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Шановні охоронці 
державних рубежів!

Дорогі 
ветерани-прикордонники!

Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного 
свята – Дня прикордонника України.

Ваша служба важка, небезпечна, вимагає дисципліни 
і витримки, але водночас це почесний обов’язок, який 
дозволяє нам мирно працювати, мріяти, будувати 
майбутнє.

Ви – зразок професіоналізму, витримки й 
сміливості. Ваші стійкість та мужність, нелегка служба 
вдень і вночі, у спеку та холод є яскравим прикладом 
для підростаючих поколінь.

Цього святкового дня висловлюємо глибоку 
вдячність вам, дорогі ветерани прикордонної служби, 
усім тим, хто нині сумлінно і самовіддано виконує по-
чесний конституційний обов’язок щодо забезпечення 
недоторканності кордонів нашої Вітчизни.

Бажаємо вам і вашим сім’ям міцного здоров’я, ща-
стя, життєвих гараздів, родинного затишку, миру і спо-
кою. Нехай любов до Батьківщини й людська шана на-
дихають Вас на нові звершення у благородній справі 
вірного служіння рідному народу.

В. о. голови районної              Голова районної 
держадміністрації            ради
тетяна нОВИКОВа.           ВІКтОР МаКОГОн.

Шановні 
жителі Новоайдарщини!

Щиро вітаємо вас з Першотрав-
нем – святом миру і вільної праці,               
яке стало в Україні традиційним.

1 травня – свято для всіх, хто своєю щоденною пра-
цею створює завтрашній день, процвітання і благо-
получчя нашого краю. Чесна добросовісна праця – 
основа успішного розвитку будь-якого суспільства. 
Людина праці заслуговує найщирішої шани та захо-
плення. Бажаємо вам, вашим рідним і близьким гар-
ного настрою, міцного здоров’я, щастя і благополуч-
чя. Успіху, радості, натхнення і сил вам для здійснення 
всіх планів і починань. Нехай гарний весняний настрій 
супроводжує вас протягом всього року!

В. о. голови районної              Голова районної 
держадміністрації            ради
тетяна нОВИКОВа.           ВІКтОР МаКОГОн.

«Під час ремонту будуть застосовуватися тільки сучасні 
технології дорожнього будівництва. Цьому сприятиме і 
сучасна спецтехніка, і виготовлення асфальтобетонних 
сумішей, модифікованого бітуму та інших матеріалів. 
Все наведене, ми сподіваємося, забезпечить відповідну 
якість та продовжить термін служби дорожнього покрит-
тя», – зазначає виконуючий обов’язки начальника Служби 
автомобільних доріг у Луганській області Павло Цубер, – 
«Втім, хочу особливо це підкреслити, до всіх підрядників 
у нас жорсткі вимоги щодо якості проведення робіт. Хід 
ремонту, відповідність технологічному циклу знаходиться 
під контролем замовника – Служби автомобільних доріг у 
Луганський області.  ТОВ «Ростдорстрой» залучає близько 
30 місцевих співробітників. Працювати приходять дорожні 
робітники, водії, механізатори, трактористи, тощо».

Варто зазначити, що під час проведення робіт доро-
га не перекрита, роботи ведуться по одній стороні. Під 

час виконання робіт рух транспорту організовано однією                
половиною проїзної частини дороги у реверсному режимі.

ТОВ «Ростдорстрой» (скорочена назва ТОВ «РДС») – 
українська компанія, яка входить до групи компаній RDS, 
будує дороги по всій Україні. Має досвід понад 14 років 
роботи на ринку дорожнього будівництва. Проклали понад 
10000 кілометрів доріг по всій країні. Місце реєстрації – 
Одеса.

Нагадаємо, що на території Луганської області 
налічується 5898 км автомобільних доріг загального ко-
ристування, у тому числі на контрольованій території 
– 3616 км, зокрема 1177 км доріг державного значен-
ня (національні – 274,8 км, регіональні – 222,5 км, 
територіальні – 679,8 км), та 2439 км – місцевого значення.

Прес-служба 
Служби автомобільних доріг 

у Луганській області.

 
23 квітня у межах міста Щастя розпочалися підготовчі роботи з поточного середнього ремонту шляху 

сполучення від Сєвєродонецька до КПВВ «Станиця Луганська» у рамках проєкту «Велике будівництво». Роботи 
виконує підрядна організація ТОВ «Ростдорстрой». Вартість виконання робіт складе 816 млн 990 тис. грн.

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2, на території Новоайдарського району для забез-
печення медичного персоналу закладів охорони здоров’я 
з місцевого матеріального резерву виділено та переда-
но КНП «Новоайдарська багатопрофільна лікарня», КНП 

«Щастинська міська лікарня», КНП «Новоайдарський 
ЦПМСД» лікарські засоби (халати ізоляційні, рукавички            
латексні, бахіли, окуляри захисні, антисептики).

Сектор з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії 

з правоохоронними органами райдержадміністрації.

Читателям «Вестника Новоайдар-
щины» сообщаем, что стоимость 
подписки на полгода составляет             
160 гривень, на 1 месяц - 30 гривень. 

К тому же, в наступившем году 
сохраняются прежние льготы: при 
условии годовой подписки в тече-
ние года можно бесплатно напе-
чатать в газете одно поздравление                                     
или объявление.

Сделайте подарок своим близким!
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34 роки тому сталася найбільша 
техногенна катастрофа двадцятого 
сторіччя, наслідки якої кардиналь-
но змінили наше життя, здолали 
державні кордони та перетворили 
частину мальовничого українського 
Полісся на зону відчуження. 

Новоайдарщина одразу відряди-
ла чимало своїх земляків на бороть-
бу з невідомою та неконтрольова-
ною стихією. 

Наші земляки були у перших ря-
дах тих, хто ціною власного життя 
та здоров'я врятував Україну і весь 
світ від смертельної загрози.

24 квітня 2020 р. у смт Но-

воайдар відбулося покладання 
вінку до монументу, присвяче-
не 34 роковинам Чорнобильської                                  
трагедії.

У заході взяли участь: голова Но-
воайдарської районної ради Віктор 
Макогон, в.о. голови Новоайдар-
ської райдержадміністрації Тетяна 
Новикова та голова громадської ор-
ганізації «Ветеранів-інвалідів Чор-
нобиля Новоайдарського району» 
Анастасія Очкур.

Нехай День Чорнобильської тра-
гедії об’єднає нас у спільній пам’я-
ті, молитві і глибокій вдячності!

naydar-rada.gov.ua

За підтримки та завдяки турботі 
цих небайдужих людей самотні 
новоайдарці будуть отримувати    
запашний хліб.

«Ідея забезпечувати нужден-
них безкоштовним хлібом народи-
лася з історії однієї жінки, нашої 
підопічної, син якої проживає да-
леко. Справа в тому, що протягом 
досить тривалого часу вона про-
хала патронажну сестру купувати 
їй хліб та більш нічого. Просто в 
неї бракувало коштів, - розповідає 
Наталія Володимирівна. – Тоді ми й 
подумали: це була б неабияка допо-
мога таким людям. І вони змогли б            
дозволити собі щось і до хлібу.

З цими думками я звернулася до 
Василя Івановича Якимчука. Він 
порадився з колективом, і спільним 
рішенням нам було виділено 200 
кг борошна. З проханням про до-
помогу я тоді звернулась до Оле-
га Геннадійовича Макаревича. 
Він з колективом також не зали-
шився осторонь і додав нам ще                       
300 кг борошна.

І вже третім кроком була роз-
мова з Валентиною Жовтнєвною 
Самойловою. Адже всі інші ви-
трати з випікання хлібу лягали на 
її плечі та плечі її колективу. Та                              

В. Ж. Самойлова, яка завжди надає 
нам всіляку допомогу та підтримку, 
не відмовила і цього разу. Тож,        
акція – в самому розпалі!».

Як повідомила  Н. В. Поздня-
кова, почали отримувати безкош-
товний хліб 35 чоловік. Отримува-
тимуть вони його двічі на тиждень 
по дві буханки. Тобто, на тиждень 
по чотири запашних смачних 
рум’яненьких хлібини. Зараз акція         
розрахована на 1000 буханок хліба.

Але в Червоному Хресті 
сподіваються, що до акції залу-
чаться й інші приватні підприємці, 
фермери. Можливо, хтось зможе 
виділити зерна. Це допоможе про-
довжити акцію, щоб творити  добро 
якомога більше та довше.

Приєднуйтеся до цього добро-
го започаткування, разом можна        
подолати всі труднощі.

Разом - ми сила!
Реквізити для бажаючих         

допомогти:
Луганська ОО ТЧХУ
ЄДРПОУ 02940121 в ПАТ 

«Альфа-Банк»
МФО 300346  Р/Р  UA 

283003460000026009016722102
(для Новоайдарської РО ТЧХУ).

