого грунту, тов-
щиною 10-15 см. Потім прикрий-
те канаву поліетиленом. Гній можна 
замінити перегноєм, перепрілою тирсою                                                                      
або листям.

За кілька діб до посіву насіння, вони 
змішуються з парою ст. ложками супер-
фосфату і склянкою деревного попе-
лу. Суміш з насінням рівномірно вно-
ситься в канавку, зверху висипається 
шар суміші прілої тирси і перегною.                               
Потім грядки перекопують.

Полив грядок здійснюється жи-
вильною рідиною. Для її приготуван-
ня, покладіть 1 ст. ложку гумата в 5 
л води. Цього об’єму достатньо для 
1 кв. м. Щоб грядки підігріли, вони 
прикриваються плівкою. Також реко-
мендується поливати землю гарячою                                                                       
водою.

Цей варіант підготовки грядок особ-                                                                           
ливо актуальний для піщаного і 
глинистого грунту. Також така під-
готовка підійде для лужного або вап-
няного грунту з малим вмістом заліза. 
Якщо грунт родючий, застосовувати цю                                                
підгодівлю не обов’язково.

Підготовка лунок. Посів може про-

водиться і в невеликі ямки. У них вно-
ситься 1 ст. ложка кісткового борошна, 1 
ч. ложка аммофоскі, трохи подрібненої 
яєчної шкаралупи. Перед посівом на-
сіння, суміш добре поливається водою. 
Зверху укладається шар мульчі з соломи, 
тирси або сіна.

Для підгодівлі застосовується роз-
чин з коров’ячого посліду. Також мож-
на використовувати живильний розчин 
з 30 грам суперфосфату, 20 грам се-
човини, 10 г сульфату калію. Всі ре-
човини розчиняються в відрі з водою. 
Цього об’єму достатньо для 1 кв. м 
грунту. Внесення добрив здійснюється                                                             
3 рази за сезон.

Для запобігання гнилі кореневої сис-
теми, покладіть в 10 л ємність з водою 
3-4 таблетки гліоклодіна.

Правильна висадка огірків в канав-
ки або лунки, застосування поживної 
суміші, забезпечує якісне зростання, 
розвиток кореневої системи, покра-
щує стан культур, підвищує ймовірно 
отримання безлічі здорових, смачних,                          
хрустких огірочків.

 
 

За матеріалами naykapravdu.v.ua

З приходом весінньої пори часник по-
требує вітамінів та мінералів. Він містить 
багато вітамінів, мінералів та цілющих 
властивостей. Також, часник виконує без-
ліч функцій – є лікувальним засобом, ку-
лінарним інгредієнтом, допомагає боро-
тися зі шкідниками. Цю рослину завжди 
потрібно садити восени та підгодовувати 
весною.

Як підживити зимовий часник? Пе-
ред тим, як висадити часник у ґрунт, во-
сени необхідно підготувати землю. Це не-
обхідно зробити за 1-2 тижні до посадки, 
а після додати в землю гній. Також, восе-
ни бажано додати у землю калійну сіль           
та суперфосфат.

Підживлення весною проводять одра-
зу, цю процедуру необхідно проводити 
три етапи:

- як тільки прийшло тепло. Час-
ник дуже полюбляє підгодівлю гноєм 
та дерев’яною золою. Гній розводять в 
пропорціях – 1 частина гною та 6 ча-
стин води. Цим добривом користують-
ся протягом усього зростання рослини,                                                           
приблизно тричі.

Також можна використати курячий по-
слід, в пропорціях 1 до 15. Таким способом 
добриво необхідно лити під коріння рос-
лини, а не на листя. Пам’ятайте, якщо пе-

реборщити з добривами, то може вирости 
гарне перо часнику, а цибулина припинить 
свій ріст. Якщо ви боїтесь, що рослину 
вразить мороз, необхідно використовувати 
фосфатні добрива. Зробіть розчин сечови-
ни, у пропорції на відро води додати 2 ч. л. 
сечовини. Полийте часник з розрахунком  
3 л рідини на 1 кв. м;

- через 2 тижні після першого. Підго-
дівля нітрофоскою, у пропорції на від-
ро води додати 4 ч. л. Полийте часник                 
з розрахунком 3 л рідини на 1 кв. м;

- у другий тиждень червня. Підгодівля 
сумішшю суперфосфату, у пропорції на 
відро води додати 4 ч. л.

