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Шановні
жителі району!
Сердечно вітаємо вас
з Днем Європи!

Шановні працівники
банківських установ!
Сердечно вітаємо вас
із професійним святом!

Цього дня маємо чудову нагоду разом
з іншими європейськими народами продемонструвати
єдність в утвердженні спільних цінностей та побачити
нові перспективи розвитку Об’єднаної Європи.
Знаходячись практично в центрі Європейського континенту, наша держава вже зробила рішучі кроки
в напрямку вступу до європейської спільноти.
Відзначаючи День Європи, ми вкотре підтверджуємо
своє прагнення стати частиною євроспільноти.
Ми демонструємо, що бути повноправним членом
Євросоюзу – це не тільки державна політика, а щире бажання українців. І цей вибір є вільним і усвідомленим!
Незважаючи на всі перепони і труднощі, Україна стане повноправним членом європейських структур і,
як наслідок, отримає новий поштовх для культурного
та економічного розвитку.

Маємо
нагоду
відзначати
професійне свято – День банківських працівників
України як символ визнання багаторічної сумлінної
праці заради досягнення та підтримки фінансового
благополуччя країни.
Невичерпна енергія і працездатність, чесність і
компетентність, висока культура і організованість
у роботі, цілеспрямованість і наполегливість усіх
працівників банківських установ стали запорукою
професійного успіху та заслуженої довіри клієнтів
у непростий для фінансової системи країни час.
Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, щастя, результативної праці та наснаги, миру та злагоди
у серцях! Нехай кожен день вашого життя буде щасливий і радісний, а родинне тепло і затишок допомагають
у виконанні відповідального професійного обов’язку!

В. о. голови районної
держадміністрації
тетяна нОВИКОВА.
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Голова районної
ради
ВІКТОР МАКОГОН.

Голова районної
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8 травня Президент України Володимир Зеленський перебував із робочою поїздкою в Луганській області.
Глава держави відвідав декілька населених пунктів Луганщини.

У Міловому Президент відвідав
меморіальний комплекс «Україна – визволителям» та поклав квіти біля Вічного
вогню, а також встановив лампадки біля
скульптурної композиції – солдата, який
знімає головний убір перед рідною землею, а до його грудей припала визволена
з нацистської неволі жінка.
Потім
Володимир
Зеленський оглянув автомобільну дорогу
Сєвєродонецьк – Станиця Луганська.
Глава держави ознайомився з перебігом
ремонтних робіт на одній з ділянок автошляху – Т-13-06 Сєвєродонецьк –
Новоайдар протяжністю 37 км. Президенту доповіли, що станом на сьогодні
підрядники фрезерують дорожнє покриття, роблять шар основи дорожнього одягу з органо-мінеральної суміші та
нижній шар покриття з асфальтобетону.
Будівельні роботи виконані на 28 %. Во-

лодимир Зеленський зазначив, що дорога Сєвєродонецьк – Станиця Луганська
є однією з пріоритетних для держави.
«Вона дуже важлива для людей, які
живуть в Україні: на нашій частині та
тимчасово окупованій. Щоб вони бачили, що починаючи з мосту в Станиці
Луганській і до Сєвєродонецька в
цьому році побудується прекрасна,
якісна дорога», – наголосив Президент.
У м. Золоте Попаснянського району В. Зеленський оглянув квартири, капітальний ремонт яких зробили
за державні кошти. В них уже наступного тижня почнуть заселятися родини внутрішньо переміщених осіб,
які наприкінці минулого року зверталися до Президента з проханням
про виділення житла. Наразі майже
готові 10 квартир, на черзі – ще п'ять.
Спілкуючись із сім'ями, Володимир Зе-

