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Утворення Товариства
Червоного Хреста
України

Акція «Посади дерево миру»
з самого свого початку охопила
населені пункти Новоайдарщини. До неї долучаються й діти, й
дорослі, навчальні заклади району.
Завдяки цій акції наші села, селище
та місто стають ще зеленішими
та гарнішими. Сьогодні до вашої
уваги інформація про те, як проходила акція в селах Муратове та
Царівка.

Шановні працівники, волонтери та активісти
Товариства Червоного Хреста України!
Від імені Новоайдарської районної державної
адміністрації та Новоайдарської районної ради
прийміть щирі вітання з Днем утворення Товариства Червоного Хреста України.
Це свято об’єднує тисячі людей в Україні, для яких
допомога іншим стала справою життя, покликом
серця.
Професіоналізм,
почуття
відповідальності,
самовіддана праця, чуйне ставлення до людей,
прагнення зарадити у скрутній ситуації, подарувати
іншим віру в себе і свої можливості – це визначальні
складові заслуженої шани і подяки за щоденну
відповідальну працю червонохрестівців.
Тож з нагоди свята щиро бажаємо кожному
міцного здоров’я, наснаги, родинного тепла, завжди позитивного настрою та гармонії з навколишнім
світом. Нехай квітуча весна, що настала, завжди
буде з вами, ставши запорукою щасливого особистого життя, здійснення усіх найзаповітніших мрій і
задумів, а набутий життєвий досвід множить успіхи
й професійні досягнення!
Голова районної
держадміністрації
В.В. Сергієнко.

Голова районної
ради
В.В. Макогон.

XXIV сесія районної
ради
2 стор.

«золотая рыбка»
алиса 4 стор.

Жители села Царевка с удовольствием приняли участие во Всеукраинской акции «Посади дерево мира». Эта
акция успела полюбиться жителям изо
всех уголков нашей страны. Деревья
выступают не только символом мира,
но еще и обращают наше внимание
на проблемы окружающей среды, которые касаются каждого.
С наступлением весеннего тепла
царевцы всегда активно наводят порядок и занимаются озеленением родного села. В этом году в рамках акции
жители села проявили инициативу и
решили высадить аллею рядом с детской площадкой.
Детскую площадку рядом с. Царевской сельской библиотекой открыли в прошлом году. Маленькие царевцы с удовольствием проводят здесь
время. Можно сказать, совмещают
приятное с полезным. Пришел в библиотеку, взял понравившуюся книгу,
или то, что задавали по школьной программе, а потом несколько минут уделил активному отдыху на площадке,
играм на свежем воздухе с друзьями.
Сплошная польза!
В рамках акции саженцы деревьев
сажали дружно, вместе и взрослые, и
дети. Была подготовлена территория,
принесены саженцы, в основном фруктовых деревьев. Стоит отметить то, с
каким рвением и вдохновением вовлеклись в процесс посадки юные царевцы. Дай им волю, они бы, наверное, и
целый фруктовый сад высадили. Они
хотели помочь и почву подготовить, и
полить как следует. Радует, что ребята
понимали: все это и забота об окружающей среде, и проявление любви к
родному краю, к родному селу.
Все, кто принимал участие в акции,
а это: Н.Е. Говорунова, Е.С. Бельченко, Т.В. Гончарова, В.А. Гончаров,
Д. Кулинченко, И. Овчаренко, Е. Сидлецкая пообещали в дальнейшем заботиться об аллее, ухаживать, поливать

деревца. «Только представьте, какая
будет здесь красота, когда через время деревья зацветут, а потом дадут
свои плоды, - говорят они. – Не зря
ведь есть столько стихотворений, посвященных деревьям. В одном из них,
например, есть такие строки: ты дерево сегодня посадил – ты целый мир
сегодня сотворил. А ведь это действительно так! Тем более, очень приятно
осознавать, что общими усилиями, с
добрыми мыслями мы сделали чтото полезное и хорошее. Когда дерево
окрепнет, вырастет, оно и птичек приютит, и воздух сделает чище и свежее,
и тень подарит в жаркий день, и доброй памятью останется тем, кто посадил его, да и всем жителям и гостям
нашего села».
С. АНТОНЧУК, библиотекарь
Царевской сельской библиотеки.

ції благочинної діяльності БО «БФ
"Карітас Лисичанськ» та Екологічне
бюро УГКЦ організували для учнів
і вчителів школи інтерактивний семінар з екологічної тематики. Мова
йшла про збереження та раціональне
використання природних ресурсів,
способи і методи визначення та уникання екологічних проблем, коректну
екологічну поведінку тощо. Семінар
проводив фахівець з питань екології
отець Михайло Наїжмак, який завітав
до нас у гості з міста Кам'янське Дніпропетровської області.
Після семінару всі вийшли на вулицю і насадили фруктові дерева - 10
яблунь у «Саду миру» та 10 лип на
«Алеї доброти».
Кожен клас придумав своєму дереву ім'я: Любов, Дружба, Щастя, Віра,
Надія, Доброта, Милосердя, Щирість,
Мужність, Патріотизм. Нам допомогли все організувати і надали благодійну допомогу священики УГКЦ
- о. Сергій Паламарчук і о. Михайло
Неїжмак. Вони закупили садженці та
виготовили таблички.
Дякуємо благодійникам! Хай квітне Алея Доброти і плодоносить Сад
Миру в селі Муратове!
С. САБЄЛЬНІКОВА,
вчитель НВК Муратівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів - ДНЗ.

Учні, батьки і педагоги НВК Муратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ 12
квітня 2019 року долучилися до Всеукраїнської екологічної акції «Посади дерево миру». У рамках реаліза-

Долучайтеся до акції «Посади дерево миру» та пишіть нам, як пройшла висадка дерев в ваших населених пунктах.
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по Щастинській міській лікарні
та Новоайдарському РТМО. На
виконання Постанови Кабінету
Міністрів «Про впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп
населення та за певними категоріями захворювань» передбачено 147 тис. 140 грн., а на оплату
послуг з зубопротезування пільговій категорії населення – 76
тис. 340 грн. Також передбачено
видатки в сумі 270 тис. грн. на
безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування
дітей перших двох років життя із
малозабезпечених сімей у сумі 70
тис. грн. та на медикаменти – 200
тис. грн.
Для поліпшення навчального
простору шкіл району, відповідно до Концепції «Нова українська школа», до затвердженого
бюджету внесено зміни до видатків на загальну суму більше 22

«Новоайдарська школа-гімназія»
заплановано придбання кабінету
хімії, інноваційного лінгафонного кабінету, обладнання для кабінету трудового навчання, а також 5 ноутбуків та принтеру. Для
НВК Олексіївська школа-гімназія
виділені кошти на придбання також 5 ноутбуків та принтеру та
інтерактивного лазерного стрілецького тиру. Надані кошти для
встановлення автономної системи опалення шкільного автобусу НВК Муратівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів –ДНЗ. Райгородській та
Трьохізбенській ЗОШ надаються
кошти на придбання по 2 твердопаливних котла; Денежниківській ЗОШ – на придбання двох
газових котлів; а Штормівській
ЗОШ - на придбання стелажу
для сушки посуду. Передбачено
кошти для придбання кабінету
української мови та літератури
Бахмутівській, Денежниківській
та Райгородській ЗОШ.
Виділено з районного бюджету субвенцію, на умовах співфінансування (50% - районна рада
та 50% - місцева) на проведення
капітального та поточних ремонтів автодоріг комунальної власності. Фінансова підтримка буде
надана Новоайдарській селищній

млн грн. Заплановано закупівлю
дидактичних матеріалів та меблів
для учнів початкових класів, музичних інструментів, комп'ютерного обладнання та відповідного
мультимедійного контенту для
початкових класів, оснащення засобами навчання та обладнанням
для кабінетів природничо-математичних предметів. Для ОНЗ

раді в сумі 3 млн 500 тис. грн.,
а також Олексіївській – 300 тис
грн., Колядівській – 600 тис. грн.,
Новоохтирській - 400 тис. грн., та
Райгородській – 60 тис. грн. сільським радам. Саме вони вчасно
надали всі необхідні документи.
Всього в районі 272 км комунальних доріг. Відремонтовано натепер тільки 1%.

11 квітня відбулась XXIV сесія районної ради сьомого скликання під головуванням В. Макогона, голови районної ради. Прибуло
28 депутатів. Секретарем обрано В. Лісняк.
У роботі сесії взяли участь голова райдержадміністрації
В. Сергієнко, його заступник Т. Новикова, керівники установ та
закладів району.
На порядок денний було винесено 50 питань. На початку
засідання депутати заслухали звіти голови райради В. Макогона
та голови райдержадміністрації
В. Сергієнка. Обидва звіта були
оприлюднені на офіційних сайтах та в нашій газеті.
Фінанси. Районний бюджет
у 2018 року виконано по доходах
в обсязі 348 млн 476 тис. 406, 94
грн. у тому числі по загальному
фонду - 333 млн 753 тис. 479,77
грн.; та спеціальному фонду – 14
млн 722 тис. 927,17 грн. По видатках – в обсязі 341 млн 71 тис.
823 грн.
У зв’язку з перевиконанням
дохідної частини бюджету попереднього року, район додатково
отримав майже 28 млн грн. На
сесії було затверджено розподіл
цих коштів. Детально ознайомитись зі всіма цифрами можна на
офіційному сайті районної ради.
Зупинимось, з нашого погляду, на
найбільш цікавих.
За рахунок додатково виділених коштів Щастинській
міській лікарні планується придбання 2 шаф екстреної стерилізації медичного інструментарію;
холодильник для хірургічного
відділення; апарат екстреного
визначення рівня цукру в крові
для клінічно-діагностичної лабораторії, пральну машину та
переобладнати на газове обладнання санітарний транспорт.
Новоайдарському
районному
територіальному
медичному
об’єднанню додатково виділено на придбання комп’ютерів
та комп’ютерного обладнання,
двох холодильників для клінічної лабораторії та баклабораторії,
двох парових стерилізаторів для
екстреної стерилізації медичного інструментарію, дентального
рентгенологічного апарату, хірургічний набір інструментів.
Збільшено фінансування, майже на 1, 5 млн грн. заходів, пов’язаних з лікуванням хворих на
цукровий та нецукровий діабет,

12 квітня 2019 року в Новоайдарському районному Будинку
культури відбулися урочисті проводи юнаків на строкову службу
до лав Збройних сил України. Урочиста церемонія розпочалася під
звуки Державного Гімна України.

Зі словами привітання до майбутніх захисників України звернулися
голова Новоайдарської районної ради
Віктор Макогон, заступник голови
Новоайдарської райдержадміністрації Тетяна Новикова та комісар Новоайдарського районного військового комісаріату Микола Лисенко, які
побажали юнакам міцного здоров’я,
успіхів, виконання з честю почесного обов’язку громадянина України із
захисту суверенітету та незалежності
нашої держави та змужнілими і здоро-

Спрямовані кошти на реалізацію проекту «Реконструкція
покрівлі КЗ «Дмитрівський сільський будинок культури». А Денежниківському БК буде куплено
баян. За120 тис. грн. буде зроблено капітальний ремонт залізобетонної огорожі стадіону «Колос».
З районного бюджету, за рахунок вільного залишку коштів, що

прекурсорів в Новоайдарському
районі на 2016-2020 роки; Програми формування позитивного
іміджу Новоайдарського району
на 2016-2018 роки; Програми
підтримки КП «Редакція газети «Вісник Новоайдарщини»
на 2018 рік; Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлення батьківського

утворився станом на 1 січня 2019
року, збільшено видатки в частині міжбюджетних трансфертів на
загальну суму 4 млн 360 тис. грн.,
які розподілені таким чином: на
капітальний ремонт харчувального блоку терапевтичного відділення Щастинської міської лікарні; ремонт покрівлі адмінбудівль
Денежниківської та Побєдівської
сільрад.
Затверджено фінансово-господарську діяльність за 2018 рік
КУ «Новоайдарський районний
центр «Спорт для всіх». Встановлено розмір кошторисної заробітної плати на 2019 рік при
здійсненні реконструкції, будівництва, капітального та поточного ремонту обʼєктів по Новоайдарському району у розмірі 9 тис.
грн. Стосовно «теплих кредитів»,
сесія затвердила 15% відшкодувань суми кредиту для юридичних та фізичних осіб.
Районні програми. Сесією
затверджені звіти по виконанню
декількох районних програм, в
тому числі: «Мистецька освіта
Новоайдарщини на 2017-2018
роки»; Програми протидії поширенню наркоманії, боротьби з
незаконним обігом наркотичних
засобів, психотропних речовин і

піклування, та осіб з їх числа
у Новоайдарському районі на
2017-2018 роки; Програми будівництва автомобільних доріг
Новоайдарського району на 2018
рік; Програми підтримки учасників антитерористичної операції
та членів їхніх сімей у 2018 році.
Затверджена районна Програма відшкодування частини
суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2019-2020 роки та
внесені уточнення до Програми розвитку фізичної культури
та спорту на 2017–2021 роки та
Програми будівництва автомобільних доріг Новоайдарського
району на 2019 рік.
Кадри. В структурі Новоайдарського терцентру з 1 травня
вводиться 0,5 штатної одиниці
організатора культурно-дозвіллєвої діяльності відділення денного
перебування за рахунок скорочення 0,5 штатної одиниці оператора комп’ютерного набору.
Всі рішення та результати поіменного голосування по
кожному питанню розміщено на
офіційному сайті районної ради
(naydar-rada.gov.ua).

вими повернутися додому, де на них
чекатимуть їхні батьки, рідні, друзі та
всі жителі Новоайдарщини.
Святкову атмосферу урочистостям
надали творчі колективи районного
Будинку культури, які також привітали призовників. З метою військово-патріотичного виховання на урочистості
також була запрошена учнівська та
студентська молодь району.
Всім призовникам, на згадку про
рідну землю, були вручені подарунки.
ndar.loga.gov.ua

І. КРАСНОЩОКОВА.