М. ТИХОНОВА.

Це гасло стало назвою благодійної акції, яку започаткувала Но-
воайдарська районна організація Товариства Червоного Хреста 
України на чолі з Наталією Володимирівною Поздняковою в рамках 
місячнику Червоного Хреста.

До акції в цей нелегкий час долучилися небайдужі до чужої долі 
ТОВ «Айдарський Пекар» (керівник Василь Іванович Якимчук), 
ТОВ «Айдар-МІЛАМ» (керівник Олег Геннадійович Макаревич),                                  
приватний підприємець Валентина Жовтнєвна Самойлова.

 – Олексію Леонідовичу, 
дякуємо Вам за приділений час. 
Тож перше питання: як пере-
несли зиму озимі?

– З огляду на осінь, що за-
тяглася, через що озимі довго 
вегетували, можна сказати, що 
перезимували нормально. Зараз, 
правда, засуха та морозці не да-
ють заспокоїтися. Та, думаю, все 
буде в нормі.  Ні для кого вже 
не є секретом, що наш рай-
он, власне кажучи, як і вся 
Луганська область, належить 
до зони ризикованого земле-
робства. Через особливості 
клімату та рельєфу прак-
тично вся наша територія 
страждає від ерозії. Тож ми 
всі ці фактори обов’язково 
враховуємо, для того, щоб 
і землю не виснажувати,             
і отримувати гарні врожаї.

– Що стосується весня-
но-польових робіт? 

– Тут теж все в порядку. 
Працюємо за планом. Розпо-
чали вчасно. Зараз засіваємо. 
Посіяли ячмінь, яру пше-
ницю. Вперше спробуємо       
виростити горох.

 – Чи відбився якось 
карантин на роботі 
підприємства? 

– Та нам же працювати тре-
ба, сіяти. На карантині ніяк не 
всидиш, бо все проґавиш. Тож 
озброюємось засобами захисту і 
стаємо до роботи.

– Які настрої в колективі? 
– Нарікань в мене немає. 

Всі працюють з розумінням, 
із знанням своєї справи. В нас 
регулярно проходять робочі на-
ради, ми обговорюємо наші 
задачі, близькі та далекі пер-
спективи, що і де ми можемо 
оптимізувати, щоб це відбилося                             
на позитивному результаті.

Можу поділитися нови-

ною: ми зібралися і вирішили 
почистити посадку по пери-
метру лісу, а також вздовж 
траси на Сєвєродонецьк. Всі 
роботи проводили виключно 
за інструкцією. Щоб не вини-
кало скупчень, працювали по 
двоє, обов’язково в масках, в 
наявності дезінфікуючи засоби, 
та ще й на свіжому повітрі. 

– А яке Ваше ставлення до 
відкриття ринку землі? 

– Я вже колись висловлював 
думку з цього приводу. Скажу 
образно: коли тільки починаєш 
будувати дім, закладаєш фун-
дамент, стіни, дах, ми ж не 
думаємо відразу про люстру. Це 
називається поспіх. Так і з цим 
земельним законом. На мою 
думку, ринок землі повністю 
відкривати – це передчасно. 
Його треба вводити сегменто-
вано, враховуючи всі фактори, 
беручи до уваги всі ключові 
питання. Це по-перше. Дру-

гий момент: я, як фермер з 
багаторічним досвідом роботи 
на землі, не відчуваю, що це ро-
биться в інтересах людей, які на 
землі працюють. Нас ніхто не 
питав: як треба? Як краще? З 
нами, аграріями, ніхто не радив-
ся. Нас просто ставлять перед 
фактом. Це неправильно. Адже 
треба вести діалог з людьми, 

які давно в цій сфері, які                        
орієнтуються в системі.

Ще одне. Враховую-
чи сьогоденну ситуацію 
з коронавірусом, каран-
тином, треба ж вносити 
якісь зміни. Теж наведу 
приклад: обговорюємо ми  
наприкінці робочого дня зі 
спеціалістами план на зав-
тра. Збираємось вранці, я 
кажу: робимо ось так. Вони 
трохи дивуються: ми ж по-
іншому планували. Так, 
планували по-іншому. Але 
час не стоїть на місці. Щось 
змінюється, і ми повинні 
мінятися, бути гнучки-
ми, аби не пасти задніх,                                                   
не відстати від життя. 

Так і ця ситуація. Про ри-
нок землі говорили давно. 
Але ж ситуація змінюється, 
то, може, треба вносити і до 

закону зміни, коригувати його. А 
так… Податки ж, наприклад, для 
нас ніхто не відміняв. А сільське 
господарство – це не та сфера, 
де можна перепочити, яку мож-
на поставити «на паузу». Тим 
більше, для нас ніхто ніяких 
послаблень робити не буде.                                                      
Така моя думка.

– Щиро дякую Вам, Олексію 
Леонідовичу, за змістовну роз-
мову. Вдалих робіт Вам та Ва-
шому колективу. І, звичайно,                            
гарних майбутніх врожаїв.

М. ТИХОНОВА.

 
 

Всі ми знаємо безліч народних приказок на тему, коли «День рік годує». Це все стовідсотково 
стосується спектру весняно-польових робіт. Не дивлячись на карантин через пандемію 
коронавірусу, аграріям аж ніяк не можна чекати слушної миті. Аби отримати гарний врожай, 
а потім забезпечити нас необхідними агропродуктами, вони не мають права зволікати. Тож всі 
весняно-польові роботи повинні бути проведені вчасно.

Дотримуючись всіх рекомендацій ВООЗ, продовжують працювати у заданому темпі 
співробітники ТОВ «Айдар-Овощ». На полях робота «кипить». Та й не тільки на полях. 
Про це нам розповів, знайшовши час в своєму щільному графіку, керівник підприємства                                               
Олексій Леонідович Павлов.

Сотрудники гуманитарно-
го центра Пролиска - Счастье, 
работающего при поддержке 
UNHCR Ukraine - Aгентство 
ООН у справах біженців в 
Україні, передали защитные 
маски медикам станции скорой 
помощи, а также социальным 
работникам города Счастье.

Изделия были отшиты из ма-
териалов, закупленных и пере-
данных гуманитарной миссией 
«Пролиска» при финансовой 
поддержке Агентства ООН по 
делам беженцев. Пошивом за-
нимались местные активисты 
- сотрудницы детсада «Зірочка» 
Елена Буркун, Наталья Исаева, 
Ольга Назарова, Ирина Алимо-
ва и Анастасия Бондаренко, ко-
торым мы выражаем огромную 
благодарность.

Напоминаем, что в связи с 
усилением карантинных мер, 

которые направлены на пре-
дотвращение распростране-
ния пандемии COVID-19, всем 
гражданам необходимо появ-

ляться в общественных местах                                      
в защитных масках.

Пролиска - Счастье.
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Найближчим часом в Україні планується проведен-
ня Всеукраїнського перепису населення, який здійсню-
ється для офіційного обліку чисельності населення, яке 
проживає на території країни в цілому та на всіх рівнях                  
її адміністративно-територіального устрою.

На виконання вимог Головного управління статисти-
ки у Луганській області та з метою належної підготов-
ки до проведення перепису населення Новоайдарська 
селищна рада звертається до місцевих мешканців з про-
ханням привести свої приватні домогосподарства у від-
повідність до стандартів системи візуальної інформації 
адресного господарства, а саме: забезпечити наявність 
нумерації своїх будинків, нумерації під’їздів у багато-
поверхових будинках з покажчиком квартир, що в них 
розташовані, а також прибрати таблички попередніх                                         
назв вулиць та провулків.

Також звертаємо увагу керівників підпри-
ємств та установ на необхідність нанесення адрес-
ної частини на табличках з назвами підприємств                                                                               
на нежитлових будівлях.

Раніше в Україні практично не було пластикової упа-
ковки, продукти харчування продавалися в паперовій 
обгортці, залізних бляшанках або скляних пляшках. 
В останні десятиліття ситуація радикально змінилась. 
Майже всі продукти купуються і більшість із них ма-
ють кілька шарів пакування, виготовлених із синтетич-
них полімерних матеріалів. Зміна умов споживання 
призвела до небаченого зростання кількості побутово-
го сміття, а це, в свою чергу, до появи численної кіль-
кості несанкціонованих звалищ. Люди скидають сміття                                                                    
до посадок, ярів, балок.

Такі звалища є серйозним джерелом забруднення 
і повітряного, і водного середовища, а також місцем 
для розмноження комах та гризунів, які є збудниками                         
та переносниками різних інфекційних захворювань.

Відповідно до Закону України «Про відходи», заборо-

няється несанкціоноване скидання і розміщення відхо-
дів, у тому числі побутових, на території міст, населених 
пунктів та в інших місцях, що може створювати небез-
пеку для здоров’я людей та навколишнього середовища.