Підгодівлю часнику необхідно прово-
дити вчасно, якщо бажаєте отримати гар-
ний врожай. Саме в цей час відбувається 
формування цибулини, яка потребує віта-
мінів. Якщо вчасно не підгодувати рос-
лину, то у вас виростуть не гарні голівки                       
часнику, а зелене листя.

Розчин аміаку – перевірене джере-
ло азоту, такого необхідного для всіх 
рослин, особливо на початку вегета-
ції. Бюджетна азотна підгодівля доз-
воляє активізувати процеси росту 
надземної частини всіх сіянців. На по-
лив саджанців під корінь однаково до-
бре відгукується і овочева, і квіткова                                                                  
розсада.

Для приготування кореневого піджив-
лення на 10 л талої або відстояної води 
кімнатної температури береться 2 сто-
лові ложки нашатирю (10 %), придбати 
який можна в будь-якій аптеці. Полив 
кущів проводиться під корінь, обов’язко-
во по вологій землі. Найкраще вносити 
харчування вранці, з вечора провівши 
плановий полив.

Для добрива рослин, що мешкають в 
невеликих касетах, горщиках і стакан-
чиках, об’ємом близько 200 мл, досить 
2-3 столових ложок розчину. Розсада, яка 

вирощується в посадкової тарі об’ємом 
більше 500 мл, удобрюються з розрахун-
ку 3-4 столових ложки розчину аміаку на 
кожен сіянець.

Актуальність підгодівлі нашатирем 
зростає, якщо ваша розсада істотно від-
стає в зростанні, і вегетативна маса має 
блідий вигляд. Уже через кілька діб піс-
ля внесення азоту кущі випрямляються, 
їх стебла товщають, а листя набувають 
більш інтенсивного забарвлення.

Найбільш продуктивна азотна підго-
дівля для томатів, баклажанів, перців, 
всіх видів капусти та цибулі. Перший раз 
добрива вносять, коли на розсаді сфор-
мовані не менше 4-5 справжніх листків. 
Надалі розчин нашатирю застосовують 
в міру необхідності, але не раніше, ніж 
через 2 тижні.

Підживлення розсади нашатир-
ним спиртом бажано чергувати з вне-
сенням комплексних добрив – ор-
ганічних, мінеральних та органо-, в 
складі яких присутні і фосфор, і калій, і                                               
мікроелементи.
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Удивительные факты
о братьях и сёстрах

- Британское исследование от YouGov 
показало, что порядок рождения форми-
рует личность. Так, младшие братья и се-
стры были признаны более творческими 
и безмятежными, чем старшие, которые, 
в свою очередь, чаще оказывались гораз-
до более серьезными, рациональными и 
ответственными;

- Младшие дети более коммуни-
кабельны, считают психологи. Они 
связывают это тем, что малыш с самого 
раннего возраста вынужден договари-
ваться со своим старшим братом, искать 
компромиссы. Поэтому младшие дети 
чаще, чем старшие, экстраверты;

- Исследование показало, что братья 
и сестры в возрасте от 3 до 7 лет дерут-
ся примерно 3,5 раза в час, а малыши            
и вовсе каждые 10 минут;

- Исследования показали, что наличие 
брата заставляет девочку больше при-
держиваться традиционных женских ка-
честв, в то время как сами братья рядом 
с ней стараются быть мужественными 
парнями;

- Ученые выяснили, что дети из мно-
годетных семей разводятся со своими 

супругами реже. Причем, чем больше 
у них братьев и сестер – тем меньше        
вероятность развода;

- Японские медики провели иссле-
дование, в ходе которого они изучили 
медицинские карточки 13 тыс. детей 
от 7 до 15 лет. Оказалось, что старшие 
дети чаще страдали пищевой аллергией, 
конъюнктивитом и имели проблемы                            
с дыхательной системой;

- Масштабное исследование, прове-
денное среди британских семей, про-
демонстрировало удивительную тен-
денцию: там, где детей было больше 
четырех, каждый следующий рождался 
на сантиметр ниже предыдущего;

- Люди неосознанно выбирают в парт-
неры человека, который аналогичен в 
семье по старшинству среди братьев и 
сестер;

- Согласно исследованию Мичиган-
ского университета, если ребенок в 
возрасте до 4 лет становится старшим 
братом, то риск ожирения сильно сни-
жается. Часто после рождения второго 
ребенка родители стараются исправить 
ошибки особенно в питании, и делают 
выбор в сторону более здоровой еды. 
По крайней мере так считают авторы                                
исследования.