Не повторяйте ошибок других!
11.04.2019 года гр. Степура Владимир Нестерович
1957 г. р., переселенец из г. Луганска, проживающий
по адресу: село Дмитриевка, при неизвестных обстоятельствах нашел патрон калибра 12,7 мм. Пытался разобрать его дома с помощью молотка и ножовки. В результате вышеуказанный предмет разорвался. В итоге
диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, контузия,
осколочное ранение лица, оторваны два пальца правой
руки.
Во время проверки следственно-оперативной группой полиции в домовладении Степуры В.Н. изъята
граната Ф1. По данному факту возбуждено уголовное
дело в отношении В.Н. Степуры, и он по выздоровлению будет привлечен к уголовной ответственности за
незаконное хранение боеприпасов.
В данный момент проводится месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Уважаемые жители района! У кого есть вышеуказанные предметы, сдайте их добровольно в Новоайдарский отдел полиции на уничтожение.
С. ТИХАНОВ, старший инспектор
по контролю за оборотом оружия
в сфере разрешительной системы
сектора превенции
Новоайдарского отдела полиции, майор полиции.
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Щодо впровадження
системи НАССР
На підставі підпункту 2 частини 2
Статті 20 Закону України від 23.12.1997
року № 771 «Про основні принципи та
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», оператори ринку харчових продуктів зобов’язані розробляти,
вводити в дію та застосовувати постійно
діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, а
також забезпечувати належну підготовку
з питань застосування постійно діючих
процедур, що базуються на принципах
системи аналізу небезпечних факторів
та контролю у критичних точках, осіб,
які є відповідальними за ці процедури,
під час виробництва та обігу харчових
продуктів.
Основною метою впровадження системи НАССР на потужності є забезпечення високого рівня безпечності харчових продуктів та швидкого реагування
у разі виявлення випадків, що можуть
спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини.
Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про

Станом на 15 квітня аграрії Луганщини розпочали сівбу кукурудзи на зерно,
яку проведено на площі 664 га або 2%
до прогнозу.
Загалом, ранніми ярими зерновими та
зернобобовими культурами засіяно 29
тис. га площі або 58% до прогнозу.
Зокрема, посіяно ячменю 23,4 тис. га
(59%), пшениці 125 га (30%), вівса 1,9
тис. га (47%), зернобобових 3,5 тис. га
(61%).
Також продовжується підживлення
озимих культур на зерно. Це здійснено
на 265,3 тис. га або 97,2% до прогнозу.
***

Державна підтримка сільськогосподарської галузі передбачає спеціальну
бюджетну дотацію для молодих фермерів. Так, голова фермерського господарства віком до 35 років 1 раз на рік може
отримати бюджетну субсидію до 40 тис.
грн на розвиток свого господарства.
Про це зазначив заступник Міністра
аграрної політики та продовольства
України Віктор Шеремета в інтерв’ю
одному з українських радіо та додав,
що детально з програмами підтримки
АПК на 2019 рік можна ознайомитись
на спеціальному сайті, який присвячено
виключно дотаціям –https://dotacii2019.
minagro.gov.ua/ua.
«Важливою метою для Уряду і

Перевірки виборчих дільниць
у Новоайдарському районі
Шановні мешканці смт. Новоайдар та
Новоайдарського району!
Повідомляємо, що Новоайдарським
районним відділом ГУ ДСНС України у
Луганській області проводяться перевірки приміщень виборчих дільниць щодо
дотримання пожежної та техногенної
безпеки під час підготовки та проведення

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», з
20.09.2017 року набрав чинності пункт
2 частини другої статті 20 та пункт 4
частини першої статті 64 зазначеного
закону для потужностей, які провадять
діяльність з харчовими продуктами, у
складі яких є необроблені інгредієнти
тваринного походження (крім малих
потужностей), що зобов’язують впровадження процедур, заснованих на
принципах НАССР та визначають відповідальність за невиконання обов’язку
по їх впровадженню; з 20.09.2018 року
вищезазначені вимоги набули чинності
для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі
яких відсутні необроблені інгридієнти
тваринного походження (крім малих потужностей); з 20.09.2019 року набирає
чинності - для малих потужностей.
Малі потужності - це потужності,
які постачають харчові продукти кінцевому споживачу, мають не більше ніж
десять осіб робочого персоналу, займають площу не більше ніж 400 кв.м, або
потужності, які не постачають харчові
продукти кінцевому споживачу та мають не більше ніж п’ять осіб робочого
персоналу.
Мінагрополітики є забезпечення сталості державної підтримки. Але, разом
з тим, ми реагуємо на виклики галузі і
доповнюємо програми новими актуальними напрямами. Зокрема, йдеться про
підтримку молодих фермерів, новостворених фермерських господарств, галузі
бджільництва, відшкодування вартості
обладнання для шокової заморозки ягід
та інше», – зауважив Віктор Шеремета.
Уряд надає бюджетну субсидію новоствореним фермерським господарствам
у розмірі 3 тис. грн на 1 гектар (до 60
тис. грн) на одне фермерське господарство. Дотація надається у перші три роки
після його створення для провадження
сільськогосподарської діяльності. Отримані кошти господарство може витратити, наприклад, на паливо для проведення
комплексу весняно-польових робіт.
Також Віктор Шеремета відзначив,
що бджільництво є дуже перспективним
напрямом сільськогосподарської галузі,
тому цей напрям було додано до програми здешевлення кредитів для тваринників. Так, держава компенсує відсотки за
банківськими кредитами, залученими
для витрат, пов’язаних із здійсненням
діяльності в галузях вівчарства, козівництва, бджільництва, звірівництва, кролівництва, шовківництва та аквакультури (рибництва) у розмірі 1,5 облікової
ставки НБУ.
Крім того, у Мінагрополітики працюють над доповненням програми з
підтримки розвитку фермерських господарств і кооперативів. Планується
відшкодовувати кооперативам частину
вартості обладнання іноземного виробництва для шокової заморозки ягід та
виробництва продукції бджільництва.
За матеріалами Урядового порталу
другого туру виборів Президента України.
Під час перевірок фахівці Служби порятунку проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу з відповідальними особами
за стан пожежної безпеки та наголошують
на дотриманні правил пожежної безпеки
на виборчих дільницях.
Найбільш пріоритетними питаннями
під час забезпечення пожежної безпеки на
виборчих дільницях є забезпечення приміщень первинними засобами пожежогасіння, утримання вільними евакуаційних
шляхів та виходів, дотримання правил
пожежної безпеки під час експлуатації
електроприладів та електромереж, забезпечення вільних під'їздів до будівель для
пожежної техніки, справність джерел про-

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Таким чином, з 20.09.2019 року мають бути впроваджені постійно діючі
процедури, що засновані на принципах
системи аналізу небезпечних факторів та
контролю у критичних точках (система
НАССР) на всіх потужностях, які провадять діяльність з харчовими продуктами.
Додатково повідомляємо, що пунктом
4 частини 1 статті 65 Закону України від
18.05.17 р. № 2042-УІІІ «Про державний
контроль за дотриманням законодавства
про харчові продукти, корми, побічні
продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин», невиконання визначеного законом обов’язку
щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на
принципах системи аналізу небезпечних
факторів та контролю у критичних точках (НАССР), тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі
тридцяти мінімальних заробітних плат,
на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п’ятнадцяти мінімальних заробітних
плат.
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Субботник
Для Новоайдарского поселкового совета
и для всех небезразличных жителей уже
стало хорошей традицией ежегодно весной
высаживать в парке «Сосновый» молодые
саженцы сосны, тем самым обновляя его.
Этот сосновый парк был заложен в 50-х годах прошлого века. Хоть хвойные деревья и
отличаются большой продолжительностью
жизни, они, как и все живое, требуют ухода и бережного отношения. Для сохранения
этого парка была проведена вырубка зараженных деревьев, на место которых уже высажены молодые сосны.

Н. ЯКИМЧУК, начальник
Новоайдарського районного
управління ГУ Держпродспоживслужби в Луганській області.

***

Департамент агропромислового розвитку Луганської обласної державної
адміністрації повідомляє, що згідно з
розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 09.04.2019 № 287 створена конкурсна комісія з визначення суб’єктів господарювання агропромислового комплексу для отримання фінансової підтримки
шляхом здешевлення кредитів (далі Комісія).
Суб’єкти господарювання агропромислового комплексу, які бажають взяти
участь у конкурсі, подають до Комісії
документи відповідно до пункту 8 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015
№ 300.
Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та
документів, що додаються до них, у
день оприлюднення оголошення про порядок та умови проведення конкурсу, а
закінчує за сім робочих днів до початку
проведення останнього засідання.
Останнє засідання конкурсної комісії
проводиться до 10 грудня.
Конкурсна комісія розташована за
адресою: м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, 2, кімната 513.
типожежного водопостачання. При проведенні додаткових інструктажів з головами
виборчих дільниць щодо дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та
техногенної безпеки акцентовано увагу на
роз'ясненні порядку дій під час виникнення пожежі, розливу небезпечних хімічних
речовин, виявлення вибухонебезпечних
предметів, також нагадали про місця знаходження сховищ, найпростіших укриттів
та інших приміщень, які можуть бути використані для укриття населення під час
обстрілів.
Новоайдарський районний відділ
Головного управління ДСНС України у
Луганській області.

Огромную благодарность хотелось бы
выразить учащимся и коллективу Новоайдарской санаторной школы-интерната, которые в очередной раз приняли активное
участие в восстановлении наших зеленых
насаждений. Очень приятно, что все мы
стараемся сохранить для будущих поколений наш поселок зеленым, и молодежь приходит к нам на помощь. Значит, у нас есть
будущее! Спасибо Вам за помощь и поддержку!!!

13 апреля коллектив Новоайдарского поселкового совета вместе с неравнодушными
жителями продолжили проведение серии
субботников, организованных в поддержку
Всеукраинской акции «За чисте довкілля».
Спасибо всем, кто проявляет гражданскую
активность и участвует в общественных
мероприятиях. Вместе мы – сильная и сплоченная громада!
Новоайдарский поселковый совет приглашает всех небезразличных граждан 20 апреля 2019 года в 11-00 принять участие в субботнике, который будет проходить в разных
местах по всей территории поселкового совета. Сбор в центральной части парка.
Не будьте равнодушными, принимайте активное участие в жизни своей громады, покажите пример своим детям и прививайте
любовь к родному краю!
После уборки в парке «Сосновый» всех будет ждать горячий и ароматный кулеш!
Новоайдарский поселковый голова
Игорь ШОПИН.
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Эту очаровательную шуструю малышку зовут Алиса Баева. И,
знаете, вам придется приложить немало усилий, чтобы застать
ее в спокойном положении. Хотя, вполне возможно, что это вообще задача из разряда невыполнимых. График этой девчонки очень
насыщенный и может даже взрослого выбить из колеи. Но у Алисы
энергии – хоть отбавляй, поэтому она старается успеть всюду по
максимуму.

Чем же увлекается наша маленькая героиня? Начнем с того,
что ей всего семь лет и она учится во 2-Б классе Новоайдарской
школы-гимназии. Учится,
как замечает ее учитель
Елена Васильевна Альчакова, очень неплохо.
После уроков девочка торопится в Детскую школу
искусств, где она обучается
живописи у С. В. Кулак, игре
на духовых инструментах у
В.В. Бойкова, попутно ознакамливаясь с азами игры на
фортепиано. Девочке очень
нравится рисовать. Особенно красиво выходят у нее
пейзажи. Преподаватель отмечает большой потенциал
и работоспособность юной
художницы. Впрочем, как
и преподаватель по классу
духовых инструментов отмечает ритмичность и хороший слух юного дарования.
Не только творчеством
ограничивается внешкольное времяпрепровождение
Алисы. Она с огромным
удовольствием посещает
секцию волейбола в Новоайдарской ДЮСШ. Тренер
А.Е. Каркачев замечает,
что если Алиса продолжит
упорные тренировки, то вполне
возможно станет очень сильной
волейболисткой.
Да уж, насыщенный график.
Но и это еще не все. Трижды в

неделю активная, спортивная,
творческая Алиса превращается в настоящую золотую рыбку.
Дело в том, что с прошлого года

Алиса посещает специализированную
детско-юношескую
спортивно-техническую школу
водных видов спорта «Садко» в
г. Северодонецк и является един-

ственной плавчихой-подводницей в Новоайдаре на данный
момент. Пусть еще только начинающей. Девочка с самого раннего детства научилась плавать
(благо, река Айдар рядом), но
осенью, зимой там ведь не поплаваешь, а Алиса просто скучала
без любимого вида спорта. Тогда
родители решили записать ее на
плавание в бассейн в Северодонецке. Но когда поехали первый
раз, девочке было всего 5 лет, а в
секцию записывают детей с 8, поэтому тренер отказал, попросив
вернуться через 3 года. – Это
же так долго! – сокрушалась
девочка. Поэтому родители
предприняли еще одну попытку осуществить мечту
дочери, когда ей исполнилось 6 лет. В этот раз тренер
поставил условие: если проплывет в определенном стиле
и за определенное время, так
и быть, возьмет ее в секцию.
Алиса без труда справилась с
заданием. И вот уже тренируется больше года, показывая
очень хорошие результаты.
– Алиса – самая маленькая
спортсменка в секции, - рассказывают родители. – Но
это ее нисколько не смущает,
и она всегда с огромным удовольствием и нетерпением
ждет очередной тренировки.
Стоит отметить тот факт,
что буквально с первого дня
занятий Алиса ведет себя
очень самостоятельно. Она
в свои 6-7 лет переодевалась до и после тренировки
самостоятельно, без посторонней помощи, хотя не все
10-11-летние девочки были в
состоянии это сделать. Что касается спортивных достижений, но
юная плавунья прекрасно плавает в технике кроль (в биластах) и
дельфин (в ластах). Время прео-