Звертаємось до мешканців громади з інформацією про 
необхідність укладення з КП «Новоайдарське «СКП» дого-
вору на вивіз побутового сміття. Відповідно до складеного 
графіку вивіз сміття з приватного сектору здійснюється 
двічі на місяць, від багатоквартирних будинків – тричі на 
тиждень. Тому запевняємо вас, що ваше сміття буде виве-
зено на полігон твердих побутових відходів і не залишить-
ся на узбіччі доріг. Телефон для довідок: 9-29-09.

Ми закликаємо всіх жителів підтримувати чистоту 
і піклуватися про навколишнє середовище разом. Сти-
хійні сміттєзвалища – це не тільки потворне явище, а 
й джерело негативного впливу на довкілля, від стану                         
якого, врешті-решт, залежить і здоров’я кожного з нас.

Проблему безпритульних тварин у багатьох краї-
нах світу розв’язують гуманним шляхом, застосовую-
чи, до прикладу, стерилізацію. Після ухвалення зако-
ну, який забороняє жорстоке поводження з тваринами 
і цілком відповідає світовим стандартам, в Україні                                           
також розпочато роботу у цьому напрямку.

На початку квітня 2020 року для регулювання попу-
ляції вуличних тварин на території Новоайдару розпоча-
лась кампанія зі стерилізації та щеплення від сказу без-
притульних собак. Кошти на це виділені Новоайдарською 
селищною радою. Ветеринарні послуги надала громад-
ська організація «ЗооКонтроль» (м. Харків), яка вже 
багато років проводить роботу із регуляції чисельності                                                                             
безпритульних тварин на територій східної України.

Досвідчені ветеринари ГО «ЗооКонтроль» відло-
вили тварин та перевезли до спеціального ветпункту. 
Там тварин оглянули, стерилізували, зробили щеплен-

ня від сказу та здійснили їх ідентифікацію. Потім тва-
рин залишили під доглядом фахівців на карантин. Піс-
ля проведення стерилізації та вакцинації соціалізовані                                           
тварини були повернені до свого ареалу мешкання.

Зверніть увагу, що щеплення від сказу - необхідність 
для будь-якої домашньої тварини. Стерилізація - зменшує 
чисельність безхатніх тварин. Ідентифікація мікрочипом 
є надійним способом обліку та контролю за чотирилапою 
популяцією. Кліпса у вусі – зовнішня позначка.

З метою створення безпечних умов руху пішоходів 
та транспортних засобів цього року Новоайдарською 
селищною радою заплановано проведення поточно-
го ремонту комунальних доріг, а також поточного ре-
монту тротуарів на кв. Миру та вул. Незалежності,                                                 
нового будівництва тротуару по вул. В. П’ятьоркіна.

На території населених пунктів селищної ради є 
ще чимало доріг у поганому стані, а після зимово-
го періоду їх стало ще більше. За рахунок коштів се-
лищного бюджету у 2020 році планується провести                                                         
поточний ремонт 8 автодоріг.

Також, говорячи про безпеку часто згадують про до-
роги, але забувають про тротуари, які також є важливи-
ми, адже пішоходів завжди більше, ніж автомобілів. У 
більшості випадків існуючі тротуари в нашій громаді 
знаходяться в незадовільному технічному стані, асфаль-
тобетон дуже зношений. І, як наслідок, для пішоходів 
стає незручним використання тротуарів, та створю-
ються аварійні ситуації на дорогах, по яких ходять і 
дорослі, і діти. Тому для забезпечення комфортних та 
безпечних умов для пішоходів селищною радою прово-
диться ремонт тротуарних доріжок. Найбільшу увагу 
приділяється безпеці учнів та учениць шкіл та вихован-
ців дитячих садочків. Тому, враховуючи велику кіль-
кість дітей, які йдуть до дитячого садочка «Сонечко» 
та шкіл селища, по кв. Миру та по вул. В. П’ятьоркіна 
буде проведено ремонт тротуарів, виходячи із фінансових                                                                                   
можливостей селищного бюджету на 2020 рік.

Відновлення або будівництво нових ліній вулич-
ного освітлення – це один із засобів створення умов 
для безпечного пересування мешканців нашої гро-
мади. Тому селищна рада з кожним роком намагаєть-
ся збільшити рівень освітлюваності вулиць. На даний 
час завершилися роботи з будівництва ліній вуличного                                                     
освітлення по вул. Великий шлях, Дружби та Зарічна.

Також із селищного бюджету передбачено кошти на 
виготовлення проєктно-кошторисної та технічної доку-
ментації для проведення реконструкції ліній вуличного 
освітлення по вул. Южна, Прогонна та Айдарська. Окрім 
того в поточному році планується заміна старих ліхтарів 
на нові, які є більш ефективні та значно економні.

І. ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.
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Починаючи з моменту заснування, 
клуб почав користуватися популярністю 
серед місцевих жителів поважного віку. 
Сільська рада виділила приміщення для 
зустрічей людей літнього віку і про-
ведення спільного дозвілля. Червоний 
Хрест вже передав для клубу меблі, 
обігрівачі, пластикові вікна. Після ре-
монту це буде окрема велика затиш-
на кімната в приміщенні сільради,а 
поки що, до карантину, учасниці клубу         
зустрічалися в сільській бібліотеці. 

«У нас в селі є й магазини, й Бу-
динок культури, і заходи проводять-
ся, - розповідають волонтерки Оле-
на Воронкіна та Юлія Рябоконь, - та 
все ж літнім людям часом не вистачає 
спілкування, спільних заходів. Це просто 
чудова ідея, яка об’єднала разом бага-
тьох людей. Тим більш, ми намагаємось  
розвивати взаємозв’язок поколінь, долу-
чаючи до заходів людей будь-якого віку.                                                 
Як то кажуть, від мала до велика».

То що ж мається на увазі під Клуба-
ми активного довголіття? За задумом, 
учасники клубу мали обмінюватись 
досвідом, ділитися секретами рукоділля 
(адже є багато тих, хто вміє неперевер-
шено в'язати, щити, плести, вишивати), 
рецептами (у кожного ж своя фірмова 
страва, або незвичний підхід до приго-
тування тієї чи іншої страви). До того 
ж, мабуть, улюбленими для всіх вже 
стали спільні чаювання та святкові, 
концертні заходи, де учасники клубу за-
любки проявляють свої таланти. Працює 
гарний задум із  створення приємних 
подаруночків людям, які належать до 
маломобільних груп. Це і цікаво, і кожен 
зможе зробити внесок в добру справу. 
Окрім власноруч створених подарунків 
є ще й такий приклад. Напередодні Но-
вого 2020 року ЧХ придбав для клу-
бу новорічні костюми Діда Мороза та 
Снігуроньки, й патронажні сестри в цих 
костюмах завітали до своїх підопічних, 

до маломобільних мешканців села похи-
лого віку й яскраво привітали зі святами.

Клуб активного довголіття працює 
за сприяння та підтримки РО Това-
риства Червоного Хреста України, 
Луганської обласної організації ЧХ та 
у співпраці з комітетом Міжнародного                                   
Червоного Хреста. 

В Співаківці «ЗлатоСтар» об’єднав 9 
активних чудових жіночок, які залюб-
ки збираються, опановують нові види 
діяльності, діляться досвідом, життєвою 
мудрістю та своїм прикладом доводять, 
що вік – це просто цифри у паспорті, і 
він аж ніяк не є перепоною для дов-
гого та активного життя, наповненого 
радістю спілкування. Тож, хто подає 
приклад для наслідування? Справжні 
«златостари» це Наталія Дмитрівна 
Танцева, Ніна Федорівна Черкашина, 
Наталія Михайлівна Симонова, Люд-
мила Кирилівна Бєлобородова, Та-
мара Олексіївна Хрипунова, Наталія 
Миколаївна Декіна, Раїса Павлівна Ле-
тинська, Антоніна Іванівна Мельничук, 
Любов Олександрівна Раєвська.

Кожної п’ятниці вони збирають-
ся в гостинній Співаківській сільській 
бібліотеці і впродовж двох годин по-
ринають у приємні справи свого «золо-
того» віку. Справи обирають такі, щоб 
цікаво було всім. Для цього учасниці 
проекту «Патронажна служба» Черво-
ного Хреста Юлія Рябоконь та Олена 
Воронкіна обговорюють план роботи на 
наступний квартал із «старшою», так би 
мовити, керівницею групи Т. О. Хрипу-
новою концепцію роботи, враховуючи                
всі побажання учасниць клубу. 

Тож жалітися нічого. Активні 
талановиті жіночки залюбки займаються 
рукоділлям. За цей час вони вже встиг-
ли навчитися в'язати серветки крючком 
(навчання проводила Олена Воронкіна). 
Вийшло у всіх дуже гарно! Так, перед 

майстер-класом деякі учасниці клубу вже 
могли похизуватися цим вмінням, але,                                                                               
як говорять, досконалості немає меж! 