 Инициатива проведения Дня брата и сестры принадлежит Клаудии Эварт, 
основательнице некоммерческой организации и фонда Siblings Day Foundation 
в США. Она рано пережила горечь утраты близких людей и предложила сде-
лать 10 апреля днем памяти. Идея проведения необычного праздника понрави-
лась американцам, они с энтузиазмом восприняли предложение. И уже в 1998 
году день любви и теплых семейных отношений праздновали по всей стране.      
Вскоре праздник стали отмечать и в других странах мира. Главные достижения

независимой Украины
в космической сфере

1. Леонид Каденюк стал первым кос-
монавтом с украинским паспортом, ко-
торый побывал в космосе. Он совершил 
полет на американском шаттле «Ко-
лумбия» с 19 ноября по 5 декабря 1997 
года в качестве специалиста по полезной 
нагрузке.

2. Украина – одна из немногих стран 
мира, которая имеет замкнутый цикл 
ракетостроения, начиная с ракетного то-
плива, заканчивая готовыми корпусами, 
ракетами-носителями и космическими 
аппаратами. 

3. Начиная с 1991 года, украин-
скими ракетами было совершено 148 
пусков. Ракеты стартовали с космо-
дромов Плесецк, Байконур, Уоллопс, 
платформы «Морской старт». На орбиту 
было выведено порядка 300 космиче-
ских аппаратов по заказу разных стран 
мира. В разные годы на украинские ра-
кеты-носители приходилось от 3,1 до 
12,9 % пусков. Наиболее активными 
были первые 4 года независимости, а 
самой популярной – ракета-носитель                                                               
«Циклон-3».

4. За годы независимости Украина 
запустила в космос три спутника для 
дистанционного зондирования Земли 
собственной разработки и производства– 
«Сич-1», «Сич-1М», «Сич-2».

5. В Украине были разработаны и 
произведены первая ступень для амери-
канской ракеты-носителя Antares и дви-
гатель для европейской ракеты-носителя 
Vega.

6. В 2016 году проект украинской 
команды Mars Hopper стал победите-
лем хакатона NASA в номинации «зри-
тельские симпатии». Авторы проекта 
предложили альтернативную техноло-

гию перемещения по Марсу. Как изве-
стно, на Марсе разряженная атмосфе-
ра и более слабая сила притяжения,                                                    
чем на Земле.

Авторы проекта предложили создать 
самолет, который, приземляясь, будет 
собирать лед с поверхности планеты и 
превращать его в газ. Высвобождаемая 
при этом энергия будет создавать реак-
тивную тягу для следующего прыжка 
и вращения пропеллеров. Фактически, 
самолет будет перемещаться по планете, 
как прыгающее насекомое.

7. В конце 2019 года КБ «Южное» 
сообщило, что ведет проектные работы 
по созданию целой линейки перспек-
тивных космических ракет-носителей 
сверхтяжелого класса Mayak. По дан-
ным предприятия, ракеты планируется 
использовать, в том числе, для вывода на 
«опорную околоземную орбиту» украин-
ской лунной транспортной системы                     
Земля — Луна — Земля. 

8. 20 февраля 2021 года состоял-
ся успешный запуск двухступенчатой 
украинско-американской ракеты-носи-                                               
теля «Антарес» с острова Уоллопс 
(США). Двухступенчатая ракета-носи-
тель «Антарес» разработана американ-
ской компанией Northrop Grumman с 
возможностью установки третьей ступе-
ни, которой стал Cygnus. Основную кон-
струкцию первой ступени ракеты разра-
ботало ГП «КБ «Южное» и изготовило                                     
ГП «ПО ЮМЗ».

9. Украинская команда FireWay одер-
жала победу в крупнейшем междуна-
родном космическом хакатоне NASA 
Space Apps Challenge 2020 в номинации 
«Лучшее использование технологий». 
Команда FireWay сконструировали уни-
версальный космический коннектор, 
позволяющий заправлять спутники жид-
кими и газовыми видами топлива прямо 
на орбите, продлевая тем самым их срок 
службы.

 

Именно в этот день в 1961 году Юрий Гагарин впервые отправился в кос-
мос и облетел планету за 108 минут. В Украине 12 апреля отмечается                       
День работников ракетно-космической отрасли.