доления 50-метровки Алисой составляет 39-40 секунд, в то время
как результат в 38 секунд – это
время, необходимое для получения юношеского разряда по плаванию.
Она сама ставит себе цели и
старается их достигать. Спортивный склад характера во многом
помогает. Алиса не любит отставать, стремится только вперед.
Это касается не только спорта.
Взять, например, ситуацию, когда у девочки немного «хромала»
техника чтения. Ее это очень подстегнуло. Алиса много работала,
и заметно подтянулась. К тому
же, у нее появилась любимая
книга «Приключения Тома Сойера». – Спорт помогает Алисе с самодисциплиной, - говорит мама
Людмила. – Да и с характером.
Она многое успевает, и в свои
семь лет достаточно неплохо распределяет время. Судите сами:
во вторник, четверг и субботу занимается плаванием, в понедель-

В рамках проекту «Психосоціальна підтримка осіб, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні» за підтримки Міністерства
закордонних справ Німеччини, Malteser International та Мальтійської служби допомоги в Україні, який реалізує Психологічна Кризова Служба, у м. Сєвєродонецьк працюють Мобільні бригади. І ми продовжуємо знайомитися з програмою навиків психологічного
відновлення, яка націлена на те, щоб підвищити здатність людини справлятися зі своїми запитами та потребами.
«Для того, щоб зробити своє рете на себе відповідальність за частин. І, чим більш конкретною мати розуміння того, яких
життя по-справжньому своїм, вчинки іншої людини. А от коли буде підчастина проблеми, тим саме змін Ви бажаєте. Твернеобхідно відстояти власне виникають якісь власні ситуації, легше її вирішувати. Не треба дження типу «Я хочу…», «Я
право ним керувати» зняти з себе відповідальність і до- хвилюватися, що не вдасться ви- потребую…», «Я боюся,,,»,
вірити вирішення своїх негараз- рішити всі підчастини великої «Я схвильований тим, що…»
Енн – Вілсон Шаф дів комусь – це аж бігом! Таке бу- проблеми. Адже ключовим мо- будуть добрими помічникаває, та не завжди ми це помічаємо ментом є сфокусувати свою ува- ми. Запишіть.
Шановні читачі! Минулого в своїй поведінці. Брати відпові- гу на єдиній частині за раз та не
3) Мозговий штурм.
разу ми з вами ознайомилися з дальність за своє життя, щодня зіскочити на інші частини великої Спонтанне придумування
темою стресу. Розглядали при- самовдосконалюватися, прагнути проблеми, або інші проблеми.
якомога більшої кількості
чини його виникнення та спосо- до своєї мети – ось те, що доТож спробуємо: запишіть про- варіантів вирішення проблеби подолання. Та все ж, кращого помагає особистості поважати блему на аркуш паперу, якщо по- ми. Запишіть від 7 до 10, а можспособу, як підвищити власну себе, чинити так, як підказують трібно, розділіть на більш малі на й більше варіантів. Це можуть
витривалість до стресу, ефектив- серце і розум, а не орієнтуватися частини. Особливу увагу треба бути як реальні, так і безглузді
но вирішуючи проблеми, немає. на те, що скажуть люди. Знову звернути на те, щоб з’ясувати способи. Важливо виконати цей
Бо життя складається з вирішен- повертаймося до того, з чого по- кому належить ця проблема. Для пункт, якщо виникли труднощі з
ня різних задач. Саме задач, а не чали: «скільки людей, стільки й цього дайте собі відповіді на на- придумуванням, запитайте себе
проблем. Що є проблема? Те, що думок». Всім догодити все одно ступні питання:
«щоб зробив би Ваш товариш,
бентежить, і не видно шляху вирі- не можливо. Тож я вас дуже спо- це щось, що відбувається зі або вчитель чи колега, можливо,
шення її. А от задачі рішення ма- нукаю йти за своєю метою, при- мною або між мною та іншими член родини у вирішенні подібної
ють завжди. Хоча не завжди так слухатися до думки важливих для людьми?
проблеми». І коли 10 варіантів є,
здається.
або
вас людей, але остаточне рішення
цей крок завершено.
Яким чином люди вирішують приймати самостійно!
- ця проблема стосується ко4) Оцініть рішення та вибезадачі? В народі кажуть: «скільДля скорішого вирішення про- гось іншого або відбувається між ріть найкраще. Завершуючий
ки людей, стільки й думок». Але блем, задач, існує алгоритм, який двома іншими людьми?
етап – це вибір найкращого річасто щось спонукає робити ми розглянемо за допомогою серії
Якщо проблема стосується ін- шення (одного або більше). Треба
саме так, як більшість, заради навичок психологічного віднов- ших, то треба розуміти, що вона повернутися до списку варіантів
уникнення осуду з боку рідних, лення, а саме «Рішення проблем». не є в полі можливостей вирішен- вирішення проблем з кроку 3, поблизьких, колег, деколи поступа- Дана навичка складається з 4 ета- ня її Вами. Ви не можете вплива- міркуйте, наскільки корисними
ючись своїми бажаннями. Коли є пів:
ти на розрішення проблем інших вони можуть бути. Виберіть найпроблеми у сусідів, друзів, друзів
1) Cформулювати проблему людей. Але свої Ви точно виріше- кращій, на Вашу думку, варіант.
наших друзів-готовність до дій та з’ясувати, чия вона. Часто те.
Визначте для себе, обов’язково,
тут як тут. Одразу зрозуміло, що здається, що проблема така вели2) Постановка цілі. Проблеми термін виконання запланованих
порадити тій «іншій» людині в її ка і вирішити її занадто складно. є завжди, всі хочуть їх вирішити, дій.
ситуації, забуваючи в той самий В такому випадку треба розділити але частенько не вистачає органіОтриману інформацію щодо 4
момент, що, таким чином, ви бе- одну велику проблему на декілька зованості, часу на те, щоб для себе етапів рішення проблем Ви мо-

ник, среду, четверг и пятницу
ходит в школу искусств, в среду,
пятницу и воскресенье ее ждет
волейбол. И везде она старается
преуспеть, потому что все, чем
она занимается, ей очень нравится. Дома ей тоже скучать некогда.
На днях научилась ездить на велосипеде. Уже отлично управляет
квадроциклом, а ролики и коньки
– это вообще отдельная история,
на них она ездит с немыслимой
скоростью…
Вот такая творческая и талантливая девочка живет рядом с
нами. Конечно, рано или поздно
ей придется сделать свой выбор:
что же ей по душе больше всего.
Но что бы ни предпочла Алиса,
мы пожелаем ей только успехов, достижений, ярких эмоций
и исполнения желаний в любой
сфере. Пусть не иссякает твоя
любознательность, оставайся такой же жизнерадостной как сейчас, пусть все у тебя получается!
М. ТИХОНОВА.

жете поширювати і серед близьких Вам людей. Однак, спочатку,
спробуйте їх на власному досвіді.
Звісно, що це лише мала частка тої інформації, яку можна отримати, але маленькими кроками,
звертаючи увагу на свої відчуття,
кожен стає ближче до розрішення
своїх негараздів.
Навіть, якщо ви переконані,
що ці поради вам не допоможуть,
СПРОБУЙТЕ! ПЛАНУЙТЕ!
ВИКОНУЙТЕ! У ВАС ВСЕ
ВИЙДЕ!
Дякую за увагу! До нових зустрічей!
За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь:
до координатора мобільної бригади Інни Кочубей, м. Сєвєродонецьк, тел. 050-209-20-67,
inna.kochubey@gmail.com
Марина БОЛГОВА,
психолог.

«ВІСНИК

Новоайдарський
районний
краєзнавчий музей переміг саме
з темою «Колекція костюмів
Новоайдарського району для
нащадків». І це не дивно, бо
колекція музею є найбільшою
в регіоні і найціннішим
дослідницьким
матеріалом, який здатен
консолідувати
локальне
населення
довкола теми представлення
індивідуальних
історій через призму
костюмів. У межах проекту також проведені
додаткові дослідження,
які традиції костюмів
присутні в районі і до
сьогодні, робота зі збору інформації та додаткового експозиційного
матеріалу, розроблення
мапи заселення краю та
походження костюмів,
і проведення майстеркласів
та
освітніх
заходів безпосередньо в
процесі дослідницької
діяльності.
З моменту відкриття
оновленого музею його
відвідали вже більше
500 мешканців та гостей
Новоайдарщини. Із задоволенням та
цікавістю приїжджають
на екскурсії до музею
педагоги та школярі навчальних закладів району.
Позитивним зрушенням є й
той факт, що колекція костюмів
поповнюється. – Деякі наші
відвідувачі надихаються колек-

цією, прикладом інших і привозять до нас в музей елементи
костюмів, чи то самі костюми,
які зберігались у них у шухлядах, подалі від очей, - розповідає
директор музею А. К. Божкова. –
Вони хочуть, щоб костюми їхніх

бабусь, прабабусь, мешканців сіл
побачили більше людей. Вони пишаються тим фактом, що костюми
будуть представлені на експозиції
в музеї. Взяти хоча б нещодавній

приклад. Ми дуже переживали
через те, що не мали в колекції
повноцінного
Бахмутівського
народного костюму. Прикро
було через те, що точно знали:
костюми збереглися. І ось буквально тиждень тому директор Бахмутівського СБК Олена
Павлівна Мазко привезла костюм
до музею – знайшла в когось із
знайомих. Тож початок покладено.
Але, на жаль, ще так багато
населених пунктів Новоайдарщини, костюмів яких немає в музеї.
Ми звертаємось до мешканців
сіл Вовкодаєве, Царівка, Михайлюки, Новоохтирка, Штормове,
Трьохізбенка, Окнине,
Муратове, Райгородка,
Дмитрівка,
Чабанівка,
Гаврилівка,
Попасне,
Олександрівка, Кримське: подивіться, будь ласка, у скринях бабусь та
прабабусь їхні костюми, традиційне вбрання,
яке підкреслювало їхню
молодість, привабливість,
є історичним відголоском
минулого. Не ховайте
його! Воно гідне того,
щоб стати «діамантом»
колекції, щоб ним милувалися сотні, тисячі людей,
щоб молоде покоління
більше дізнавалося про
історію рідного краю та
пишалося ним! Також
хотілось би, щоб до нас
дослухались й мешканці
Олексіївки та Денежникове,
Бахмутівки.
Дякуємо вам за те, що
ваші населені пункти
представлені в експозиції,
та було б просто чудово
доповнити колекцію святковими костюмами! Що
стосується чоловічих костюмів, то
ми маємо варіанти тільки з трьох
населених пунктів: Новоайдару,
Райгородки та Михайлівки. Тож,
будь ласка, не залишайтесь осторонь, якщо маєте такі цінні експо-

Делегацию Луганской области представляли 20 человек, 9 из
которых – тренеры, учителя физкультуры Новоайдарского района.
Это Александр Костенко, Олег
Котовой, Сергей Щиров, Роман
Поклонский, Владимир Солодуха,
Виктор Чумаченко, Сергей Курач,
Дмитрий Заруцкий и Виктор Чернявский.
Фестиваль-семинар посетили
более 200 учителей физкультуры, детских тренеров, школьных
психологов и полицейских ювенальной превенции. Этот проект
привлекает к футболу не только будущих игроков, но и будущих тренеров, волонтеров, болельщиков,
всех тех, кто благодаря таким фестивалям захочет присоединиться
к футбольному процессу и прийти
на стадион.
За три дня семинара мы поняли,
что это действительно отличная
возможность прибавить в мастерстве и профессионализме, узнать
много полезного, найти новых друзей.
Все полученные во время фестиваля знания, умения мы будем
передавать на занятиях своим ученикам.
Фестиваль прошел на «ура», и
члены нашей делегации не остались незамеченными. В номина-

ции «Игра в мини-футбол в малые
ворота» первое место занял Сергей
Щиров, второе - Виктор Чумаченко, а третье досталось всегда веселому и жизнерадостному Роману
Поклонскому.
В третий день семинара-фестиваля занятия в ФК «Металлург» Запорожья проводили два наших специалиста - Олег Котовой и Сергей

рушений распорядка дня не было.
Утренний подъем – 6.00, зарядка
на берегу Днепра, все необходимые мероприятия, и отбой в 21.00.
Режим полностью соблюден.
Конечно, мы бы не поучаствовали в проекте, если бы не помощь
и поддержка Новоайдарского поселкового головы, главы областной
федерации футбола И.В. Шопина.

Після перемоги у проекті «Музей відкрито на ремонт», який
був реалізований за фінансової підтримки проекту «Зміцнення
громадської довіри» (UCBI II), що фінансується Агентством США
з міжнародного розвитку (USAID), нове дихання та нове бачення
отримала експозиція народного костюму Новоайдарщини.

Жіночий костюм

Курач. Занятия были проведены на
высоком уровне, это отметили волонтеры проекта и участники из
других областей.
Отдельно хотелось бы отметить
железную дисциплину нашей новоайдарской команды. Никаких на-

Игорь Викторович многое делает
для развития футбола в районе, и
многое меняется в лучшую сторону благодаря его участию и неравнодушию. От имени делегации
Новоайдарского района выражаем
И.В. Шопину огромную благодар-
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нати, поділиться ними з музеєм.
Вони займуть своє власне місце в
надзвичайній колекції.
А сьогодні, продовжуючи розмову про народні костюми, ми
торкнемося
Смолянинівського
народного костюму. Це дівочий
варіант костюму початку 20
сторіччя. Складається він з таких елементів: сорочка, спідниця,
фартух та намисто. Як добре
видно на фото, сорочка ситцева
біла додільна. Рукав широкий та
багато вишитий червоно-чорним рослинним орнаментом
(хрестик). Які неймовірно гарні
лілеї бачимо на ньому. Саме з цих
квітів ми й дізнались, що костюм

Дівочий костюм
дівочий, адже лілеї символізують
чистоту та дівочу цноту. Ще
одна особливість – рукав дрібно
зібраний у густу складинку біля
горловини та зверху. Манжет також зібраний у густу складинку
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та прикрашений вузькою оздобленою машинною вишивкою-смужкою. Горловина – вузька, вишита
дрібним рослинним візерунком
(хрестик). Пазушний розріз
відсутній. Під рукавами вшиті
ластовиці.
Переходимо до спідниці. Вона
бордового кольору, широка, з
шовковистої набивної тканини,
буяє рясними складками, прикрашена защипами та двома бежевими вузькими смужками.
Зав’язується збоку шнурками.
Зверху на спідниці бачимо білий
батистовий фартух. Пошитий у
складку, прикрашений вишитим
хрестиком рослинним орнаментом у два ряди, батистовим білим мереживом
посередині та знизу, і
15-ма рядками вузеньких защипів. Цей костюм дійсно виглядає
по-святковому
гарним та незвичайним,
підкреслюючи дівочу
вроду, скромність та
щирість.
В
жіночому
варіанті цей костюм
доповнюється
хустками: білою бавовняною з-під споду і
білою
кашеміровою
квітчастою
поверх
неї. Обов’язкова деталь:
смолянинівські
жінки зав’язували хустку так, щоб її кінчики
неодмінно «дивилися»
вгору прямо над лобом.
Погодьтесь, це додає
особливого шарму.
Отож, ми познайомились з іще однією перлиною колекції костюмів.
На черзі – ще багато
цікавих
розповідей
про традиційне вбрання наших предків. Тим більше, якщо
колекція так швидко та змістовно
поповнюється.
М. ТИХОНОВА.