Наступним кроком стало виготовлення 
паперових квітів. Цей майстер-клас для 
своїх підопічних підготувала Юлія Рябо-
конь.  Навіть не сумнівайтесь, квіткова 
країна «ЗлатоСтар» вийшла просто 
неймовірною.  І якщо в'язати хтось з учас-
ниць міг, то виготовляти квіти всі вчили-
ся «з нуля». Але це не завадило кожній 
жінці створити свій власний неповторний                                                                           
букет яскравих квітів.

Після цього учасниці клубу активного 
довголіття проявили художні здібності 
й навчилися розмальовувати картини. 
Цей процес також захопив їх всіх без 
винятку. До речі, деякі жінки з учас-
ниць клубу беруть активну участь в 
сільській самодіяльності. І подруг своїх                     
заохочують до цього заняття.

Зараз під час карантину через 
пандемію коронавірусу заняття в клубі 
не проводяться. Але це зовсім не означає, 
що його учасниці сидять склавши руки. 
По-перше, щодня вони обов’язково ро-
блять дзвінок другові, аби дізнатися, як 
справи, як самопочуття. По-друге, вони 
продовжують займатися рукоділлям, 
адже це їм дійсно цікаво та й від що-
денних турбот відволікає.  А ось одна 
з учасниць клубу Наталія Михайлівна 
Симонова для всіх своїх одноклуб-
ниць власноруч пошила захисні маски,         
щоб всі її подруги були у безпеці. 

Бачите, ніщо не може бути перешко-
дою справжній дружбі. Зараз учасниці 
клубу трохи сумують одна за одною, але 
сподіваються, що вірус скоро відступить, 
і вони знов зустрінуться в приміщенні 
клубу за спільною цікавою працею. 
Натхненні, сповнені гарний емоцій           
і, найголовніше, здорові!

М. ТИХОНОВА.

Ще в грудні минулого року ми на сторінках нашої газети розповіли про те, що в селах Співаківка та Трьохізбенка організовані та починають свою роботу      
Клуби активного довголіття «ЗлатоСтар» та «Мої роки, моє багатство». 

Час не стоїть на місці, клуби активно працюють. Ми можемо спостерігати за їх діяльністю на сторінках в соціальних мережах. Але набагато цікавіше 
спілкуватися особисто й отримувати більш обширну та повну інформацію.  Як організована робота в «ЗлатоСтар», зокрема й на період карантину,                                      
нам із задоволенням розповіла одна з активісток, патронажна сестра Червоного Хреста Юлія Рябоконь.

Почему именно это название реши-
ли дать они своему коллективу? Здесь 
все просто. Надежда – это светлое, всем 
понятное нам чувство, без надежды мы 
никуда. И, как известно, именно она                                         
умирает последней. 

В ансамбль вошли преданные своему 
увлечению люди, для которых общение с 
песней, с близкими по духу людьми помо-
гает жить – это личности творческие, ини-
циативные, с высокой работоспособностью 
и хорошим вокальным потенциалом.

Репертуар ансамбля разнообразен. В 
него включены лирические, патриотиче-
ские, песни народные и эстрадные. Самые 
любимые у зрителей, слушателей это «Му-
зика рідного дому», «Черемшина», «Черво-
на рута», «Калина», «Без вины виноватая». 
За этот сравнительно небольшой период 
плодотворной работы коллектив стал весь-
ма известным и популярным не только в 
родной Бахмутовке, а и в соседних Царев-
ке и Райгородке, куда певуний с удоволь-
ствием приглашают для участия в концер-
тах. Ансамбль «Надежда» – постоянный                  
участник всех общесельских мероприятий.

Конечно, просто создать коллектив – 
мало. Чтобы он процветал, творчески раз-
вивался и добивался успехов, необходи-

мо обеспечить его репетиционной базой, 
костюмами. И все это есть. Прекрасные 
костюмы и огромное желание репетиро-
вать и радовать своими выступлениями                
односельчан и гостей Бахмутовки. 

Немаловажно то, что «Надежда» на-
ходится среди тех коллективов, которые 
поют вживую хорошую лирику – мы 
имеем возможность слушать живой го-
лос. И с них хочется брать пример – всег-
да легки на подъем, коммуникабель-
ны, бодры, молоды душой. Ансамбль 
органично вписывается в самые различные                                                                
концерты, мероприятия.

Каждая из участниц — большой знаток 
и любитель песен.  «Песни, они как звёзды. 
Одни, однажды ярко вспыхнув на вечер-
нем небосводе, быстро меркнут, оставив 
в памяти лишь слабое свечение. А есть 
такие, которые на всю жизнь пленяют че-
ловека своей красотой, задушевностью. 
И сколько бы времени ни прошло, они, 
не переставая, звучат в нашем сердце на 
протяжении многих лет, - говорят участ-
ницы «Надежды». — Ведь когда внутри 
тебя всё поет, то и горести отступают, и на 
душе становится легко и светло». В этом 
уверены наши певуньи, поэтому и пес-
ни в свой репертуар отбирают тщательно. 

Это те песни, которые обязательно заде-
нут за живое струнки души, обязательно                                                        
останутся в памяти надолго.

Их творческое кредо: умение тронуть 
человеческое сердце, вызвать сопережи-
вание, дарить людям радость. Кроме того, 
есть у коллектива своя «изюминка», то, 
что отличает их от других коллективов 
на родной сцене. Это обязательная под-
танцовка. Участницы коллектива танцуют 
практически всегда: и выходя на сцену, и 
исполняя песни, и на проигрышах, и за-
вершив выступление. Пританцовывать                                       
у них получается отнюдь не хуже, чем петь!

Каждая из участниц коллектива поми-
мо вокальных данных, наделена массой 
талантов. Несомненно, все они прекрас-
ные хозяюшки и рукодельницы, которые               

нашли в своей жизни место и для песни.
И уже 3 года «Надежда» доносит до 

сердец слушателей задушевность песни,        
заставляя и грустить, и радоваться.

- В «Надежде» нет посторонних лю-
дей, нас всех вот уже многие годы объ-
единяет любовь к песне в ее искренности 
и высокой духовности, — говорит Еле-
на Павловна. - И нет для нас лучшей на-
грады за труд, чем улыбки и хорошее                                                                
настроение окружающих».                                                        

Что ж, спасибо «Надежда», за ваше 
творчество! Новых вам репетиций, 
выступлений, пополнения репертуа-
ра! Пусть никогда не иссякает родник                                              
вашего творчества!

М. ТИХОНОВА.

Всего три года радует односельчан и жителей соседних населенных пунктов       
вокальный ансамбль Бахмутовского СДК под чудесным названием «Надежда».

Творческий коллектив объединил в своем составе четырех ярких неорди-
нарных женщин. Кстати, трое из них являются работницами сферы куль-
туры. Идея создать самобытный коллектив, который объединит сельских 
представительниц культуры, директор местного СДК Елена Павловна Мазко вы-
нашивала давно. И вот наконец три года назад ее мечта стала реальностью. Еле-
ну Павловну поддержали библиотекари сельских библиотек Царевки и Бахмутовки 
Светлана Антончук и Надежда Ковалева. К ним с удовольствием присоединилась                                                                                        
увлеченная песней Ольга Церковная. Вот так и родилась «Надежда».
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Интересные факты 
про 1 мая 

1 мая 1886 года американские рабочие 
организовали забастовку с требованием 
8-часового рабочего дня. Забастовка и со-
путствующая демонстрация закончились 
кровопролитным столкновением с поли-
цией.  В июле 1889 года Парижский кон-
гресс II Интернационала, в память о высту-
плении рабочих Чикаго, принял решение 
о проведении 1 мая ежегодных демон-
страций. Впервые день международной 
солидарности трудящихся был отмечен в 
1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Гер-
мании, Дании, Испании, Италии, США, 
Норвегии, Франции, Швеции и некоторых 
других странах. Долгое время Первомай 
был символом революции, непримиримой 
классовой борьбы. 

Три тысячи лет назад жители древней 
Италии поклонялись богине Майе - покро-
вительнице земли и плодородия. В честь 
нее последний месяц весны назвали маем, 
а в его первый день устраивались гулянья                                                                    
и торжества.

1 мая во Франции - официальный госу-
дарственный праздник. Массовые демон-
страции проходят во Франции до сих пор. 
Лучшим подарком в этот день для фран-

цузов остается веточка ландыша. Цветок 
полагается засушить и хранить его целый 
год. Накануне 1 мая предприимчивые ком-
мунисты продают по всей стране ландыши 
по цене 1 евро за веточку.

День Труда — под таким названием 
отмечают Первомай Китай, Киргизия,           
Беларусь, Украина и Шри-Ланка.