Японский кроссворд
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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 АНТЕН-
НЫ. Продажа. Установ-
ка. Ремонт. Обслуживание.                     
099-336-87-79.

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, 

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

098-008-78-21.

продам
ДОМ в районе училища.   

050-027-35-98.
ДОМ в Новоайдаре.                  

066-01-01-363.
ДОМИК в Айдар-Николаев-

ке. 066-781-71-78.
Или СДАМ ДОМ в                             

с. Деменково, 066-510-32-97.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ 

в центре. 099-054-81-79.
АКЦІЯ!!! БРИКЕТИ ПА-

ЛИВНІ з деревини для всіх 
видів топок. 2500/тонна. До-
ставка від 2 тонн безкоштовна.     
066-305-44-64, 067-103-28-10.

БРОЙЛЕРОВ, УТОК, ЦЫП-                                                                     
ЛЯТ, НЕСУШЕК и МЯСНЫЕ 
ПОРОДЫ, ГУСЕЙ, ИНДЮ-
КОВ, МУЛАРДОВ, СТАРТО-
ВЫЕ КОРМА, АПТЕЧКИ. 
099-71-35-870. Олег.

ТЁЛОЧКУ (4 недели).        
099-06-31-404.

КАРТОФЕЛЬ. 066-53-10-855.
КАРТОФЕЛЬ. 066-824-49-52.
КАРТОФЕЛЬ. Цена договорная. 

066-54-14-678.

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)

8 апреля –
1 год светлой памяти

СТРЫЖОБЫК
Ивана Павловича

Ты жизнь свою
прожил достойно,

Оставив память нам навек.
В безмолвном мире

спи спокойно,
Любимый нами человек…

Родные, близкие, друзья.

10.04.2021 г. – 9 дней светлой памяти 
АДОНИНА Михаила Николаевича

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери

Мы не излечим никогда.
Племянники Марина и Алексей, невестка Зинаида.

13.04.2021 г. –
1 год светлой памяти

дорогого мужа, папы, дедушки
АДОНИНА

Василия Николаевича

Ушел из жизни очень рано,
И не найти больше покой,

А сердцу больно,
сердце в ранах,

От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе,

Мы верим в то, что ты раю,
Нашел  покой,

а где-то в сердце,
Сама себя не узнаю.

Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим,

Не забывай, о нас, не надо,
Мы ЛЮБИМ... ПОМНИМ...

и СКОРБИМ.

Жена, дети, внуки.

ПОМНИМ.. .

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

Адміністрація та колектив Новоайдарської санаторної 
школи висловлюють щирі співчуття працівниці школи 
Адоніній Галині Григорівні у зв’язку з передчасною смертю                                                                  
її чоловіка.

Родные, близкие, друзья вы-
ражают глубокие соболезно-
вания сестре, детям и внукам 
в связи с преждевременной 
кончиной КОМАРНИЦКОЙ    
Ларисы Владимировны.

Он чистого сердца хотим выразить огромную благодарность за 
высокий профессионализм, чуткое отношение и внимание к боль-
ным, за своевременно оказанную помощь и лечение Гречишки-                       
ну Д. А., Евдокимовой А. В., Литовко С. А., Бережной Н. И.                                                                                                               
Спасибо вам огромное за ваш бесценный труд!

С уважением – семья Михайлюк.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ТІТАРЕНКА Віталія           
Андрійовича, 05.09.1989 р. н., вважати недійсним.

считать недействительнымІнформація про намір щодо отримання дозволу
на викиди в атмосферне повітря

забруднюючих речовин
для ознайомлення з нею громадськості

Сільськогосподарське приватне підприємство «Фан-
тазія», діючи відповідно до Наказу Міністерства охоро-
ни навколишнього природного середовища від 09.03.2006 р.                                                                            
№ 108, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря організованими стаціонарними                                                                                          
джерелами.

Адреса юридичної особи: 93500, Луганська область, Но-
воайдарський район, смт. Новоайдар, вул. Айдарська,                                                       
буд. 27.

Фактичне розташування проммайданчика: 93500, Лу-
ганська область, Новоайдарський район, смт. Новоайдар,                                        
пров. Сінний, буд. 7 Б.

СПП «Фантазія» спеціалізується на вирощуванні зерно-
вих культур та належить до третьої групи об'єктів, для яких 
розробляються документи, у яких обґрунтовуються обсяги                                                        
викидів.