В городе Запорожье с 6 по 8 апреля проходил Всеукраинский
фестиваль футбола, организованный Федерацией футбола Украины для волонтеров проекта «Открытые уроки футбола» при
поддержке Европейского Союза, а также Министерства образования и науки Украины.

ность за организацию поездки и
участия в семинаре.
Считаю, участие в проекте
очень важно не только ради развития спорта, но и для объединения страны в это непростое время.
Ведь участие приняли представители всех областей Украины!
Проект использует футбол как
инструмент для разработки и внедрения образовательных и информационных кампаний с целью
урегулирования мирных вопросов,
социальной интеграции и защиты
детей. Он открыт для всех и нацелен не на достижение спортивного
результата любой ценой, а на получение радости от игры, несмотря
на уровень подготовки и способности ребенка, внедрение ценностей
здорового образа жизни молодежи,
профилактику и преодоление детской преступности и конфликтов,
обеспечение равного доступа к

футболу девочкам, сиротам, детям
с особенными потребностями.
14 мая 2019 года планируется
проведение детского футбольного
фестиваля в Новоайдаре. Все его
участники получат спортивный инвентарь от проекта для своих учебных заведений. Можно с уверенностью утверждать, что детский
фестиваль «Открытые уроки футбола» дает возможность популяризации футбола по принципу «футбол для всех», и является мощным
воспитательным и объединяющим
инструментом. Несмотря на уровень подготовки, дети не только
отлично проведут время на свежем
воздухе, но и найдут новых друзей,
получат удовольствие от игры.
В. ЧЕРНЯВСКИЙ, учитель
физической культуры УВК
Смоляниновская ООШ-ДНЗ,
участник фестиваля.
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Верховний суд змінив
правила обчислення
військових пенсій
Індексація пенсій військовим
повинна бути врахована у
складі грошового забезпечення
військовослужбовців для розрахунку пенсії за вислугу років.
Про це йдеться в висновках Верховного суду, розглянувши у
касаційному порядку справу за
позовом особи в територіальний
орган Пенсійного фонду України.
Разом з тим при обчисленні
пенсії
не
враховуються
щоквартальні та разові види
премій.
Повідомляється, що позивач,
якому виплачується пенсія по
інвалідності, просив зобов'язати
відповідача перерахувати та
виплачувати пенсію в розмірі,
обчисленому з 80% грошового забезпечення з урахуванням
грошової допомоги на оздоровлення, індексації, одноразової допомоги при звільненні у розмірах,
зазначених у довідці військової
частини, а також здійснити виплату суми перерахунку.
Суд першої інстанції задовольнив позов. Суди виходили з
того, що вищеперелічена допомога є одноразовим додатковим
видом забезпечення, яка згідно з
українським законодавством входить до складу грошового забезпечення військовослужбовців, а
тому повинна бути врахована при
обчисленні пенсії.
Переглянувши зазначені судові
рішення, Верховний суд касаційну
скаргу задовольнив частково.
Постанови судів попередніх
інстанцій скасував в частині задоволення позову з обліку грошової
допомоги на оздоровлення та
одноразової грошової допомоги при звільненні і відмовив у
задоволенні позову в цій частині.
При цьому в іншій частині судові
рішення залишив без змін.
rbc.ua

Украинцам дадут
13-ю пенсию
В 2019 году планируют выплатить 13 пенсий тем, кто мало
получает, но много работал. В
Украине думают над тем, чтобы
выплатить 13 пенсий гражданам,
которые получают минимальные
выплаты. В Кабинете министров
Украины сейчас проводят расчеты, хватит ли денег на увеличение
бюджета Пенсионного фонда.
Благодаря мартовскому перерасчету удалось увеличить средний размер пенсионной выплаты с
2600 до 3000 грн. Повышение коснулось большинства пенсионеров,
но не всех. Около 2 млн пенсионеров с полным стажем получили
разовую выплату двумя траншами
по 1,2 тыс. грн. Эти деньги были
выплачены из дополнительного
ресурса — средств, полученных
за растаможку машин на европейских номерах. Однако эти выплаты глобально не решили проблему. После реформы при расчете
пенсии роль стажа уменьшилась,
в результате чего 2 млн украинцев, которые отработали по 35 лет
(мужчины) и 30 лет (женщины),
все равно имеют минимальные
выплаты. В связи с этим обсуждается вопрос введения 13-й пенсии.
Правительство уже готовит расчеты, сколько это будет стоить и
хватит ли на это средств.
В случае, если выплату утвер-
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дят, в конце года 2 млн украинцев
получат пенсию в размере от 1,5
тыс. грн. Для этой цели из бюджета будет потрачено 3 млрд гривен.
sud.ua

На Луганщину доставлена перша партія бебібоксів у кількості 594
пакунків

мога «пакунок малюка» надається
патронатному вихователю, який
здійснюватиме догляд за новонародженою дитиною.
Комплектування
допомоги
«пакунок малюка» здійснюється
згідно з переліком дитячих товарів
для комплектування одноразової
натуральної допомоги «пакунок малюка», затвердженим
Мінсоцполітики.
Отримання допомоги «пакунок
малюка» не тягне за собою зміни
розміру допомоги при народженні
дитини.
loga.gov.ua

Породілля, які народили в
квітні 2019 року, отримають бебібокси під час виписки з пологового будинку.
Породілля, які народили і виписались з пологового будинку з 1
березня 2019, отримають пакунки,
згідно їх заяв, в управліннях соцзахисту за місцем проживання.
Це сталося відповідно до
Проектної угоди, укладеної між
Департаментом соціального захисту населення Луганської
облдержадміністрації
та
Управлінням
Організації
Об’єднаних Націй з обслуговування проектів.
Зазначаємо, що допомогу «па-

Президент Петр Порошенко
заявил, что подписал Закон о «Кодексе Украины по процедурам
банкротства». Верховная Рада
одобрила документ еще в октябре
прошлого года. Закон вступит в
силу через шесть месяцев после
опубликования.

кунок малюка» можна отримати
під час народження/виписки дитини у пологовому відділені або
за місцем проживання/перебування новонародженої дитини не
пізніше ніж 30 календарних днів з
дня її народження.
Станом на 10 квітня до
управлінь соціального захисту
населення області надійшло 162
заяви.
Нагадаємо, що допомога
«пакунок малюка» є одноразовою безповоротною адресною
соціальною допомогою сім’ям, в
яких народилася дитина, а у разі
відсутності матері/батька - родичам, патронатним вихователям
новонародженої дитини.
Допомога «пакунок малюка»
не надається у разі:
- відмови від новонародженої
дитини у пологовому будинку;
- відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення
волі та подальшого перебування
новонародженої дитини в будинку
дитини при установі виконання
покарань;
- смерті новонародженої дитини в пологовому будинку.
Якщо у матері новонародженої
дитини виникли ускладнення при пологах чи хвороба, що
унеможливлює здійснення нею
догляду за новонародженою дитиною, допомога «пакунок малюка» надається батьку або родичам
такої дитини, або патронатному
вихователю, які доглядатимуть за
нею.
У тих випадках, коли батьки, родичі відмовилися від
новонародженої дитини в пологовому будинку (відділенні), допо-

Что изменится и кто выиграет от введения новых правил?
Почему это важно?
Документ официально урегулирует тему неплатежеспособности заемщиков. Физлицо сможет
объявить себя банкротом, инициировав процедуру через хозяйственный суд по месту регистрации.
В развитых странах, таких как
США, Германия, Польша этот механизм уже работает. Он позволяет честным должникам реструктуризировать долги, а иногда - и
списать.
В итоге от этого выигрывает и
должник, и государство. Избавившись от долгового бремени, человек может устроиться на легальную работу и платить налоги.
Какая процедура? Хозсуд назначает арбитражного управляющего. Его задача - составить план
реструктуризации кредита или
продать имущество заемщика,
чтобы расплатиться по долгам.
Открыть производство о неплатежеспособности позволят при
ряде условий. Размер просроченных обязательств перед кредитором должен составлять не менее
тридцати минимальных зарплат,
то есть около 125 000 грн при «минималке» в 4173 грн.
Объявить себя банкротом сможет должник, который перестал
погашать плановые платежи (в
том числе кредиты) в размере более 50% месячных платежей по
каждому из обязательств в течение 2 месяцев.
Еще одна причина - постановление об отсутствии у физлица
имущества, которое можно взы-

Украинцы смогут
объявлять себя банкротами. Что это значит?

скать.
Реструктуризация предусматривает изменение сроков выплат
или прощение долгов. Но под
такую процедуру не подпадают
кредиты на отдых, развлечения,
приобретение предметов роскоши, или долги, появившиеся из-за
участия в азартных играх или от
неуплаты алиментов.
Что касается продажи имущества, то это не может быть единственное жилье должника, деньги
на пенсионном счету или в фонде
соцстрахования.
Не спишут долги тем, у чьих
близких и родственников большие
доходы. Однако на близких не распространяется ответственность за
долги заемщика.
Я – банкрот. Что дальше?
В течение трех лет вы не будете иметь безупречную деловую
репутацию. А перед заключением
кредитных договоров, займа, поручительства или залога должны
будете письменно сообщить о
факте своего банкротства.
Кроме того, повторно инициировать банкротство вы не сможете
еще пять лет, если только не погасили все свои долги полностью и
в порядке, предусмотренном Кодексом.
Что изменится для юрлиц?
Процедура банкротства должна
стать быстрее, прозрачнее и с гарантиями для кредиторов.
Если сейчас признание компании неплатежеспособной может
длиться от трех до девяти лет,
в то время как она продолжает
свою деятельность, но не платит
налоги, то по новому Кодексу,
предприятие-должник неизбежно
столкнется с ликвидацией, если
не может платить кредиторам в
течение 2-3 месяцев.
Кроме того, залоговые кредиторы смогут взыскать имущество
вне процедур банкротства, если в
течение 170-дневного срока по их
требованиям не были урегулированы вопросы санации компании
или перехода к ее ликвидации.
Продавать имущество компаний-банкротов будут теперь только через электронный аукцион
ProZorro, что ограничит злоупотребления должников, например,
выкуп имущества приближенными компаниями по низкой цене.
liga.net

За новим законом
перевіряючих
зобов'язані впускати
до квартири, інакше –
відключення
В Україні у комунальній сфері
з'явилися нові правила. Так, починаючи з 1 травня 2019 року
за борги по комуналці за кожен
день прострочення штрафуватимуть в розмірі 0,01% боргу після
20-го числа. Відомо, що нововведення передбачено законом про
«Житлово-комунальні послуги».
Якщо заплатити на 60 днів
пізніше, сума збільшиться на
0,6%. Наприклад, якщо борг за
два місяці – 4 тис. грн, розмір пені
складе 14,4 грн.
«Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги і
житлові субсидії і/або наявності у
споживача заборгованості з оплати праці, підтверджену належним
чином», – йдеться у законі.
Крім того, за новим законом перевіряючих зобов'язані
впускати до квартири, інакше

– відключення. Виконавець послуги повинен мати доступ, наприклад, до лічильника. Якщо
він знаходиться в квартирі і двері
перевіряючому не відкривають,
цього достатньо для того, щоб
припинити надання послуги.
ukr-online.com

Уряд відклав вирішення
земельного питання
в Україні щонайменше
на рік
Кабінет Міністрів України має
намір передати на розгляд парламенту законопроект щодо запуску
ринку землі не раніше 2020 року.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства аграрної
політики та продовольства.
Згідно прийнятого у грудні
минулого року закону про продовження мораторію на продаж землі ще на один рік – до
2020 року Уряду доручили до 1
березня 2019 року розробити і
внести на розгляд парламенту
проект закону про обіг земель
сільськогосподарського призначення.
Як
повідомили
в
Мінагрополітики,
міжвідомча
робоча група, до якої увійшли
представники
міністерства,
Держгеокадастру, народні депутати, експерти, представники
бізнесу, вчені, розробила основу
законопроекту про обіг земель
сільськогосподарського призначення понад рік тому, однак зараз
нема умов для внесення документу у парламент.
«Законопроект буде передано на розгляд до парламенту тоді, коли і Верховна Рада,
і суспільство, будуть готові
прийняти відповідне рішення.
Найімовірніше, вікно можливостей для зняття мораторію
відкриється в перший рік роботи
Верховної Ради нового скликання», – відзначили у міністерстві.
У Мінагрополітики зазначили, що станом на сьогодні, в
період передвиборчих змагань,
«ймовірність прийняття соціальночутливих законопроектів, таких
як законопроект про обіг земель
сільськогосподарського призначення, дорівнює нулю».
«Тому передавати навіть
найбільш зважений – який
збалансовує
інтереси
усіх
учасників земельних відносин –
законопроект до парламенту, де
немає політичної волі для його
прийняття, – це знищити результати багаторічної роботи», – зазначили у міністерстві.
У той же час у Мінагрополітики
розповіли, що основні положення підготовленого Урядом законопроекту передбачають такі
пункти: право на купівлю землі
мають виключно громадяни
України, вводиться ліміт до 200
га в одні руки, передбачено низку антиспекулятивних механізмів
та запобіжників від перепродажу
ділянок.
«Модель ринку відображає
бачення Уряду: ринок землі в
інтересах українських фермерів
та
формування
середнього
класу у сільській місцевості.
Передбачається
створення
спеціального державного агентства, щоб дрібні фермери – головні
покупці – мали доступ до дешевих
кредитних ресурсів та усі умови
для купівлі землі», – зазначили в
Уряді.
SEEDS.org.ua

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 15-16

19 КВІТНЯ

2019 р.