1 мая является государственным 
праздником в 66 странах мира. Даже 

в таких экзотических, как Аруба,                                                   
Бангладеш, Зимбабве.

В ряде государств Днем Труда является 
первый понедельник мая, а не первое мая.

День Суслика — такой праздник 
есть в Канаде на 1 мая, отмечают его                           
аборигены-индейцы с давних времен. 

В Турции Первомай был отменен в 
1980 году после военного переворота.                   
Его вернули только в 2009 году.

Впервые 1 мая в Украине отметили в 
1890 году. Произошло это во Львове. Ми-
тинг должен был проходить в городской 
ратуше, но рабочих пришло так много, 
что они заполонили не только двор мэрии, 
но и значительную часть площади Ры-
нок. Всего, по сообщениям газеты Gazeta 
Lwowska, на митинг пришло больше 2 
тыс. человек: украинцев, поляков и евреев. 
Среди них был и классик украинской лите-
ратуры Иван Франко. Участники митинга 
приняли резолюцию, в которой требовали 
установить восьмичасовой рабочий день, 
запретить детский труд на фабриках и                       
ввести всеобщее избирательное право.

Первомай отмечает даже католическая 
церковь. В 2000 году, по случаю 110-й го-
довщины Дня труда, Папа Римский Иоанн 
Павел ІІ напомнил верующим, что Иисус 
тоже был рабочим – в Евангелии сказано, 
что он занимался ремеслом плотника.

Астрономия – одна из древнейших наук 
на Земле. Далекими предшественниками 
современных астрономов были жрецы и 
звездочеты, наблюдавшие движения не-
бесных светил, и по их расположению 
предсказывающие будущее. За это умение 
их ценили мировые правители, прислу-
шиваясь к пророчествам ученых мужей. 
Таким образом древние звездочеты фак-
тически совмещали профессии астро-
нома, астролога и советчика, а потому 
занимали видное положение при дворах 
королей, падишахов и султанов. Правда 
нередко случалось, что правитель, разгне-
ванный несбывшимися предсказаниями 
или чересчур мрачным прогнозом, мог с 
легкостью предать неосторожного «мага»                                                                
смертной казни.

Примечательно, что астрономия от-
носится к числу немногих наук, которой 
может заниматься даже любитель. Факти-
чески любой энтузиаст, рассматривающий 
по ночам в телескоп звездное небо, может 
считаться астрономом. Любители-астро-
номы внесли весомый вклад в развитие 
данной науки. Так, например, астро-
ном-любитель Уильям Гершель прославил-                                                                                     
ся тем, что открыл планету Уран, а аме-
риканка Кэролайн Мур в возрасте 14 лет                                                           
открыла сверхновую звезду.

Всего в мире насчитывается около          
50 тысяч астрономов.

Несколько фактов 
о Вселенной

- Луна всегда повёрнута к Земле          
одной стороной;

- самая низкая температура на Луне 
-164 ° C.  Самая высокая - +117 ° C. Са-
мая холодная же планетарная атмосфера 
в Солнечной системе - на Уране. Здесь 
температура опускается до -224;

- самая высокая гора на Луне имеет 
высоту 11500 метров. Горы на Марсе                
достигают высоты 20-25 километров;

- чтобы солнечный свет достиг Земли, 
требуется порядка 8,5 минут;

- масса Юпитера в 318 раз больше      
массы Земли;

- Земля весит примерно 600                            
триллионов тонн;

- на Венере сутки длиннее года;
- диаметр Солнца примерно в 109 раз 

превосходит диаметр нашей планеты;
- официально Ватикан признал, что  

Земля круглая, лишь в 1992 году;
- небосвод покрывают ровно 88 со- 

звездий. Вы не найдете пробелов или                   
наложений друг на друга;

- самая яркая звезда, которую можно 
увидеть без телескопа, - Р-Лебедя (34 
Cygni). Она в 610000 раз ярче Солнца 
и через миллионы лет или меньше мо-
жет стать сверхновой. Расстояние от 
нее до нас составляет всего 6000 све-
товых лет - достаточно близко, чтобы                            
угрожать Земле;

- если вы весите 91 кг на Земле, на 
Луне ваш вес уменьшится до 15 кг;

- на Земле максимальная скорость 
ветра была зафиксирована на австра-
лийском острове Барроу и составля-
ла 408 км/ч. А самые сильные ветры в 
Солнечной системе дуют на Нептуне -                     
до 2100 км/ч;

- в Швеции есть самая большая модель 
Солнечной системы в мире. Она сдела-
на в масштабе 1:20 млн и простирается                
на 950 км;

- за последние 500 лет масса Зем-
ли увеличилась на миллиард тонн за 
счет космического вещества. Каж-
дые сутки на Землю падает порядка                                             
200 тысяч метеоритов;

- если бы удалось планету Сатурн 
погрузить в воду, то он бы стал плавать 
на ее поверхности, т. к. средняя плот-
ность вещества Сатурна почти вдвое                                         
меньше плотности воды.

novate.ru; billionnews.ru; 
planetarium-kharkov.org.

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — 
День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название 
День международной солидарности трудящихся. В Украине, согласно Кодексу                          
законов о труде, 1 мая является выходным.

Этот праздник родился в Америке в 1973 году и объединил наблюдателей-энтузиастов под девизом «Познакомим людей с астрономией». У праздника нет определенной 
даты, каждый год она меняется. Его отмечают с середины апреля и до середины мая в одну из суббот, когда Луна находится в фазе первой четверти или близка к ней.    
Цель праздника – приобщить как можно больше людей к астрономии.

Чтобы получить рассыпчатый рис, до-
статочно замочить его в прохладной воде 
на 30 минут.

Овощи нужно опускать в кипящую, а не 
тёплую воду. Это поможет сохранить вкус 
овощей при варке. При этом важно пом-
нить: чтобы сохранить вкус бульона, нуж-
но, наоборот, начать варить овощи ещё в 
холодной воде.

Чтобы приготовить вкусный салат или 
суп, овощи нужно очищать от кожуры не-
посредственно перед приготовлением. Та-
ким образом овощи сохранят все витамины.

Если вместо дрожжей в тесто доба-
вить пару ложек коньяка, тогда оно ста-
нет ароматным, а выпечка получится                            
намного вкуснее.

Чтобы соль в солонке не станови-
лась влажной, можно добавить туда не-

сколько зёрен риса или кофе. Зёрна будут   
впитывать всю влагу.

Чтобы мясо приобрело золотистую 
корочку, можно перед жаркой растереть         
по куску пару капель мёда.

Печень перед обжариванием мож-
но посыпать сахаром. Она получится                   
очень мягкой и нежной на вкус.

Куриное мясо перед запеканием нужно 
обернуть фольгой, смоченной маслом. В та-
ком случае мясо получится очень сочным.

Чтобы молоко не подгорало, перед 
варкой кастрюлю нужно ополоснуть                    
холодной водой.

Чтобы молоко не «убежало» в процес-
се готовки, в кастрюлю нужно бросить           
небольшой кусочек сахара-рафинада.

От чистки картофеля темнеет кожа 
на руках. Чтобы этого избежать, необходи-

мо перед работой смочить руки уксусом и 
дать им высохнуть, а после работы сразу 
вымыть с мылом и смазать кремом. 

Всю стеклянную посуду - стаканы, 
вазы - можно отмыть без специальных 
средств. Для этого в теплую воду нужно до-
бавить немного уксуса или крупной соли. 
Посуда станет чище и прозрачнее. 

Алюминиевые кастрюли заблестят 
вновь, если их прокипятить вместе с карто-
фельными очистками, яблочной кожурой, 
кожурой ревеня или раствором уксуса.

Потемневшие эмалированные кастрю-
ли надо прокипятить с любым составом для 
мытья посуды, а затем промыть горячей во-
дой. Но если два раза в месяц кипятить их 
с раствором уксуса, они не будут темнеть. 

Если что-то подгорело в кастрюле, 
можно налить на дно холодной воды и 

насыпать соли. Через несколько часов 
можно легко удалить остатки пищи. Для 
эмалированных кастрюль подойдет та-
кой способ: залить кастрюлю горячей 
водой с добавлением ложки соды, ос-
тавить постоять, а затем прокипятить -                                                                         
остатки пищи прекрасно отойдут.

Муку нужно периодически просеивать и 
пересыпать в чистый мешочек. 

Чтобы ножи, ножницы было легче 
заточить, можно поместить их в слабый 
соленый раствор на полчаса и точить,               
не вытирая. 

Новые стеклянные стаканы не бу-
дут биться, если их поставить в сосуд 
с холодной водой, медленно нагреть ее 
до кипения и оставить их охлаждаться                                          
в той же воде. 

belnovosti.by
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1. Коли і як завершиться  
навчальний рік?