Викиди забруднюючих речовин на підприємстві пов'язані з 
заливанням і зберіганням дизельного палива та заправкою ав-
тотранспорту, в процесі чого в атмосферу надходять вуглеводні                 
насичені.

Від джерел забруднення проммайданчика викидається в ат-
мосферне повітря 0,004390013 т/рік шкідливих речовин. Ста-
ціонарні джерела викидів забруднюючих речовин не обладнані                          
газоочисними установками.

Для проммайданчика встановлена нормативна санітар-
но-захисна зона розміром 50 м. Нормативна санітарно-захисна 
зона підприємства витримана – житлові забудови знаходяться                                         
за її межею.

Відгуки та пропозиції просимо надавати протягом 30 
днів з дати опублікування оголошення до Департаменту ко-
мунальної власності, земельних, майнових відносин, еко-
логії та природних ресурсів Луганської обласної державної                                                                                             
адміністрації.

Юридична адреса: 93405, Луганська область,                                                                
м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, буд. 59.

Фактичне розташування: 93400, Луганська область,                        
м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, буд. 2.

Телефони: (06452) 2-55-00, 2-55-77.

Оголошення 
про проведення конкурсу

на надання послуг
з поводження з побутовими відходами

Виконавчий комітет Новоайдарської селищної ради, який 
знаходиться за адресою: смт Новоайдар, вул. Дружби, 1, ого-
лошує конкурс на надання послуг з поводження з побутовими                               
відходами.

Підставою для проведення конкурсу є рішення виконавчо-
го комітету Новоайдарської селищної ради № 56 від 29 березня          
2021 року.

Конкурс відбудеться  14 травня 2021 року о 10:00 за адресою: 
смт Новоайдар, вул. Дружби, 1. 

Уповноважена особа, яка здійснюватиме зв'язок з учасниками 
конкурсу, - Духан Артем Миколайович - заступник селищного     
голови. Контактний тел. (06445) 9-46-47.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: 
- наявність матеріально-технічної бази; 
- вартість надання послуг;
- досвід роботи з надання послуг з поводження з побутовими 

відходами; 
- наявність та кількість працівників відповідної                                                  

кваліфікації.
Послуги повинні надаватись на всій території смт Новоайдар, 

селища Побєда, сіл Айдар-Миколаївка, Маловенделівка, Штор-
мове, Ковпаки, Переможне, Петренкове, Трудове, Денежникове, 
Співаківка, Гречишкине, Безгинове, Окнине, Путилине, Ново-
охтирка, Попасне, Степний Яр, Бахмутівка, Деменкове, Дубове, 
Михайлівка, Царівка, Чистопілля, Муратове, Капітанове, Дми-
трівка, Колядівка, Вовкодаєве, Олексіївка, Михайлюки, Райго-
родка. Об’єкти утворення побутових відходів - багатоквартирні 
житлові будинки (74 шт), одноквартирні житлові будинки (10966 
шт), підприємства, установи та організації, які розташовані                                                              
на території (112 шт).

Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами -                   
15000 куб. м. (або 3800 т) на рік.

Середня відстань до об’єктів з відходами та їх                                                          
місцезнаходженням - 50 км.

Конкурсні пропозиції подавати до конкурсної комісії осо-
бисто або надсилати поштою до 09.00 години 14.05.2021 
року за адресою: 93500, Луганська обл., смт Новоайдар,                                                                       
вул. Дружби, 1.

Голова конкурсної комісії.

Новоайдарське лісництво
реалізує саджанці:

липа широколиста – 48 грн; 
ялівець віргінський – 60 грн; 
туя східна – 60 грн; каталь-
па – 48 грн; горіх – 42 грн; 
калина – 48 грн; магонія па-
дуболиста – 60 грн; бірючина                                              
звичайна – 42 грн.
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10 апреля. Убывающая Луна 
в знаке Овен. Благоприятное 
время для быстрых и реши-
тельных действий, время, ког-
да надо проявить активность. 
Однако возможны конфликты,               
опрометчивые решения.

Следует опасаться огня и 
режущих предметов. На этот 
период хорошо планировать 
краткосрочные дела, особен-
но требующие физической        
энергии.

11 апреля. Убывающая Луна 
в знаке Овен. 29-й лунный день. 
В этот день даже мысленно 
нельзя строить никаких планов, 
а тем более нельзя начинать ни-

чего нового. Нельзя верить ни-
каким обещаниям, слухам или 
прогнозам на будущее - кругом 
один обман. Один из критиче-
ских дней! Рекомендуется про-
явить целеустремленность и 
устойчивость перед внешними 
воздействиями.