7

Можливі дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським - одна з найбільш обговорюваних тем тижня. Чи відбудуться вони, остаточно ніхто не знає. Кандидати висувають
один одному нові умови, а ЦВК має свою думку щодо місця і формату проведення.
ВВС News Україна зібрала кілька історій про те, як дебати впливали на результат виборів в
США та інших країнах, а також на всю історію людства.

Великі дебати.
Ніксон проти Кеннеді, 1960 рік
26 вересня 1960 року в США відбулися перші в
історії теледебати між віце-президентом Річардом
Ніксоном і його суперником, сенатором-демократом Джоном Кеннеді. Дебати подивилися 66 млн
американців. Зовнішній вигляд кандидатів, їхній
голос і впевненість в собі тепер мали не менше
значення, ніж слова. День дебатів був для Ніксона
дуже невдалим.
Перед цим він пошкодив коліно, був деякий
час в лікарні та схуд, тому здавалося, що костюм
висить на ньому. Під час дебатів він рідко посміхався, виглядав втомленим та похмурим, помітно
нервував і ніяк не міг визначити, куди йому подіти руки і як краще поставити ноги. Кеннеді виглядав впевненим. На ньому чудово сидів чорний
костюм. Ідея виступу - надихнути американців на
зміни.
«Наш розквіт – попереду», - заявив він під час
виступу. Після першого туру дебатів рейтинг Кеннеді пішов вгору. Він переміг на виборах з незначною перевагою - 0,17%, отримавши 49,72% голосів, але значно переважив Ніксона за кількістю
виборників.
Наступних 16 років теледебатів між кандидатами в президенти в США не було. Річард Ніксон
відмовлявся від участі в них, що не завадило йому
стати президентом в 1968 році та переобратися
1972 року.

Форд проти Картера, 1976 рік
Битва за посаду президента США 1976 року
проходила між Джеральдом Фордом і амбітним
представником демократів Джиммі Картером.
Під час дебатів Форд припустився фатальної
помилки. Він заявив, що Польща та Східна Європа не належать до радянської зони впливу.
Картер отримав на виборах 50%, Форд - 48%.
Саме дебати Картер вважав поворотним моментом кампанії, який дозволив виборцям зрозуміти,
що в нього є, що їм запропонувати.
Картер протримався на посаді один термін. Захоплення американських дипломатів після Ісламської революції в Ірані «підточило» його рейтинг.
Форд після закінчення повноважень не повертався у велику політику.

Буш-старший проти Клінтона,
1992 рік
Перемога в Холодній війні, падіння Берлінського муру та розпад СРСР, демонстративне покарання Саддама Хусейна під час «Бурі пустелі»,
демократизація десятків країн, закінчення режиму
апартеїду в Південній Африці та прогноз Фукуями щодо кінця історії. Все це сталося за президента США Джорджа Буша-старшого (1989-1993).
На виборах були не два, а троє потужних кандидатів. Буш-старший представляв республіканців, губернатор Арканзасу Білл Клінтон - демократів. Але в рейтингах їх обох спочатку обійшов
техаський бізнесмен Рос Перо. Проте незабаром
техаський бізнесмен почав втрачати позиції, конфліктував з радниками та оголосив про вихід з
перегонів, що призвело до зростання рейтингу
Клінтона.
Клінтон був молодим кандидатом, зосередженим на внутрішніх проблемах країни, і на такого
був запит. До того ж, він побудував успішну передвиборчу стратегію щодо залучення виборців
так званого "Біблійного поясу" - південних штатів
США, які зазвичай голосували за республіканців. І нарешті, коли Буш-старший погодився підвищити податки, Клінтон нагадав виборцям про
забуту передвиборчу обіцянку президента з 1988
року: «Читайте по моїх губах... Жодних нових
податків».
На виборах Клінтон отримав 43% голосів
виборців, Буш-старший - 37%, а Перо - 19%.
На 8 років Білий Дім перейшов до родини
Клінтонів.

Валенса проти Квасьнєвського,
1995 рік
Перші після падіння комунізму роки для Польщі були тяжкими. В країні до 1993 року падала
економіка, а політична боротьба між правими та
лівими була жорсткою.
Рейтинг Валенси навесні 1995 року був 5-10%.
Під гаслом «Кандидатів багато - Лех Валенса
один» чинний президент вступив в перегони. Акцентувалася увага на повазі до Валенси у світі,
його ролі у перемозі над комунізмом та виводі радянських військ з Польщі.
Квасьнєвський натомість йшов на вибори під
гаслами «Обираємо майбутнє» та «Польща для
всіх». В першому турі виборів Квасьнєвський отримав 35,11% голосів, Валенса - 33,11%.
Під час дебатів 12 листопада 1995 року Валенса атакував опонента, використовуючи традиційну антикомуністичну риторику, що мала нагадати
про минуле опонента. Квасьнєвський натомість
був стриманим і намагався себе позиціювати не
як представника лівих, а як людину, здатну стати
президентом всіх поляків та досягнути компромісу заради майбутнього Польщі.
Наприкінці дебатів він простягнув Валенсі
руку, але той відмовився від рукостискання, зазначивши: «Найбільше, що я можу подати вам, так
це - ногу!». Квасьнєвський пізніше скаже журналістам, що Польща не заслуговує на президента,
який поводиться так. Другі дебати 15 листопада,
на яких Валенса вже був стриманішим, не змогли
виправити наслідки перших.
В підсумку Квасьнєвський виграв вибори з
51% голосів. Попри побоювання щодо зворотного, Польща лише прискорила рух до НАТО та
ЄС, куди вступила в 1999 та 2004 роках. 2000 року
Квасьнєвського переобрали на виборах з 54% голосів, Валенса на них отримав лише 1%.

Міттеран проти Ширака, 1988 рік
Навесні 1988 президент Франсуа Міттерана та
лідер уряду Жак Ширак зійшлися в двобої на президентських виборах.
В першому турі виборів Міттеран отримав 34%
голосів, Ширак - 20%.
Дебати 28 квітня Ширак намагається використати, аби переломити ситуацію на свою користь.
Міттеран демонстративно показує свою першість
у владній вертикалі, називаючи опонента "пане
прем'єр-міністре". Ширака це дратує.
«Дозвольте мені пояснити вам, що зараз я не
прем'єр-міністр, а ви не президент. Зараз ми обидва - рівні кандидати, що залежать від думки французів, які вирішать нашу долю. Дозвольте мені називати вас просто пан Міттеран», - зазначає він.
«Так ви абсолютно праві, пане прем'єр-міністре», - відповідає з посмішкою Міттеран.
Під час дебатів Ширак все ж назве Міттерана
«пане президенте», як традиційно звертався до
нього на засіданнях уряду. І для деяких французів
це стало символічним - як підтвердження того, хто
насправді керує країною.
Міттеран переміг на виборах з 54% голосів. Він
скористався правом розпуску парламенту, партія
Ширака програла парламентські вибори і до влади
повернулися соціалісти.
1995 року, коли Міттеран вже не мав права балотуватися, Ширак переміг на виборах і пробув на
посаді президента 12 років.
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Один из самых светлых праздников в христианстве. Каждый
год накануне Вербного воскресения мы вспоминаем одно из главных чудес, сотворенных Господом Иисусом Христом — воскрешение Лазаря.

История возникновения праздника такова: Христос часто бывал
в доме у своего друга Лазаря, и
когда тот заболел, то сказал ему:
«Это не к смерти болезнь, но к
Славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Но
через четыре дня Лазарь умер.
Как сказано в Евангелие, Иисус,
услышав эту весть, прослезился,
а потом попросил убрать камень
от входа в пещеру, где был похоронен Лазарь, прочел длинную
молитву, воззвал к нему, и умерший воскрес. Весть об этом чуде
быстро разнеслась по округе.

После этого чудесного воскрешения Лазарь стал епископом,
проповедовал христианство и
прожил еще тридцать лет. Сегодня в храме, где проповедовал Лазарь, у самого алтаря есть икона.
На ней изображен Святой Лазарь,
а по бокам от него две его сестры
Марфа и Мария. Чуть дальше
расположена гробница Лазаря, рядом с которой бьет святой
источник.
В Лазареву субботу готовят
специальные блюда и следят за
природой и поведением животных.

Что нельзя делать

Традиции и обычаи

Лазарева суббота – особый день,
в который нельзя выполнять тяжелую работу. Это является большим
грехом. Также нельзя употреблять
спиртные напитки (исключение
составляет лишь вино, которое
допускается в небольших количествах). Нельзя употреблять скоромное, топтать ногами крошки от
пищи, которые упали на пол. Что
же касается досуга, категорически
запрещено охотиться, праздновать
торжество. Домашнюю работу
нужно перенести на другой день,
так как запрещено заниматься
рукоделием, работой в огороде,
строительством, стирать, гладить,
мыться и делать уборку. Ни в коем
случае не деритесь, не ссорьтесь и
не отказывайте людям в их просьбе. Нарушение этих правил является тяжким грехом, искупить
который очень сложно.

В этот день заготавливают
вербовые прутики, которые потом нужно освятить в церкви.
Женщины балуют семью
гречневыми блинами и кашей,
блюдами из гороха. Эти продукты должны обязательно присутствовать на столе, чтобы урожай
гречихи и бобовых культур был
богатым. Подают десерты из
тыквы или манной каши и немного вина.
В субботу вечером начинается
служба, и христиане приходят в
церковь с букетами из вербовых
веток. Они ждут, пока их и прутики окропят святой водой. Вернувшись домой, прихожане бьют
друг друга веточками, приговаривая: «Бью, чтобы мы и вы были
здоровы». Вербовые прутики, которые побывали в церкви, приносят в дом мир и счастья, наполня-

Вербное воскресенье является одним из самых светлых православных праздников, который ежегодно отмечают ровно за неделю до праздника Пасхи. В этом году Bepбнoe
вocкpeceньe выпaдaeт нa 21 апреля.

История Вербного воскресенья
Согласно преданиям, именно в этот день
Иисус посетил Иерусалим, где местные жители встречали его, как Мессию. Причиной
этому послужило воскрешение Иисусом
умершего Лазаря, новость о чем быстро ра-

спространилась среди народа. Народ встречал
Иисуса взмахами пальмовых ветвей, когда он
въезжал в город на ослице и молодом осле. Но
так как на территории, где проживают славянские христиане, пальмы не растут, их заменили на ветки вербы.

Традиции праздника
Главным атрибутом праздника считаются вербовые веточки, которые православные христиане освящают в церкви накануне, в субботу вечером. На следующий день
люди вновь идут в церкви и повторно освящают вербовые ветви.
Придя после церковной службы домой,
люди бьют друг друга вербными ветками и
приговаривают: «Не я бью, верба бьет. Будь
здоров, как вода, и богат, как земля». Таким
образом человек желает близкому здоровья
и благополучия.
Так как праздник приходится на период
Великого поста, молочные и мясные продукты отсутствуют на праздничном столе.
Однако, в этот день разрешается есть рыбу и
выпить немного красного вина.

Приметы и заговоры
Вербного воскресенья
Если в Вербное воскресенье будет теплая и
ясная погода — будет хороший урожай фруктов. А если же мороз — ожидается хороший
урожай яровых хлебов.
В этот день девушки делали «приворот на
вербу». Для этого рано утром находили моло-

дую вербочку, ломали на ней ветку и говорили
приворотные слова: «До тех пор, пока верба за
иконой лежать будет, до тех пор меня муж не
разлюбит, не забудет. Аминь». После эту веточку вербы хранили в доме за иконами. Если же
девушка хотела выйти замуж за конкретного
парня, весь день нужно было думать именно об
этом парне.
В Вербное воскресенье никто не выгонял
скот на улицу. Считалось, что его обязательно испортят злые духи.
Чтобы увеличить достаток, нужно было
посадить цветок или пересадить комнатные растения. Считалось, что они принесут
богатство в дом. А вот если цветок завянет
— нужно было ждать больших финансовых
потерь.
Если в Вербное воскресенье дует ветер
– ждать холодного лета. Ударил мороз –
год принесет много пшеницы. Количество
распустившихся сережек также служило показателем будущего урожая.
Наши предки верили, что если утром в
Вербное воскресенье вбить в стену колышек
из вербы, это избавит человека от всяческих
страхов. Освященная в этот день верба защитит
ваш дом от негатива и зла, от пожара и наводнения, поэтому обязательно положите эти веточки
около иконы. Часто в хлебе или булочке запекают монетку, если она попадется незамужней
девушке — то быть скорой свадьбе.

Что нельзя делать в
Вербное воскресенье?
Как и в любой другой великий церковный
праздник, в Вербное воскресенье нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, в том
числе и работами по саду или огороду. В народе существует поверье, что нельзя проводить
поминальный обед в Вербное воскресенье. В
этот день было не принято расчесывать и красить волосы, так как можно навлечь на себя
болезни и беду (запутать судьбу).

ют душу верующих благодатью и
радостью.