Зважаючи на продовження ка-
рантину, завершувати навчаль-
ний рік будуть дистанційно всі 
учні, за винятком 11-класників.

Навчальний рік триватиме до 
1 липня. А коли завершується 
навчальний процес для учнів 
усіх класів, окрім 11-го, 
визначає структура навчального 
року, яку ухвалює педагогічна 
рада школи.

На початок наступного на-
вчального року потрібно закла-
сти час на коригувальне навчан-
ня та закріплення матеріалу.

2. Як переводити учнів до 
наступного класу?

За результатами підсумкового 
оцінювання в навчальному 
році. За оцінками за перший 
і другий семестри потрібно 
виставити річну оцінку, що 
і буде підставою для пере-
ведення. МОН підготувало 
рекомендаційного листа щодо 
підсумкового оцінювання. 
Але його особливості — це                 
повноваження закладу освіти.

3. Як оцінювати учнів різних 
класів?

Учні НУШ (1-2-х та пілот-них 
3-х класів). Використають фор-
мувальне та підсумкове оціню-
вання. Формувальне оцінювання 
здійснюють за допомогою спо-
стереження за динамікою ус-
пішності. Оскільки проведен-
ня дистанційних уроків не дає 
змоги повністю прослідкувати 
поступ дитини, радять залучити 

батьків і їхню думку про поступ 
у навчанні дітей.

Учні 4-х і 9-х класів. Учні 
звільнені від ДПА, у відповідних 
документах поставлять запис 
«звільнена» або «звільнений».

Терміни проведення ЗНО 
залежать від термінів завер-
шення карантину. 
Випускників заклика-
ли відповідально го-
туватися до ЗНО, яке 
буде проведене в червні 
або серпні, залежно 
від епідемситуації в 
країні. Нагадують, 
що на сайті УЦОЯО 
є відеоінструкція для 
підготовки

Учні, які здо-
бувають освіту за 
індивідуальною фор-
мою - дистанційно - за 
аналогічною процеду-
рою.

4. Коли вручать свідоцтва?
За графіком. Щоб завершити 

навчальний рік максимально 
ефективно, школи до 15 червня 
мають завершити оформлення 
документів: свідоцтв про здо-
буття базової середньої освіти, 
свідоцтв досягнень і табелів.

Випускникам 9-х класів вру-
чать свідоцтва за графіком, 
який розроблять з дотриманням 
протиепідеміологічних вимог.

Учням 1-8-х і 10-х класів, 
які не планують переходити в 
інший заклад освіти, рекоменду-
ють надіслати копії відповідних 
документів електронною по-
штою, а оригінали вручити на 
початку нового навчального 
року.

5. Коли проведуть ЗНО?
Якщо карантин завершиться 

до початку червня, то основ-
на сесія ЗНО відбудеться з 25 
червня до 17 липня. Результати 
з’являться не пізніше 31 лип-
ня. Додаткова сесія триватиме           
з 28 липня до 11 серпня.

Якщо ж карантин завер-
шиться до початку серпня, то 
основна сесія відбудеться з 17 
серпня до 4 вересня. Резуль-

тати — не пізніше 17 вересня. 
Додаткова сесія — з 22 вересня                       
по 6 жовтня.

6. Як подавати документи 
до 1-го, 5-го та 10-го класу?

Органи місцевого самовря-
дування мають проінформувати 
громадськість про зміни в 

процедурі подан-
ня документів. Ця 
інформація має бути 
на сайтах управлінь 
освіти, міськрад і 
закладів освіти.

7. Як убезпечать 
школи?

«Ми працюємо над 
тим, щоб забезпечити 
безпечні та належні 
умови навчання в за-
кладах освіти після 
виходу з каранти-
ну. Це точно не має 
бути головним болем 
батьків», — зазначила 

Любомира Мандзій. Міносвіти 
отримало рекомендації від 
ЮНІСЕФ та ВООЗ щодо роботи 
шкіл в умовах пандемії.

8. Чи будуть літні шкільні 
табори?

Ці рішення ухвалюють орга-
ни місцевого самоврядування 
з огляду на епідемситуацію та 
після закінчення карантину.

9. Як оцінювати учнів з 
окремих предметів?

«Захист Вітчизни/країни». 
Якщо військово-польові збори 
припали на травень чи червень, 
то потрібно їх перенести.

Фізкультура, образотворче 
мистецтво тощо. На запитання 
батьків, чи мають право вима-
гати відео та фото виконання 
вправ, Любомира Мандзій пора-
дила гнучкий та індивідуальний 
підхід у кожному окремому    
випадку й не бути суворими. 

10. Як звітувати учителям 
та директорам про проведені 
уроки?

Учителі мають проінфор-
мувати про проведені занят-
тя лише директора школи. Це 
може бути запис в електрон-
ному журналі чи відеозапис         
заняття.

Директори можуть розміс-
тити публічний звіт про роботу 
на сайті навчального закладу. 
Уніфікованого формату немає, 
це може бути як презентація, так 
і інформаційне повідомлення  
чи відео.

11. Як відбуватиметься 
оплата праці педагогів?

Оплата праці педпрацівників 
має бути в межах 
середньомісячної заробітної 
плати. З урахуванням усіх ви-
плат і доплат. Виплату молодим 
вчителям, відповідно до змін, 
які були внесені до бюджету на 
2020 рік, призупинено. Також 
потрібно відкоригувати графік 
відпусток педпрацівників.

osvitoria.media

 

Так, за 30 днів до почат-
ку застосування декларується 
зміна ціни на 15 % і більше 
порівняно з ціною на дату на-
брання чинності постанови або 
з попередньою задекларованою 
ціною, за 14 днів - на 10-15 %, 
за 3 дні - на 5-10 %.

У перелік соціально зна-
чущих товарів внесені гре-
чана крупа, цукор, пшенич-
не борошно вищого ґатунку, 
макаронні вироби вітчизняного 
виробництва, пастеризоване 
молоко жирністю 2,5 %, жит-
ньо-пшеничний хліб, курячі 
яйця, куряча тушка, мінеральна 
вода без газу і вершкове                                         
масло жирністю 72,5 %.

Також декларуванню підля-
гають ціни на такі лікарські 

засоби, як парацетамол, 
азитроміцин, амоксицилін 
та інгібітор бета-лактама-
зи, ампіцилін, амоксицилін, 
цефтріаксон та моксифлокса-
цин.

Декларуються ціни і на анти-
септики та дезінфікуючі засо-
би, зокрема, етанол, йод, засіб 
на спиртовій основі, а також 
на засоби індивідуального за-
хисту такі, як медичні маски, 
шапочки, ізоляційні халати, 
респіратори, бахіли, захисні 
окуляри та інше.

При цьому Державна служ-
ба з питань безпеки харчових 
продуктів та захисту споживачів 
формує і веде в електронному 
вигляді Реєстр роздрібних цін.

ukranews.com

 
 

Кабінет Міністрів ввів державний контроль над цінами на 
ряд соціально значущих товарів і ліків.

Згідно йому, затверджено порядок декларування змін 
роздрібних цін на товари, які мають соціальну значимість,    
а також товари протиепідемічного призначення.

Використання хімічних пре-
паратів для захисту врожаю від 
шкідників і хвороб тісно пов'я-
зане з проблемою охорони при-
роди, особливо охорони здоров'я        
людини.

При недотриманні правил 
їх застосування ними забруд-

нюють атмосферне повітря, 
ґрунт, джерела водопостачання і                        
сам вирощений врожай.

Звертаємо увагу керівників 
сільгосппідприємств та агрофор-
мувань усіх форм власності на 
вжиття заходів дотримання засто-
сування пестицидів, техніку без-

пеки при роботі з ними, своєчасне 
встановлення попереджувальних 
знаків і оповіщення населення.

В. КОМАРНИЦЬКА, 
головний спеціаліст 

ГУ Держпродспоживслужби
Новоайдарського району 

в Луганській області.

22 квітня Уряд ухвалив Поста-
нову КМУ № 106 «Про внесення 
змін до Порядку використання 
коштів, передбачених у державно-
му бюджеті для надання фінансової 
підтримки розвитку фермерських 
господарств».

Постановою удосконалюється 
механізм держпідтримки коопера-
тивам та визначаються додаткові 
напрями підтримки фермерським 
господарствам. Зокрема, державна 
підтримка фермерським господар-
ствам буде реалізуватися за такими 
напрямами:

1) дотація за утримання від 

5 корів молочного напряму 
продуктивності;

2) бюджетна субсидія на одини-
цю оброблюваних угідь (1 гектар) 
для новостворених ФГ, яка нада-
ватиметься їм для провадження  
сільськогосподарської діяльності;

3) часткова компенсація витрат, 
пов’язаних з наданням дорадчих 
послуг;

4) відшкодування сільсько-
господарським обслуговуючим 
кооперативам 70 % вартості (без 
ПДВ) як придбаних техніки та об-
ладнання, так і профінансованих  
за рахунок банківського кредиту.