12 апреля. Новая Луна в 
знаке Овен. 2-й лунный день. 
В этот день человек, конкрети-
зируя свои желания и возмож-
ности, создает свою судьбу. 
Поэтому важно сделать пра-
вильный выбор: что вы хоти-
те видеть в своей судьбе, а что 
- нет. Следует серьезно отне-
стись к документам, заключе-
нию договоров, знакомствам, 
покупкам и предложениям. В 
эти сутки желательно избегать 
конфликтов и бурных вспышек                           
эмоций.

13 апреля. Растущая Луна 

в знаке Телец. Данный период 
подходит для планирования 
прибыли, для решения финан-
совых вопросов. В этот день 
необходимо укреплять свое 
социальное и материальное 
положение, делать капиталов-
ложения. Можно использовать 
это время для покупки кра-
сивых или прочных, надеж-

ных вещей для длительного                                                   
использования.

14 апреля. Растущая Луна 
в знаке Телец. 4-й лунный 
день. Этот лунный день несёт 
в себе двойственную характе-
ристику: он позитивный и не-
гативный одновременно. Нуж- 
но стараться не принимать                                      
скоропалительных решений.

Противопоказана групповая 
работа. Благоприятный день, 
чтобы оценить собственные 
силы, проанализировать и за-
планировать перспективы того, 
что вы сможете осуществить в 
будущем.

15 апреля. Растущая Луна в 
знаке Близнецы. Благоприятный 
период для получения и обме-
на информацией, для коротких 
поездок. Скорее всего, он бла-
гоприятен для типографий и 
газет.

Лучшее время для ведения 
переговоров. Длительные капи-
таловложения, начало затяжных 
дел, покупку недвижимости 
и мебели лучше отложить на 
другой период.

16 апреля. Растущая Луна 
в знаке Близнецы. 6-й лунный 
день. Если вы хотите развивать 
свою деятельность, то предпри-
нять соответствующие шаги и 
заложить основы следует в этот 
день.

Можно увидеть реальные   
возможности партнеров, про-
фессиональную компетент-
ность сотрудников, оценить 
другие возможности.

День хорош для научных 
исследований, собирания ин-                                                 
формации. Полезно заду-
маться: для чего все это? 
Не беритесь за то, в чем вы                                                         
некомпетентны.

Міністерство закордонних 
справ України подало номіна-
ційне досьє «Культура приготу-
вання українського борщу» для 
включення до списку немате-
ріальної культурної спадщини 
ЮНЕСКО.

Про це повідомляє 
прес-служба голови ГО «Ін-
ститут культури України», 
шеф-кухаря Євгена Клопотен-
ка, який виступив ініціатором 
офіційного визнання борщу 
українською національною             
стравою.

«Номінаційне досьє «Куль-
тура приготування українсько-
го борщу» нарешті прямує до 
Парижу.

Це важливий процедурний 
крок, який є початком формаль-
ного просування на міжнарод-
ному рівні неперевершеного 
елементу української нематері-
альної культурної спадщини для 
його включення до Репрезента-
тивного списку ЮНЕСКО», - 
зазначила перша заступниця мі-
ністра закордонних справ Еміне                                             
Джапарова.

«Коли ви заходите в рес-
торан за кордоном, то швид-
ше за все в меню ви побачи-
те «Борщ (російський суп)». 
Коли я дізнався про це, зрозу-
мів, що треба захищати борщ, 
бо мова не просто про їжу, а 
про культурну ідентифікацію                                           
нації.

У жовтні 2020 року борщ був 
внесений до Національного пе-
реліку елементів нематеріаль-
ної культурної спадщини, а 30 
березня Україна подала заявку 
до ЮНЕСКО для визнання бор-
щу українською стравою вже 
на світовому рівні», - розповів 
Клопотенко.

«Українське номінаційне 
досьє складається з понад 700 
сторінок документальних до-
казів того, що борщ походить 
з України, він тісно переплете-
ний з українською культурою 
в таких речах, як, наприклад, 
весільні та похоронні тради-
ції, та широко споживаєть-
ся по всій країні», - йдеться                                 
у повідомленні.

«Український борщ - укра-
їнська національна страва, 
якій немає конкурентів. До-
сить маніпулювати і на ґрун-
ті «російськості» борщу, бо 
правди не зміниш. Борщ – 
наш», - заявив міністр культу-
ри на інформаційної політики                                           
Олександр Ткаченко.