Приметы
В Лазареву субботу жители сел
обязательно наблюдают за поведением змей и ящериц. Если в этот
день гадюки и прочие холоднокровные массово покидают свои
норы и гнезда, пришла настоящая
весна. Скоро станет жарко, поэтому можно сеять зерно и выходить
на огород.
Некоторые считают, что именно
в Лазареву субботу нужно посеять
горох, чтобы он уродился. Если в
этот день прочитать «Отче наш»,
держа в левой руке вербовую веточку, а правой перекреститься
и попросить у Бога финансового
благополучия, то совсем скоро в
семье появятся деньги и улучшится материальное положение.
zak-kor.net

Страстной называется шестая неделя Великого поста, которая идет
перед самым главным праздником в христианстве, Пасхой.
Что означают дни Страстной седмицы?
Каждый день на Страстной неделе называется Великим. В храмах проходят
особые службы, которые считаются самыми величественными и торжественными во всем церковном году. При этом в эти семь дней не празднуют дни святых,
не поминают умерших, не проводят венчания и крещения - все обряды в это время посвящены подготовке к Христову Воскресению, Пасхе.
Великий понедельник. В этот день на церковных службах вспоминают сюжет из Ветхого завета - о патриархе Иосифе, проданном собственными братьями
в рабство, а также проклятие Христом бесплодной смоковницы, которая символизирует нераскаявшуюся в своих грехах душу. Патриарх начинает чин мироварения. Этот ритуал совершается раз в год и представляет собой изготовление
особого освященного ароматического масла (мира), применяемого для помазания
после крещения. Варят миро из смеси 50 различных масел, трав и душистых смол
три дня. Освящают готовое миро в Великий четверг, а после рассылают по епархиям и монастырям православной церкви.
Великий вторник. Богослужения повествуют о том, как Христос говорил с
людьми в Иерусалимском храме, о его притчах ученикам: о талантах, воскресении мертвых и Страшном суде.
Великая среда. По Библии, Иуда Искариот в этот день решил предать Христа
за 30 серебренников. Также вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса и
помазала их миром. В храме последний раз на Страстной неделе читается молитва с поклонами. Считается, что Господь искупил грехи людей, и после Великой
среды поклоны во время литургии отменяются до Троицы. В этот день верующие
стараются исповедоваться.
Великий четверг. Тайная вечеря. Вечером начинается одна из самых длинных служб в году, "Двенадцать Евангелий" (12 частей из четырех Евангелий), на
которой вспоминают страдания Христа. Пришедшие в храм стоят на ней с зажженными свечами, которые по традиции стараются не гасить до возвращения домой. В этот день верующим нужно причаститься. Кроме того, в Великий четверг
готовят дом к Пасхе - красят яйца, пекут куличи, прибираются и стирают одежду,
потому он получил название также Чистый четверг.
Великая пятница. День траура, потому что в пятницу Христос был осужден и
распят. Служба посвящена воспоминанию о страданиях Спасителя на кресте. Из
алтаря выносят плащаницу, изображение Христа, лежащего во гробе, а верующие
преклоняются к ней.
Великая суббота. На торжественном богослужении говорят о погребении
Христа и его пребывании во гробе. При этом священники уже в этот день надевают светлые праздничные облачения. Освещают принесенные людьми в храм
куличи, крашеные яйца и пасхи. Самая главная служба начинается вечером в субботу. В Иерусалиме в храме Воскресения Христова сходит благодатный огонь.
Верующие встречают Пасху.
Что можно и нельзя на Страстной неделе?
Важно помнить, что пост, который на Страстной неделе является самым строгим, - не диета. Прежде всего речь идет о внутреннем покаянии в грехах, дурных
поступках и мыслях. Ограничения в питании призваны только помочь верующим
в преддверии Пасхи сосредоточиться не на физическом, а на духовном, и не служат самоцелью. Верующие стараются уделять внимание молитве, а не развлечениям и суете, больше помогать ближним. При этом меру своего поста следует
обязательно согласовать со священником, а иногда и с врачом. Так, есть категории людей, которым Церковь разрешает не поститься: это болеющие, сильно
пожилые люди, дети до семи лет.
Что же касается собственно правил питания, то они тоже зависят от конкретного дня Страстной седмицы.
Самый строгий в году пост начинается в Великий понедельник. В этот день
разрешается есть только хлеб, фрукты и овощи, а также мед и орехи. Во вторник
и среду можно также есть сырую пищу без масла. В четверг - небольшое послабление, можно горячую пищу растительного происхождения с растительным же
маслом. В Страстную пятницу верующие от пищи воздерживаются до времени
выноса плащаницы на богослужении. В субботу можно горячую пищи без масла.
kp.ru
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День навколишнього середовища відзначається в Україні
щорічно у третю суботу квітня з 1998 року згідно з Указом Президента України «Про День довкілля» № 855/98. Цього дня була заснована UNEP (United Nations Environment Network) - Екологічна
програма ООН, яка зараз є основним організатором та ідеологом
Дня довкілля.

Наш світ є унікальним вже багато мільйонів років, але наявність
людини призвела до багатьох екологічних змін на планеті. На жаль,
присутність людини призвела до
руйнівних змін, але в нас ще є
шанс змінити все на краще.
Наведемо лише деякі факти і
цифри для розуміння, як треба ще
багато зробити суспільству, щоб
врятувати докілля нашої планети.
На початку XXI cтоліття
Всесвітня організація охорони
здоров’я опублікувала звіт про
забруднення навколишнього середовища. Результати дуже сумні.
Наприклад, в Каїрі повітря дуже
сильно забруднене. Дихати «під
відкритим небом» там цілий день
- для організму все одно, що викурити пачку цигарок.
Середньостатистичний автомобіль виробляє більше 0,5 кілограм
відходів у вигляді газу менше, ніж
через кожні 35 кілометрів шляху.
Всього чотирьох літрів машинного
мастила досить, щоб було отруєно понад 4 мільйона літрів чистої
питної води.
Виробництво металу є джерелом 6% всієї емісії вуглекислого
газу в атмосферу нашої планети.
27 дерев знищується кожен
день для виробництва туалетного
папіру.
Переробка однієї алюмінієвої
банки зможе надати достатньо
електроенергії, щоб телевізор
працював мінімум 3 години. 80
мільярдів алюмінієвих банок використовується щоденно
40% усієї води у світі продається у пляшках.
Скляна пляшка, зроблена у наш
час, потребує 4 тис. років для розкладання
Сміттєзвалища складаються на
35% з пакувальних матеріалів
Тропічні ліси скорочуються на
100 акрів щохвилинно.
Тільки американські компанії
використовують папіру достатньо, щоб обгорнути землю три
рази. Тільки один відсоток води
на нашій планеті може бути вико-

ристаний, 97% вода в океані, а ще
2% заморожена вода в Арктиці на
сьогодні.
7 млрд кілограмів сміття, в основному пластика, викидається в
Світовий океан щорічно.

1. Поміняйте лампочку. Якщо
кожна сім’я в країнах СНД замінить одну звичайну
лампочку в домі на люмінесцентну енергозберігаючу, то це призведе до
зниження рівня забруднення навколишнього
середовища аналогічного
видаленню з доріг мільйона автомобілів. Використання LED-лампочок
виявиться ще корисніше.
2.
Вимикайте
комп’ютер на ніч. Ви
можете заощадити до
40 Вт електроенергії на
добу.
3. Використовуйте
обидві сторони паперу.
Не варто забувати про
те, що у кожного аркуша
дві сторони і в більшості
випадків не буде проблемою, якщо ви роздрукуєте на обох сторонах. Або ж другу
сторону можна використовувати
просто для особистих нотаток.
4. Не включайте духовку заздалегідь. Якщо ви не печете хліб і
не робите якусь випічку, не підігрівайте заздалегідь духовку. Просто
включайте її, коли покладете усередину їжу, яку потрібно спекти.
5. Ставайте вегетаріанцем раз
на тиждень. Всього лише одна
страва без м’яса на тиждень у вашому раціоні вже допоможе планеті і вашому здоров’ю. Наприклад,
для виробництва 500 грам яловичини необхідно 2500 літрів води.
6. Періть у теплій воді. Якщо

все домогосподарства країн СНД
при пранні будуть замість дуже
гарячої води використовувати просто теплу, це може зберегти кілька
десятків тисяч барелів нафти на
день. Крім того, розумно не прати брудні речі відразу, а почекати,
щоб при пранні завантажувати
пральну машинку повністю.
7. Вимикайте світло. Завжди
вимикайте світло при виході з кімнати.
8. Купуйте менше води в пластикових пляшках. Близько 90%
пластикових пляшок не переробляється, а їх розкладання займе
тисячі років. Простий вихід - використовуйте одну пляшку багато
разів, це допоможе навколишньому середовищу, вашому гаманцю і,
можливо, навіть здоров’ю.
9. Замініть ванну прийняттям
душу. Спробуйте протягом одного
тижня не набирати ванну і замість
цього приймати душ. Зазвичай для
ванної потрібно в два рази більше
води, ніж іде під час прийняття
душу.

10. Чистіть зуби із закритою
водою. Ви зможете заощадити до
19 літрів води на день. Те ж саме
стосується й миття посуду, деякі
дії в цьому процесі теж не вимагають постійного потоку води.
11. Приймайте душ менше
часу. Провели під душем на 2 хвилини менше — заощадили близько
30 літрів води.
12. Посадіть дерево. Це корисно як для повітря, так і для землі.
13. Змініть температуру в будинку. Кожен градус може заощадити до 10% енергії.
14. Одягайтеся замість обігрівання. Замість включення обігрівача на максимальний рівень,
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просто одягайтеся взимку тепліше.
Вовняні шкарпетки або в’язаний
светр не тільки заощадять енергію,
але ще й допоможуть відчути пору
року на вулиці.
15. Запишіться в бібліотеку.
Замість того, щоб купувати книги
в магазинах, можна просто записатися в бібліотеку і брати їх звідти.
Бібліотечні книги далеко не завжди в поганому стані, та й паперу
можна заощадити дуже багато.
16. Звертайте увагу на упаковку. Близько 33% того, що ми викидаємо на звалища — це упаковка.
Намагайтеся не купувати продукти
з кількома шарами упаковки, якщо
було б достатньо одного.
17. Купуйте місцеве. Уявіть,
наскільки забруднюється навколишнє середовище від того, що
продукти харчування довозять
з інших регіонів чи країн у ваші
місцеві магазини. Тому при можливості намагайтеся підтримувати і купувати продукти, вирощені
у вашому регіоні або місті. Таким
чином, кількість викидів парникових газів може помітно
зменшитися.
18. Підтримуйте ваш
автомобіль в хорошому стані. Цим можна
не тільки продовжити
термін його служби, а й
значно зменшити рівень
забруднення навколишнього середовища.
19. Вирощуйте кімнатні рослини. Вони не
тільки прикрасять кімнату, але і посприяють очищення повітря і більшій
кількості кисню в будинку.
20. Використовуйте сірники замість запальничок. Запальнички
зроблені з пластика і в
більшості своїй є одноразовими, тому щорічно на звалищах
їх виявляється більше мільярда
одиниць.
21. В магазин зі своїм пакетом.
Розумно не купувати нові пакети
кожен раз, роблячи закупи в магазині, а взяти з собою свої - навіть
один не викинутий пакет вже допоможе навколишньому середовищу.
22. Віддавайте речі. Перш ніж
щось викинути, подумайте, чи не
потрібна ця річ кому-небудь ще. І
навіть якщо вона не потрібна тим,
кого ви знаєте, цілком можливо,
що їй будуть раді в якій-небудь
благодійної організації.
23. «Ні» пластиковим пакетам! Щороку в світі використову-
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ється 500 мільярдів пластикових
пакетів. Вони не розкладаються і
найчастіше виявляються в океанах, а згодом можуть виявитися і
в шлунках морських мешканців.
По можливості намагайтеся використовувати багаторазові сумки з
переробленого або краще паперові.
24. Відключайте зарядний
пристрій. Не потрібно залишати зарядний пристрій у розетці,
коли нічого не заряджається. Багато хто не знає, що недостатньо
просто відключити сам пристрій
(телефон, ноутбук і т.п.), потрібно
обов’язково висмикнути його з розетки, тому що електрика при цьому все одно витрачається.
25. Використовуйте акумуляторні батареї. Десятки мільярдів
батарей виробляються і продаються щороку і багато з них - одноразові. При цьому переробляється
зовсім невелика частина з них.
Купуйте зарядний пристрій і пару
акумуляторних батарей, вони дорожче, але окуплять себе через
кілька місяців використання.
26. Зачиняйте вікна та двері,
коли працює кондиціонер. Це
зробить кондиціонер потужнішим
в декілька разів та заощадить електроенергію.
27. Води в електрочайнику
має бути не більше, ніж необхідно. На нагрівання зайвої води витрачається зайва електроенергія.
28. Не купуйте великої живої
ялинки на Новий Рік та Різдво. Обмежтесь маленькою ялинкою, зробленою із зв’язаних гілок
соснових, і (або) дідух, так можна
підтримувати українську традицію. Немає покупця, нема продавця, є соснові ліси.
29. Сортуйте сміття і віддавайте на переробку. Замість того,
щоб скло, пластик та папір опиниляся на смітнику чи в океані, вони
можуть бути перероблені на інші
продукти. Для цього ми маємо
сортувати відходи та викидати їх у
спеціальні смітники для переробки. Віддавати на переробку можна
такі речі як папір, батарейки, пластик, скло та багато іншого.
30. Діліться цими порадами.
Запам’ятайте те, що ви прочитали,
застосуйте в житті те, що можете,
і розповідайте своїм знайомим.
Навіть одна людина може внести
великий внесок, а якщо ми будемо
передавати один одному ці відомості, то такими невеликими кроками довкіллю буде надана неоціненна допомога.
24tv.ua

Учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на ее 60-й сессии в мае 2007 года. День
посвящен пропаганде глобальных усилий по обеспечению эффективной борьбы против малярии.