Прийнята Постанова розширить 
доступ фермерських господарств 
та сільськогосподарських обслу-
говуючих кооперативів до держав-
них фінансових ресурсів і створить 
умови для переходу понад 300 
фермерів на органічне виробницт-
во, розвитку понад 400 молочних 
ферм, збільшення не менше ніж на 
10 одиниць кількості кооперативів 
з переробки сільськогосподарської 
продукції, стимулювання  ство-
рення понад 1780 фермерських го-
сподарств, у тому числі, особами           
з числа сільської молоді.

me.gov.ua

З 28 квітня українці повинні 
надавати документи (паспорт, 
водійські права) при проведенні 
грошових переказів без відкриття 
рахунку (карткового або будь-
якого іншого) більш ніж на      
5000 грн. 

На практиці це означає, що 
анонімно (без надання документів 
та ідентифікації) не можна буде 
робити перерахувань: 

- відправляти грошові перека-
зи без відкриття рахунку; 

- поповнювати рахунки 
інших людей, закидати комусь             
гроші на картку; 

- поповнювати рахунки в 
платіжних терміналах; 

- платити за отримані това-
ри або послуги, якщо перево-
дите кошти, наприклад, при        
доставці з післяплатою.

Доводити походження коштів 
не потрібно. Нацбанк ввів виклю-
чення з правила - коли банкам і 
іншим установам необов'язково 
проводити ідентифікацію лю-
дини, і все можна робити без          
паспорта: 

- оплата житлово-комунальних 
послуг; 

- сплата податків, штрафів 

або інших обов'язкових зборів                
і платежів (незалежно від суми);

- оплата кредитів - у сумі          
до 30000 грн:

- зняття коштів з власного      
рахунку; 

оплата товарів і послуг за до-
помогою платіжної картки. Як 
тільки підключається платіжна 
картка - вважається, що люди-
на вже була ідентифікована. 
Адже вона подавала паспорт, 
ідентифікаційний код, заповнюва-
ла анкету і проходив фінансовий 
моніторинг в банку. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.  050-964-09-80.

ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС: быков, коров, тёлок. 095-05-22-071, 095-900-82-92.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

продам
Однокомнатную КВАРТИРУ, 095-030-77-62.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-05-48-179.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в хорошем состоянии. Недорого.          

099-60-65-706.
Четырехкомнатную КВАРТИРУ в Новоайдаре на кв. Мира,     

82,7 кв. м, 15 тыс. у. е., 066-57-84-500, Анна.
ИГРОВУЮ ПРИСТАВКУ XBOX 360 slim, 095-48-77-673.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский                    

машзавод), б/у. Итальянская автоматика. 099-36-88-604.
ПАСЕКУ. 095-750-17-71. 
ПЧЕЛОСЕМЬИ, 095-141-53-96. 
ПЧЕЛОСЕМЬИ, 095-66-96-416.
КОРОВУ на молоко. 066-417-98-74.
ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, МУЛАРДОВ. 095-56-25-571.
КУКУРУЗУ. Самовывоз. Новоайдарский район с. Спеваковка. 

095-08-927-68.
СЕНО в тюках, 1,25 за 1 кг. 066-31-32-595.

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)

Ремонт 
изготовление, 

перетяжка, 
 мягКОЙ мЕбЕЛи
095-410-86-01, 067-640-64-14.

услуги

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» 
в Щастинський РЕМ потрібні

ЕЛЕКТРОмОНТЕР 
з ЕКСПЛУаТації РОзПОдіЛьНих мЕРЕж,

КОНТРОЛЕРи ЕНЕРгОНагЛядУ

РОБОТА в смт. Новоайдар та м. Щастя ДЛЯ ОСІБ З  
ІНВАЛІДНІСТЮ  (II, III групи), які не мають протипоказань 
для виконання робіт, пов’язаних з тривалою ходьбою і перебу-
ванням на відкритих майданчиках при підвищених і знижених 
температурах, без досвіду роботи, середня освіта. Можливий                                             
неповний робочий день.

Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10, тел. 9-45-35.

Овен. Черпайте силы 
в уединении! Май - пре-
красное время для по-
гружения в себя и ак-
тивной внутренней 
работы. С помощью ме-
дитаций, занятий йогой, 

чтения психологической литературы 
и выполнения различных эзотериче-
ских практик вы сможете найти ответы                                              
на давно мучающие вопросы. 

Телец. Приготовьтесь 
снять розовые очки! Для 
многих из вас май ста-
нет поистине поворот-
ным месяцем. Вы нако-
нец осмелитесь взглянуть 
правде в глаза и увидеть 
мир вокруг таким, какой он есть на са-
мом деле. Сумеете дать объективную 
оценку происходящим с вами событи-
ям и принимающим в них участие лю-
дям.  За счет энергетического влия-
ния Сатурна Тельцы добьются успеха 
на работе. Повезет больше всего тем, 
чей труд связан с профессиональным                                                           
спортом, наукой, юриспруденцией. 

Близнецы. Включи-
те режим экономии сил! 
Сделайте своей главной 
целью в мае заботу о себе. 
Проверьте состояние здо-
ровья, создайте в доме 
атмосферу уюта. Пусть 

месяц окажется не столь продуктивным, 
как бы вам хотелось, зато вы наберетесь 
сил, появятся идеи, реализовав которые, 
вы станете очень счастливыми!

Рак. Вас ждет путеше-
ствие в прошлое! В мае 
прошлое станет еще боль-
ше и сильнее занимать 
ваш ум. Вы станете пе-
ресматривать старые фо-
тографии, перечитывать 
сделанные много лет назад записи, 
снятые видео. Захотите встречи с теми, 

кого давно потеряли из виду. Одна такая 
встреча окажется поистине волшебной.. 
Гороскоп обещает прилив внутренней 
положительной энергии. Жизненные 
силы, удача придут к представителям 
этого знака, как подарок от транзитно-
го Марса. Чем активнее вы будете себя 
вести, тем больше шансов, что вы по-
корите новые вершины в таких сферах,             
как наука, юриспруденция, медицина.

Лев. Берегите тех, кто 
с вами рядом! Семья - 
ваш главный источник 
сил и вдохновения в мае. 
Если все будет хорошо 
дома, то и в других сфе-
рах жизни тоже все будет 
устраивать. Май порадует Львов гармо-
нией в общении с друзьями. Предста-
вители этого знака укрепят свои связи с 
приятелями, сблизятся с ними на фоне 
желания реализовать интересные идеи.

Дева. Подстраивай-
тесь под ускоряющийся 
темп жизни! Чтобы быть 
успешными в мае, важно 
уметь расписывать свой 
день по часам. Дел мно-
го, будет обидно упустить 

какую-то хорошую возможность. Май 
для Дев, благодаря Солнцу, окажется 
месяцем легким. Ощутимым будет и 
воздействие Юпитера, который создаст 
оптимальные условия для вашего успеха 
и достижения всех поставленных целей.

Весы. Знайте цену 
своим желаниям! Главный 
совет звезд на май прост: 
«Тратьте меньше, чем за-
рабатываете Май станет 
месяцем успеха в дело-
вой сфере. Обречены на 
искрометные победы люди творчества. 
Они получат интересные привлекатель-
ные предложения от начальника, людей, 
заинтересованных в старте масштаб-
ного проекта. Весы получат поддержку 

со стороны поклонников, влиятельных  
приятелей или даже от родителей.

Скорпион.  Прошлое 
постучится в вашу дверь! 
В вашем окружении по-
явятся люди, с которы-
ми вы потеряли связь. 
События «давно минув-
ших дней» окажут очень 
сильное влияние. Возможно, вы найде-
те ответ на вопрос, который мучает вас 
сейчас. Скорпионы, чувствуя воздей-
ствие Марса, уладят все вопросы, ка-
сающиеся дел сердечных. Не обойдется 
и без влияния Нептуна. Его положитель-
ная энергия даст шанс покорить новые 
вершины. Прикладывать при этом мно-
го усилий не придется. Вы можете рас-
считывать на и поддержку Юпитера, он 
создаст оптимальные условия для успеха                 
Скорпионов на работе, в бизнесе.

Стрелец. Используйте 
возможность побыть на-
едине с собой! Не ищи-
те подтверждения своей 
ценности и значимости 
в чужих глазах. Стань-
те ориентиром сами для 

себя, не равняйтесь на мнение окру-
жающих. В мае убедитесь, что только 
вы - кузнец своего счастья. Май вынудит 
Стрельцов заняться подготовительной 
работой в социальной сфере. Это необ-
ходимо для создания прочной основы 
для достижения ряда поставленных              
перед собой целей.