Зазначається, що розгляд   
заявки триватиме два роки. 

У списку нематеріальної 
культурної спадщини ЮНЕ-
СКО вже є український петри-
ківський декоративний роз-                                             
пис, традиція косівської 
розписної кераміки та козаць-
кі пісні Дніпропетровської                                   
області.

Борщ тепер – нематеріальна культурна спадщи-
на України. Це рішення ухвалила експертна рада при 
Міністерстві культури та інформаційної політики. 
Фахівці переконують, що борщ є саме українською стра-
вою, а його перший рецепт записаний майже 4 століття                                                                                   
тому.

Многие борщи носят назва-
ние местности, в которой они 
появились: львовский, гуцуль-
ский, закарпатский, ялтинский, 
полтавский и др. Они разли-
чаются способом приготовле-
ния бульона, набором овощей,       
видом обработки свеклы.

В волынский борщ добавля-
ются грибы и чернослив. Хозяй-
ки Черниговщины считают что 
в блюде обязательно должны 
быть яблоки - антоновка. 

На Галичине борщ издавна 
варили на основе свекольного 
кваса. Сырую свеклу хорошо 
моют, не чистят. Нарезают на 
четвертины, добавляют корень 
сельдерея, чеснок – все это за-
ливают теплой водой с добав-
лением сахара и соли.Также к 
напитку добавляют немножко 
обычного хлеба. Настаивают 
этот квас около двух месяцев. 

Кроме свекольного кваса к га-
лицкому борщу вместо капусты 
добавляют сельдерей. Блюдо 
подают со сваренной фасолью.

Какой одессит не любит 
бычков! Уж очень он хорош в 
борще, и заметили это одесситы 
уже давно – несколько сотен лет. 
Для начала нужно приготовить 
самый простой борщ – постный 
с фасолью и остальными тра-
диционными составляющими. 
А затем добавить обжаренный 
бычок. Отлично сочетаются с 
этим борщом чеснок, сметана и 
красный перец – из традицион-
ного, брынза или острый сыр –      
если хотите изюминку вкуса.

Полтавский борщ 
немыслим без галушек. В ¼ 
стакана кипятка  разводится 
1 ложка гречневой муки. До-
бавляется 1 яйцо. Тесто заме-
шивается до состояния густой 

сметаны. Зачерпывается чайной 
ложкой и опускается в кипяток. 
Варятся галушки, пока не нач-
нут всплывать. Минут за 15 до 
готовности приправьте борщ га-
лушками, а перед подачей в пор-
ционную тарелку добавьте мясо 
птицы и присыпьте зеленью. 
А вот свеклу в полтавский                                                  
борщ не кладут.

Борщ на Харьковщине вари-
ли либо на свиных ребрах, либо 
из петуха — «з півня». Часто 
на говяжьих мозговых костях. 
Практически одновременно 
с мясом закладывали и нару-
бленную брусочками свеклу 
для того, чтобы она «перекипі-
ла». В результате цвет бульона 
получался не свекольным, а 
насыщенного кирпично-крас-
ного оттенка. Изюминка -                                                   
фрикадельки из говядины.

Из многих рецептов борща,-
донецкий борщ немногим отли-
чается в ингредиентах от тради-
ционных украинских борщей.
Но самый важный аргумент в 
его пользу это то, что в конце 
в него добавляют рыбные кон-
сервы. Хотя варить борщ можно 
и на мясном бульоне, но чтобы  
почувствовать настоящий вкус 
донецкого борща, лучше при-
готовить его постный вариант,  
без мяса.

Объединяет все рецепты 
густота блюда: «чтобы ложка 
стояла». Обычно он настолько 
сытен, что нет необходимости 
готовить вторые блюда.

Слово «борщ» происходит от старославянского «бърщь» (свекла). Этот овощ является обя-
зательной составной частью всех борщей. Он дает вкус и окраску. К свекле добавляют еще 
два десятка компонентов, которые не подавляют свекольный вкус, а лишь оттеняют и разно-   
образят его. Обязательными ингредиентами в борще являются капуста, морковь, картофель, 
петрушка, лук, помидоры, дополнительными - яблоки (кислые), кабачки, фасоль. 

Известно много разновидностей борща. В каждой области Украины его готовят по особому 
рецепту. 