Малярия — группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах одного из видов комаров. Болезнь,
как правило, сопровождается лихорадкой, ознобом, увеличением

размеров печени и селезенки.
Ежегодно более 200 миллионов человек инфицируются
малярией; примерно 660 тысяч
из них умирает. Около 90% случаев заболевания приходится

на районы Африки южней Сахары; инфицируются также жители Азии, Латинской Америки,
Ближнего Востока и даже некоторых регионов Европы. В особой группе риска находятся дети
в возрасте до пяти лет.
Необходима выработка глобальной политики в области
борьбы с малярией. Поэтому
глобальная программа ВОЗ по
борьбе против малярии работает с экспертами для сбора фактических данных о болезни и
выработки глобальной политики
в области борьбы с ней. Реко-

мендации организации являются
основой для работы национальных программ, связанных с этой
болезнью. А во Всемирный день
борьбы против малярии предоставляется возможность подчеркнуть необходимость постоянных инвестиций и устойчивой
политической приверженности
для профилактики малярии и
борьбы с ней.
В рамках Дня проводятся
разные мероприятия, посвященные каждый год определенной
теме и направленные на профилактику распространения бо-

лезни. Страны в эндемичных
районах получают возможность
поделиться опытом и поддержать друг друга в своих усилиях; научно-исследовательские и
учебные институты — привлечь
внимание специалистов и широкой общественности к своим
научным достижениям; международные партнеры, компании и
фонды — поразмыслить о том,
как можно расширить масштабы
проведения эффективных мероприятий.
Н. РАКОВА, заведующая
центральной амбулаторией.
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Відповідно до Законів України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про
автомобільний транспорт», керуючись
постановою Кабінету Міністрів України
від 03.12.2008 №1081 “Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування”, згідно
рішення виконавчого комітету Новоайдарської селищної ради від 16.04.2019 №37
«Про призначення та організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом на міських
маршрутах загального користування в смт.
Новоайдар» виконавчий комітет Новоайдарської селищної ради оголошує конкурс
з перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на міських маршрутах загального користування в смт Новоайдар
(далі - Конкурс).
Плата за участь у Конкурсі
відсутня.
Конкурс є відкритим для всіх претендентів і відбудеться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення
пасажирів на автобусних маршрутах загального користування».
Об’єкти конкурсу
№ об’єкту - 1;
Номер маршруту - 1;
Назва маршруту - смт. Новоайдар,
«Нафтобаза - Зарічна - Нафтобаза»;
Режим руху - звичайний;
Сумарна кількість транспортних
засобів - 1;
Протяжність маршруту, км - 41,5.
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перевізником.
Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються перевізником-претендентом або
уповноваженою особою перевізника-претендента з позначенням кількості сторінок
цифрами і словами.
Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох
закритих конвертах (пакетах):
• Конверт (пакет) з позначкою «№ 1»
містить документи для участі в конкурсі;
• Конверт (пакет) з позначкою «№ 2»
містить документи з інформацією про те,
на який об’єкт конкурсу подає документи
перевізник-претендент.
Документи приймаються з 8.00 годин до 17.00 годин, крім святкових і вихідних днів, п’ятниця - з 8.00 до 16.00 години.
Перерва з 12:12 до 13:00.
Кінцевий строк приймання документів 11.05.2019 року до 16.00 години.
Документи, які надійшли організаторові
проведення конкурсу після встановленого
строку, не розглядаються.
Бланки документів на участь у конкурсі можна одержати за адресою: смт. Новоайдар, вул. Дружби, буд. 1, тел. (06445)
9-43-56.
За роз’ясненнями щодо оформлення
документів для участі в конкурсі перевізник-претендент має право звернутися до
організатора в усній чи письмовій формі.
Місце, дата та час проведення засідання конкурсного комітету: 27.05.2019
року о 10:00 годині в сесійній залі Новоайдарської селищної ради.
УМОВИ проведення конкурсу
з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування
у смт. Новоайдар.

Найменування організації, режим роботи та адреса, по якій подаються документи для участі в конкурсі й кінцевий
строк їх приймання.
Для участі у конкурсі перевізник-претендент подає (смт. Новоайдар, вул.Дружби, буд. 1) документи за встановленою
формою:
- заяву претендента встановленого
зразка;
- анкету про участь у конкурсі:
- відомості за підписом суб’єкта господарювання про автобуси,які будуть використовуватися на автобусному маршруті з
зазначенням підстав для їх використання

1. Умови проведення конкурсу на
перевезення пасажирів автомобільним
транспортом на міських маршрутах загального користування у смт Новоайдар
(далі - Умови) розроблені відповідно до
вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1081 «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»
та від 18.02.1997 №176 «Про затверджен-

Корь – вирусная инфекция, для
которой характерна очень высокая
восприимчивость. Если человек
не был привит от этой инфекции,
то после контакта с больным заражение происходит практически в
100% случаев. Вирус кори отличается очень высокой летучестью.
Период от контакта с больным
корью и до проявления первых
признаков болезни (инкубационный период) длится от 7 до 14 дней.
В этот период больной становится
источником заражения для окружающих!
Заболевание начинается с выраженной головной боли, слабости,
повышения температуры до 40
градусов С. Чуть позднее к этим
симптомам присоединяются насморк, кашель и практически полное отсутствие аппетита. Очень
характерно для кори появление
конъюнктивита, которое проявляется светобоязнью, слезотечением, резким покраснением глаз,
а в последующем – появлением
гнойного отделяемого. Эти симп-

томы продолжаются от 2 до 4 дней.
На 4-й день заболевания появляется сыпь, которая выглядит как
мелкие красные пятнышки различных размеров со склонностью к
слиянию. Сыпь возникает на лице
и голове (особенно характерно ее
появление за ушами) и распространяется по всему телу на протяжении 3-4 дней. Для кори очень
характерно то, что сыпь оставляет
после себя пигментацию (темные
пятнышки, сохраняющиеся несколько дней), которая исчезает в
той же последовательности, как появлялась сыпь.
При заболевании корью могут
возникать довольно серьезные
осложнения: воспаление легких
(пневмония), воспаление среднего
уха (отит), энцефалит (воспаление
мозга).
После кори развивается стойкий пожизненный иммунитет. Все
переболевшие корью становятся
невосприимчивы к этой инфекции.
Единственной надежной защитой от этого заболевания является
вакцинация против кори, которая
включена в Национальный календарь профилактических прививок.
Лица (дети и взрослые), не при-

ня Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України
від 12.04.2007 №285 «Про затвердження
Порядку визначення класу комфортності
автобусів, сфери їхнього використання
за видами сполучень та режиму руху» і
застосовуються для визначення автомобільних перевізників на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на
міських маршрутах загального користування в смт. Новоайдар (далі - конкурс).
2. Організатором проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських маршрутах
загального користування, які не виходять
за межі смт. Новоайдар, є виконавчий комітет Новоайдарської селищної ради (далі
- Організатор).
3. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор.
4. Об’єктом конкурсу є окремий автобусний маршрут (кілька маршрутів) міського автобусного сполучення загального
користування.
5. До участі у конкурсі допускаються
претенденти-перевізники, які на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси, що
відповідають стандартам з екологічної
безпеки ЄВРО-4, пасажиромісткістю згідно з вимогами до об‘єкту конкурсу, 20%
автобусів від загальної кількості запропонованих на об’єкт конкурсу мають бути
пристосовані для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями, але
не менше одного, здійснюють перевезення
в звичайному режимі руху, за розкладом,
затвердженим організатором. Альтернативою при перевезенні осіб з інвалідністю
є забезпечення спеціального обладнання
транспортного засобу. При визначенні
переможця конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах
загального користування перевага надається учаснику, який має транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб
з обмеженими фізичними можливостями.
У разі відсутності у перевізників-претендентів автобусів, що відповідають
умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву
на участь у конкурсі та документи, що
містять характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує
використовувати на цьому маршруті, а
також інвестиційний проект-зобов’язання
щодо оновлення парку автобусів на цьому
маршруті на визначений період до п’яти
років.

У разі відсутності перевізників-претендентів, які мають автобуси, що відповідають умовам конкурсу, конкурс
проводиться серед претендентів, які
пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають
вимогам безпеки, але не відповідають
умовам конкурсу за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з
урахуванням поданих інвестиційних проектів-зобов’язань щодо оновлення парку
автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п’яти років.
Договір з переможцем конкурсу (або
дозвіл), що відповідає умовам конкурсу,
укладається (або надається) на п’ять років.
Договір з переможцем конкурсу (або
дозвіл) у разі відсутності у нього автобусів, що відповідають умовам конкурсу,
укладається (або надається) на один рік.
6. У конкурсі з визначення перевізника пасажирів на автобусному маршруті
загального користування можуть брати
участь претенденти, які:
- мають ліцензію на право надання
послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних
підставах використовують у достатній
кількості транспорті засоби відповідного класу та відповідають вимогам статті
34 Закону України «Про автомобільний
транспорт»;
- утримують транспортні засоби в належному технічному й санітарному стані
та забезпечують їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, забезпечених засобами охорони;
- забезпечують контроль технічного
та санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;
- забезпечують проведення стажування та інструктаж водіїв у порядку,
визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного
транспорту;
- мають виробничу базу для здійснення контролю за технічним станом, проведення технічного обслуговування та
ремонту автобусів чи уклали відповідний
договір з підприємством, спеціалізованим на здійсненні контролю за технічним
станом, проведення технічного обслуговування та ремонту автобусів;
- можуть забезпечити контроль за станом здоров‘я водіїв та кондукторів перед
виїздом на маршрут;
- задекларували необхідну для здійснення виробничого процесу, кількість
найманих працівників (двох водіїв та

двох кондукторів на кожний автобус) до
організації системи електронного безготівкового розрахунку за проїзд і виплачують їм заробітну плату не меншу ніж
встановлено галузевою угодою.
7. Рухомий склад, що пропонується
перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен
за технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю відповідати
вимогам чинного законодавства у сфері
автомобільного транспорту;
8. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюється відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.
Забороняється використання перевізником автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.
9. Організатор перевезень приймає
рішення про недопущення до участі в
конкурсі перевізників-претендентів, які:
1) подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи, чи
не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;
2) визнані банкрутом або щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або
який перебуває у стадії ліквідації;
3) не відповідають вимогам статті
34 Закону України «Про автомобільний
транспорт»;
4) не мають достатньої кількості
транспортних засобів для виконання
перевезень, затвердженої обов’язковим умовами конкурсу, та перевезень,
які повинні виконуватися відповідно до
чинних договорів (дозволів). Достатня
кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних
для виконання перевезень, та кількість
резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості
автобусів для виконання перевезень;
5) мають несплачені штрафні санкції,
або водії якого мають несплачені штрафи,
накладені відповідно до ст.130 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку
(що були накладені не пізніше ніж за 20
днів до дати проведення конкурсу);
6) подали конкурсну пропозицію, що
не відповідає умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою
статті 44 ЗУ «Про автомобільний транспорт»;
7) подав до участі в конкурсі більшу
кількість автобусів, ніж це передбачено
умовами конкурсу.

готворний вплив на печінку навіть
при наявності холециститу та гепатиту. Настій з 20 грам полину і
склянки окропу беруть до трьох разів у день перед їжею протягом 20
днів. Такий напій дозволить придушити паразитичну активність в
організмі і очистити печінку.
М’ята.
Кілька
листочків
настоюють у склянці гарячої води і
приймають по столовій ложці кожні 2,5 години. Цей засіб не лише
очистить печінку, але і сприятиме
виробленню жовчі.
Календула. Ця трава здатна
прискорити обмінні процеси. Рекомендується зробити настій з 300
мл кип’яченої води і 20 грам кален-

дули. Приймати склад по половині
склянки до 4-х разів на добу.
Ромашка. 20 грам рослини настоюють в склянці окропу і вживають по 100 мл вранці та увечері.
Такий настій знімає спазми, болі і
надає чудову заспокійливу дію.
Звіробій. Настій з 15 грам сухої
трави і склянки окропу приймають
по кілька разів на день протягом
2-х тижнів. Така міра дозволить
оздоровити печінку і заспокоїти
нерви.
Бережіть печінку! При виявленні перших симптомів її розладу, підбирайте необхідний настій і
приймайте. І будьте здорові!
ukrhealth.net

витые от кори, не болевшие и не
имеющие сведений о прививках, в
случаи возникновения заболевания
в коллективе, (ДДУ, школа, ВУЗ и
т.д.) в него не допускаются!
Ю. БРАТЧИКОВА,
заместитель главного врача КНП «Новоайдарский
ЦПМСП».

При неполадках в роботі печінки, яка є одним з основних органів
людського організму, неприємності
відчувають і всі інші органи. Серед
неприємних симптомів збоїв в роботі печінки виділяються відчуття
тяжкості після застілля, загальна
слабкість організму, наявність задишки і.т.д. Якщо ви помітили у
себе наявність хоча б одного з них,
рекомендуємо уважно вивчити
нашу статтю від початку до кінця.
Щоб допомогти печінці в її роботі, необхідно регулярно займатися її очищенням і відновленням. У
цьому вам допоможуть трави:
Полин. Він здатний надати бла-
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продам

аренда
ООО «Айдар-МилаМ» снимет на долгосрочный период КВАРТИРУ.
Своевременная оплата и порядок гарантированы. 050-474-77-58.

считать недействительным
Утерянный ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии УН № 0560742, выданный
Новоайдарским РВК на имя ГЕТЬМАНЦЕВА Виктора Григорьевича, считать недействительным.
Втрачені ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ серії МВ
№ 048135, видане 15.02.2016 р., та ВОДІЙСЬКЕ ПОСВІДЧЕННЯ
ТРАКТОРИСТА на ім’я СТЕПАНЕНКО Віталія Леонідовича,
вважати недійсними.

куплю

Завод купит мед, воск постоянно, 099-371-00-31.
Куплю ВОСК, МЕД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, обмен ВОЩИНЫ, 050-704-33-18.
Закупаем КСР, ДОРЕЗ. 099-011-98-55.
Куплю КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.
Закупка МЕДА, ВОСКА,
МЕРВЫ. Обмен ВОЩИНЫ.
Продажа ВЕТПРЕПАРАТОВ и
ПЧЕЛОИНВЕНТАРЯ

Куплю КОРОВ,
БЫКОВ, ТЕЛОК,
ЛОШАДЕЙ.
095-512-38-39,
098-389-73-47

099-097-91-78, 097-782-69-86.