Козерог. Подстраивай-
тесь под меняющиеся об-
стоятельства! Попытки 
хитрить и идти по голо-
вам в мае чреваты непри-
ятными последствиями. 
Звёзды требуют, чтобы все было по пра-
вилам, по уставу, по закону. Проверяйте 
любую информацию. Карьерный взлет 
ожидает творческих людей, публичные 
личности, все, кто имеет отношения к 

социальной сфере Положитесь на Мер-
курий, который станет вашим помощ-
ником в подготовке почвы для будущих 
побед. Поддержат вас сослуживцы и 
даже начальник, которые будут удив-
лены вашей способностью генерировать                    
множество хороших идей.

Водолей. Разрешите 
Вселенной быть вам по-
лезной! Если вам нужна 
помощь любого рода, в 
мае она придет. Мысль 
отказаться от нее ввиду 
скромности прогони-
те прочь. Не переживайте, что станете 
обязанными окружающим. Они будут 
рады помочь вам безвозмездно. В лич-
ной жизни Водолеям не нужно бояться 
неудач. Благодаря хорошему положе-
нию планет, в их жизнь будут приходить 
нужные им люди. Победителем в де-
лах сердечных каждый представитель 
этого знака зодиака станет и за счет 
своего обострившегося обаяния, при-
лива жизненных сил. Сейчас наступает 
хороший период для заключения бра-
ка, для заключения важных соглаше-
ний, старта сотрудничества с новыми                                                                    
деловыми партнерами.

Рыбы. Учитесь заме-
чать знаки судьбы! Ваш 
взгляд на самих себя и 
свою роль в этом мире 
в мае может изменить-
ся. Вы поймете, чего 
действительно хотите, 

осознаете, как прийти к этому. Будьте 
внимательны. Любая встреча и любая 
информация, которая попадется на глаза, 
не случайны.

Рыбы 1-й декады откроют для себя 
горизонт новых возможностей покорить 
вершину Олимпа, рожденные же во 2-й и 
3-й познакомятся с творческими лично-
стями, пользующимися большим автори-
тетом, возможно, даже прославившими-
ся в определенных кругах.

В мае в обратное движение разворачиваются Юпитер и Сатурн. Движение Сатурна и Юпитера в обратном движении предполагает торможение основных 
проектов, проблемы и препятствия в движении к поставленной цели. Это время - скорее теории, чем практики. Любое напряжение сейчас будет вызывать 
острые побочные эффекты. Пересмотрите все основные вопросы и детали проекта, уточните детали сотрудничества, и с осени ваш проект обретёт новый 
импульс стратегического развития. 

Марс перейдёт в знак Рыб на период с 13 мая по 28 июня 2020. Такое положение Марса определяет необходимость довериться своей интуиции и принять поток 
событий. Желание резко изменить свою жизнь или совершить нечто неординарное возникнет в период с 1 по 6 мая, о чем говорит аспект планет. Однако за-
думайтесь о возможных последствиях предполагаемого поступка. Если не затронете чужие интересы, реализовывайте задуманное. Из-за расположения планет 
во вторую декаду месяца большинство людей будет склонно к самообману. Временно отложите идею обучиться чему-либо. Работать в команде, а не в одиночку 
призывают звёзды в период третьей декады мая. Именно совместными усилиями удастся достичь потрясающих результатов. 

Продаются СажЕНцЫ ПЛОдОВЫЕ, 
дЕКОРаТиВНЫЕ, РОзЫ, РаССада.

066-654-15-63. Переулок Независимости
(напротив центра занятости) 
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1 травня, п’ятниця
Свято Весни і Праці та Між-
народний день солідарності                 
трудящих

2 травня, субота
Міжнародний день астрономії

3 травня, неділя
Всесвітній день свободи преси
День Сонця
День кондитера

5 травня, вівторок
Всесвітній день акушерки

7 травня, четвер
День радіо

8 травня, п’ятниця
День пам’яті та примирення в 
Україні
Міжнародний день Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця

9 травня, субота
День Перемоги

10 травня, неділя
День матері в Україні

12 травня, вівторок
Всесвітній день медичних сестер

15 травня, п’ятниця
Міжнародний день сім’ї

16 травня, субота
День Європи в Україні
День науки в Україні

17 травня, неділя
Всесвітній день боротьби                    
з артеріальною гіпертонією

18 травня, понеділок
Міжнародний день музеїв

20 травня, середа
День банківських працівників 
України

21 травня, четвер
Всесвітній день культурно-
го різноманіття в ім’я діалогу                    
та розвитку

21 травня, четвер
День вишиванки

22 травня, п’ятниця
Міжнародний день біологічного 
різноманіття

24 травня, неділя
Європейський День Парків

24 травня, неділя
День слов’янської писемності і 
культури

25 травня, понеділок
День філолога

28 травня, четвер
Вознесіння Господнє

29 травня, п’ятниця
Міжнародний день миротворців 
ООН

30 травня, субота
День жіночої емансипації (День 
емансіпе)
День працівників видавництв, 
поліграфії і книгорозповсюджен-
ня України

31 травня, неділя
Всесвітній день без тютюну

31 травня, неділя
Всесвітній день блондинок
День хіміка

У травні 2020 року Місяць буде 
у різних фазах:
- зростаючий Місяць – з 1 по 6 

і з 23 по 31 травня;
- повний Місяць – 7 травня;
- спадаючий Місяць – з 8 по 21 

травня;
- молодик – 22 травня.
Загалом у травні будуть не-

сприятливі дні, коли посівний 
календар забороняє проводити 
посадки: 7, 21, 22, 23 травня.
Сприятливі дні:
- зелень, салат - 2-6,24-26, 31;
- огірки - 2-6,15-17, 25, 26, 30, 

31;
- томати - 2, 4-6, 15-17, 24-26, 

30, 31;
- баклажани - 2, 4-6, 15-17, 24-

26, 30, 31;
- перець - 2, 4-6, 15-17, 24-26, 

30, 31;
- кабачки, патисони, гарбузи - 2, 

4-6, 15-17, 24-26, 30, 31;
- редис, редька, дайкон - 5, 6, 11, 

12, 25, 26;
- картопля, топінамбур - 2, 4, 

6-8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 30;
- морква, буряк - 5, 6, 11, 12, 25, 

26;
- цибуля - 5, 6, 11, 12, 25, 26;
- квасоля, горох, боби - 2, 4, 5, 6, 

15-17, 24-26, 30, 31;
- капуста цвітна, білоголова - 

2-6, 15-17, 24-26, 30, 31;
- петрушка і селера коренева - 3, 

6, 24, 25, 26, 31;
- полуниця, суниця - 12, 14, 15, 

23;
- квіти з насіння - 2, 5, 6, 15, 17, 

25, 26, 30;
- дерева, кущі - 8, 10, 17, 18.

Наприкінці весни на нас че-
кають кілька магнітних бур різ-
ної потужності. Деякі з них мо-
жуть помітно вплинути на стан       
здоров’я метеозалежних людей.

6 травня – слабка магнітна 
буря.

29 травня – середня магніт-
на буря.

4-5, 23 травня – сильні      
магнітні бурі.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 17

Слева-вниз-направо: 1. Стрекач. 3. Паникёр. 5. Дешевизна.           
7. Минин. 9. Декор. 11. Дайвинг. 14. Клара. 16. Спортсмен. 18. Ух-
ват. 19. Заварушка. 21. Корея. 23. Такси. 25. Ежевика. 27. Сальность.    
30. Трельяж. 32. Роспуск. 34. Зевок. 35. Оскар.

Справа-вниз-налево: 2. Ответ. 4. Балетоман. 6. Пеликан. 8. Би-
летёр. 10. Линия. 12. Знахарь. 13. Овчар. 15. Плантатор. 17. Спирс. 
20. Массажист. 22. Дуремар. 24. Шапка. 26. Ветвь. 28. Экземпляр.        
29. Пьеса. 31. Ареопаг. 33. Котлета. 36. Холст.

3 мая 2020 года 
отмечает 

свое 25-летие 
любимая 

единственная доченька 
Екатерина 

Александровна 
ДОБРОДИЙ!

С юбилеем, доченька 
родная, нежно поздрав-

ляем мы тебя. Будь всег-
да любимой и счастливой 

и такой же юной и красивой!
Милая доченька, родное 

сердечко, нет драгоценней тебя 
человечка. Счастья желаем тебе бесконечно-
го, яркого, полного и безупречного! Если собы-                   
тий – то неповторимых, рядом людей – самых до-
брых,  любимых. Если достатка – то полную чашу.                  
День ото дня становится все краше.

Будь, доченька, всегда красивой, желанной, 
доброй и простой, всегда приветливой и милой,   
всегда любимой, дорогой!

Пусть в жизни будет все, что нужно, чем 
жизнь бывает хороша: любовь, здоровье, счастье,        
дружба и вечно юная душа!

С любовью – твои родные.