услуги
ОКНА, ЖАЛЮЗИ,
ДВЕРИ входные и
межкомнатные.
099-976-94-33
Изготовление,
перетяжка, ремонт
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

ТЕПЛЫЙ КРЕДИТ:
Котлы
ОКНА
утепление фасадов

050-591-86-25

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Установка, ремонт. 066-718-79-40.
ПЕРЕВОЗКА МЕБЕЛИ и других грузов по поселку, району, Украине. Бус фургон. 050-296-98-90.

ДОМ, 066-052-77-07.
ДОМ, 095-147-88-13.
ДОМ, летняя кухня, хозпостройки, земельный участок, с. АйдарНиколаевка, 050-843-05-61.
срочно ДОМ, 095-809-47-38.
ДОМ, берег реки, все удобства,
095-291-17-01.
ДОМ, в центре пгт. Новоайдар,
возле Центра занятости, со всеми
удобствами, 066-597-17-74.
газифицированный ДОМ, Новоайдар, ул. Лесная, хозпостройки, гараж, огород, 099-080-28-68.
жилой ДОМ, с. Айдар-Николаевка, берег реки, недорого,
050-243-28-80.
двухкомнатную КВАРТИРУ,
кв. Шевченко, 066-139-30-72.
двухкомнатную КВАРТИРУ,
центр поселка, 066-567-71-74.
двухкомнатную КВАРТИРУ в
центре Новоайдара, 095-421-42-04,
095-880-29-01.
трехкомнатную
КВАРТИРУ, пер. Комсомольский, 2/1
(напротив паспортного стола),
099-026-92-35.
МОТОБЛОК
бензиновый,
мощность – 6,5 л.с., с комплектом навесного оборудования,
099-179-99-05.
ТРАКТОР ЮМЗ, КУЛЬТИВАТОР навесной, ГАЗ-53 самосвал,
ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ-24 в сборе с
коробкой, 050-043-95-79.
ТРАКТОР
МТЗ-80,
066-639-74-13.
ШКАФ-КУПЕ с двумя большими зеркалами, СПОРТИВНЫЙ
ВЕЛОСИПЕД б/у, 095-213-34-41.
ХОЛОДИЛЬНИК, КИРПИЧ,
ШИФЕР, БИДОНЫ молочные,
БОЧКИ 200 л, оцинкованные, ЕМКОСТИ 2 куб., под зерно - все б/у,
ДВЕ КОРОВЫ на молоко, подрощенные МУЛАРДЫ, ЦЫПЛЯТА
«Мастер-Грей», 066-036-34-81.
суточных ЦЫПЛЯТ, «Кучинская», «Юбилейная», 066-159-59-40,
066-414-57-43.
КУКУРУЗУ,
4
грн/кг,
050-297-00-97.
ЯЧМЕНЬ, 050-231-89-12.
СЕНО луговое, в тюках, 1,80
грн./кг, самовывоз, 066-137-79-93.
ПЧЕЛОМАТКИ,
украинская, степная, итальянка, цена 250 грн., 066-298-50-85.

СЕМЕНА

подсолнечника,
кукурузы
(отечественной и
импортной селекции),
а также эспарцет,
люцерна, костер, суданка.
Тел. 066-494-46-15
097-641-89-63

Магазин «Урожай»
г. Старобельск, ул. Кирова, 43/а,
в районе монастыря (бывшая ВЧ)
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

СЕМЕНА КОРМОВЫХ
ТРАВ:
люцерна, эспарцет,
суданка, клевер, кострец
и т.д.;
сидераты, медоносы.
Гибриды подсолнечника,
кукурузы и др. культур.
Тел. 099-503-69-17
067-689-27-26

www.semenatrav.com
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Поправка

В номере «ВН» от 12 апреля в рубрике «Помним» следует читать
«10 лет светлой памяти КАРГИНУ СЕРГЕЮ ТРОФИМОВИЧУ».

работа
На работу требуется НЯНЯ, 066-623-84-58.

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад поліцейських батальйону патрульної служби поліції особливого призначення
«Луганськ-1» ГУНП в Луганській області.
Вимоги до кандидатів: громадянство України; вік від 18 років;
вільне володіння українською мовою; повна загальна середня освіта;
високий рівень фізичної підготовки; знання Конституції України, ЗУ
«Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції».
Звертатися за телефоном: (050) 942-90-46.

До уваги абітурієнтів. Юридична освіта!
Новоайдарський відділ поліції запрошує на навчання до закладів
вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, у 2019 році.
На навчання приймаються громадяни України, яким станом на
31 грудня року вступу виповниться 17 років та які здобули повну загальну середню або професійно-технічну освіту.
Випускники вищевказаних закладів вищої освіти отримують диплом державного зразка освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,
гарантоване працевлаштування та грошове забезпечення від 10 000
гривень.
Для оформлення особової справи кандидата на навчання необхідно
особисто звернутися до сектору кадрового забезпечення Новоайдарського відділу поліції, за адресою: смт. Новоайдар, вул. Банківська
19, м.т. (050) 942-90-46, (099)051-59-76.
А. ЗАРІЧНИЙ, начальник Новоайдарського ВП ГУНП
в Луганській області, підполковник поліції.

Їх розшукують Збройні Сили України

Військовослужбовці, які самовільно залишили військові
частини:
солдат ПЕРЕПЕЛИЦЯ Б.В., 1995 р.н.; солдат ДОНЦОВ Д.С.,
1994 р.н.; молодший сержант ВІЛКОВ О.С., 1997 р.н.; солдат
САВЧУК С.С., 1984 р.н.; солдат БИКОВ П.В., 1997 р.н.
ТВО військового комісара Новоайдарського районного
військового комісаріату, майор М. ЛИСЕНКО.

Внимание! Продолжается подписка
на районную газету на 2019 год.
Если хотите получать газету с 1 мая, успейте подписаться до 18 апреля.
Цена подписки на полугодие в редакции – 150 грн.
Месячная подписка - 30 грн.
Каждую пятницу в редакции вы также можете
купить свежий номер газеты. Цена - 5 грн.
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Как увеличить на 1015% урожай картофеля
От чистого сердца поздравляем дорогую
АНТОНЦЕВУ Ирину Игоревну с юбилеем!
Желаем счастья, много ярких дней, лишь радостных мгновений и удачи! Пусть все мечты исполнятся скорей, глаза твои пусть никогда не плачут! Пусть
будет твоя жизнь любви полна, здоровья только
крепкого желаем! Будь как всегда прекрасна
и нежна, тебя мы с Днем Рождения поздравляем!
т. Галя, д. Ваня.

Все ярче, все ласковее светит солнце. Ожила природа, начинает подсыхать напитавшаяся влагой земля. Показались первые весенние цветы. Вот уже и сеять пора. Да не рановато ли!
Тут и спешит на помощь садоводам-огородникам фенология —
наука о сезонных явлениях в природе. Сроки таяния снега, набухания почек, прилета птиц, цветения и созревания плодов не
совпадают в разных районах страны, но издавна подмечена их
зависимость от погодных явлений. Фенологические явления в
природе взаимосвязаны и год от года происходят в определенной
последовательности.

Газета видається з 20 грудня 1931 р.
Свідоцтво про реєстрацію: ЛГ № 1362-483Р видане
Головним управлінням юстиції в Луганській області 19.02.2019 р.

мальная температура для развития редиса 18-22 градуса. Поливают растение раз в 2-3 дня, но в
особо жаркую и сухую погоду необходимо делать это каждый день
из расчета 6-7 литров воды на 1
кв.м. Для снижения влажности
и предотвращения заболевания
сеянцев черной ножкой, после
полива теплицу следует хорошо
проветрить. Поливы сочетают с
удобрением: 20-30 грамм мочевины на 1 кв.м.

Сад и огород требуют не только большого труда, но и достаточно знаний. Народные приметы
для садоводов-огородников доказывали свою истину сотни лет.
Мы собрали для ВАС народные
советы и приметы.

ром молока (1 часть молока на 9
частей воды). Смесь покрывает
блестящей плёночкой листья и
защищает их от инфекции. Обработку необходимо проводить раз
в неделю.
4. Чтобы слизни не съедали
капусту, рядом с грядками нужно вкопать ёмкость с обычным
пивом: интерес вредителей мгновенно переключится на напиток,
и о капусте они теперь вряд ли
вспомнят…
5. Все виды капусты хорошо
отзываются на окучивание —
благодаря ему появляются дополнительные корни и улучшаются
условия питания.
6. Те, кто любит зеленый чеснок, должны знать, что особо
нежна и вкусна та часть растений, которая находится в почве,
а поэтому по мере роста следует

1. Между грядками картофеля
посадите что-нибудь из семейства
бобовых (горох, бобы). Продукты
жизнедеятельности бактерий на
корнях этих растений будут являться для картофеля азотистым
натуральными удобрениями.

окучивать растения влажной почвой (беление чеснока).
7. Редис обладает довольно
коротким периодом вегетации и
не предъявляет особых требований к субстрату и климату. Однако почти при круглогодичном

Народные советы и
приметы для садоводов-огородников

По растениям, встречающимся
в вашем саду или поблизости от
него, можно определить наиболее
благоприятные сроки посева семян
овощных культур и цветов.
Пушистые комочки ивы и цветущие нарциссы — основной ориентир для посева салата, ранней
редьки, посадки кольраби, краснокочанной и савойской капусты. Из
цветов сажают в это время однолетние флоксы, маргаритки, люпины,
резеду.
Зацвел миндаль и гадючий лук — весна окончательно вступила в
свои права. Можно сажать горох, свеклу; рассаду белокочанной и цветной капусты. В это же время высевают душистый горошек.
Когда распускается вишня и начинают цвести рябчики, пора сеять
укроп и пряную культуру чабер. Цветет вишня ― можно сеять кукурузу.
Дуб развивается ― время для посева гороха.
Зацветает каштан и дицентра — пора высевать фасоль, свеклу, летние сорта редьки и редиса.
- Цветение орешника, фиалки ― самый подходящий срок посева
моркови и петрушки.
Цветение пионов и калины служит сигналом к тому, чтобы высевать
огурцы, тыкву, бобы и сахарную кукурузу. Цветение калины напоминает, что надо сажать огурцы, помидоры тыкву и патиссоны.
Распускаются ирисы, и зацветает бузина – пришла пора высаживать
брюссельскую капусту. Из цветов настало время анютиных глазок, незабудок и маргариток.
Рябина зацветает ― можно сеять огурцы и помидоры.
Во время цветения наперстянки пора подумать об осенних и зимних
сортах редьки, поздней кольраби.
cluboz-praktik.kiev.ua

Засновник і видавник: ТОВ «Вісник Новоайдарщини».

производстве его в защищенном
грунте следует помнить и соблюдать биологические особенности редиса, которые близки к
зеленным культурам. Редис —
светолюбивое растение, и наиболее ценные плоды дает в условиях длинного светового дня
и умеренной влажности. Опти-

Для повышения урожайности
картофеля эффективно замачивание клубней в азотно-фосфорном
удобрении (600 г аммиачной селитры и 800 г суперфосфата на 10
л воды) в течение часа.
Азот способствует росту и
развитию ростков, фосфор - развитию корневой системы, что может повысить урожайность картофеля на 10-15%.
Можно смачивать клубни в органо-минеральных смесях (96%
торфа или перегноя, 1,2% карбамида, 1,3% суперфосфата и 1,5%
хлористого калия)
Для склеивания компонентов
добавляют коровяк, крахмальный
клейстер, патоку, желатин и тому
подобное.
Также можно опылять сухие
клубни золой, которая содержит
много микроэлементов. Применение улучшает вкус клубней, на
1-2% повышает содержание крахмала.
Кроме этого, в золе содержится борная кислота, которая на
кислых почвах является хорошим
профилактическим
мероприятием против обыкновенной парши. Этот агроприем не требует
больших затрат труда и средств,
но экономический эффект при
этом высокий.
napensii.ua

19 апреля отмечает юбилей ДАНЫЛИК
Людмила Афанасьевна!
Хотим поздравить с юбилеем! Добра и счастья пожелать, удачи жизненной, везенья, невзгод же - вовсе
не видать. Здоровье чтоб не подводило, сопровождал твой путь успех, душа и тело - молодели, а в доме слышался лишь смех!
С уважением, сестры Вера,
Люба и их семьи, кумовья Ирина,
Наталья, крестница Настя,
семья Григоренко.

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району

2. Чтобы урожай свёклы
был богатым, нужно выложить
под грядку слой прошлогодней
листвы (3–4 см). Она подкислит
почву, и свёкла в подкормке нуждаться не будет.
3. Чтобы спасти огурцы и помидоры от «мучнистой росы», их
необходимо опрыскать раство-

Головний редактор
та відповідальний
за випуск:
І. Краснощокова.
Фото і верстка:
А. Антонов.

- Картофель нельзя сажать на
Вербной неделе, по средам и субботам ― будет портиться.
- Если весна запаздывает, то
производят посев в последние
дни Страстной недели, особенно
в субботу.
- Подсолнухи лучше сажать
в субботу, до восхода солнца
или после его захода. Последнее
предпочтительнее. При посадке
молчат и не грызут семечек.
- Горох лучше сеять на рассвете, в страстной четверг или субботу, в конце апреля и в начале
мая.
- Семена для посева моркови
лучше замачивать рано поутру. И
высевать желательно без посторонних.
- Тыкву предпочтительнее
сажать в базарный день или во
вторник.
- Лук ― сеянец нужно сажать
до того, как, заквакают лягушки.
- Лягушка квакает ― овес
скажет: "Сейте меня". Самый поздний срок посева овса ― когда
цветут яблони.
- Лучший срок посева ячменя
― когда лист на дубу размером с
копейку.
grocolorit.prom.ua

Адреса редакції: 93500, смт. Новоайдар, кв. Миру, 2\3.
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