ленський висловив задоволення, що
держава виконала свої зобов'язання перед родинами, які вимушені були покинути власні домівки через загрозу
життю та здоров'ю. «Ми обіцяли – і зробили. Нехай у нових домівках панують
злагода й мир», – сказав Президент.
Нагадаємо, під час робочої поїздки
до Луганської області 20 листопада 2019 року Володимир Зеленський зустрівся з родинами внутрішньо
переміщених осіб, які раніше проживали на непідконтрольних територіях.
Люди розповіли, що втратили житло та все майно у 2018 році. Бойовики змусили 15 сімей покинути помешкання протягом півгодини. Після
цього родини переїхали у підконтрольну
Україні частину Золотого.
president.gov.ua
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Фонд соціального страхування України опікується
понад 12 мільйонами працюючих українців, кожен з
яких у разі хвороби або травми має право на виплати за
лікарняними листками.
Як дізнатись, коли Фонд профінансує допомогу по
тимчасовій непрацездатності?
Допомога по тимчасовій непрацездатності – це оплата за
лікарняними листками, яка повністю або частково компенсує
працюючим втрачений заробіток за час лікування.
Її розмір прямо залежить від тривалості страхового стажу
та складає від 50 % середнього доходу (якщо стаж до 3 років)
і до 100 % (якщо стаж – понад 8 років).
Аби отримати виплату, необхідно передати листок
непрацездатності своєму роботодавцю – зробити це потрібно
упродовж не більш ніж 12 місяців з дня відновлення
працездатності.
На підставі лікарняного листка комісія (уповноважений)
із соціального страхування підприємства приймає рішення
щодо призначення допомоги. Відповідно до закону, таке
рішення має бути прийнято упродовж 10 календарних днів з
моменту подачі вами документів роботодавцю.
Згідно з рішенням комісії роботодавець розраховує суму
допомоги, після чого оформлює та передає відповідну заявурозрахунок на фінансування до Фонду соціального страхування України. Це має бути зроблено не пізніше 5 робочих
днів після прийняття рішення комісією.
Саме від дати подачі до Фонду заяви-розрахунку залежить час виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Дізнатись її можна на своєму підприємстві, або в робочому
органі ФССУ за посиланнями: http://www.fssu.gov.ua/fse/
control/uk/authorityInfo/map, чи номерами гарячих ліній: http://
www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968493.
Зазвичай строк виплати складає не більше 10 робочих днів
з моменту прийняття Фондом заяви-розрахунку.
Однак, сьогодні через недоотримання частки ЄСВ від
плану строк фінансування складає близько 15 робочих
днів, тобто затримка у виплатах становить 5 робочих днів.
Усі вони здійснюються у повному обсязі.
Тривалість такої затримки коливається, адже залежить
від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду – по
мірі сплати ЄСВ роботодавцями, кошти одразу направляються Фондом на фінансування матеріального забезпечення
і страхових виплат.
Дізнавшись дату подачі заяви-розрахунку, ви можете слідкувати за станом виплат онлайн на телеграмканалі ФССУ: t.me/socialfund, де в оперативному режимі
оновлюється інформація щодо сум і дат, за які Фондом
здійснено фінансування.
Після того, як Фондом буде профінансовано дату, у
яку подано вашу заяву-розрахунок, кошти надійдуть
на рахунок роботодавця.
Роботодавець здійснює виплату допомоги від Фонду своїм
працівникам у найближчий після дня призначення допомоги
строк, установлений для виплати заробітної плати. Водночас, закон не забороняє здійснювати такі виплати раніше,
одразу після надходження коштів від Фонду.
fssu.gov.ua
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СТОП нелегальні засоби захисту рослин – так називається кампанія, яку проводить Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та ЗАСТЕРІГАЄ, що
фальсифіковані ЗЗР:
- завдають значної шкоди здоров’ю працівника, що
користується підробкою;
- завдають значної шкоди здоров’ю споживача;
- мають значний період розпаду та відстежуються
у всьому харчовому ланцюжку;
- не виконують свого завдання та завдають шкоди
довкіллю.
Основні види фальсифікатів:
- продаж генериків (препарати з однаковою діючою речовиною і різною кількістю та концентрацією
домішок) під назвою оригінальних препаратів;
- продаж нелегально фасованих у дрібну тару пестицидів, які заборонено використовувати у присадибному
господарстві;
- відсутність діючої речовини в імітації пестициду;
- заміна діючої речовини невідомими сполуками.
Рекомендації щодо захисту від фальсифікованих
засобів захисту рослин:
- купуйте засоби захисту рослин лише у
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ;
- ставтеся насторожено до занадто низьких цін.
ЯКІСНИЙ ТОВАР ДЕШЕВИМ НЕ БУВАЄ;
- під час придбання товару вимагайте товарний або
касовий чек. ТІЛЬКИ ТОДІ У ВАС БУДЕ ПІДСТАВА
ДЛЯ ВИСУНЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ;
- кожна товарна одиниця має супроводжуватися рекомендацією щодо її застосування (КУЛЬТУРА, ШКІДЛИВИЙ ОРГАНІЗМ, СПОСІБ, НОРМА І КРАТНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ, ТЕРМІН ОЧІКУВАННЯ ТОЩО);
- вимагайте сертифікат якості;
- уникайте упаковок із частковою, або неповною назвою (ЦЕ НАЙЧАСТІША ОЗНАКА ФАЛЬСИФІКАТУ);
- етикетка повинна містити текст українською
мовою;
- звертайте особливу увагу на захисні елементи
(ГОЛОГРАМИ, ЗАХИСНІ ПЛІВКИ, НОМЕР ПАРТІЇ
ТОЩО);
- ДАТА ВИРОБНИЦТВА тари (каністри) не може
бути пізніше дати виробництва вмісту каністри;
- оригінальні засоби захисту рослин НЕ ПРОДАЮТЬСЯ У СКЛЯНІЙ УПАКОВЦІ І ТАРІ,
ЩО ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ЛІКІВ.

Луганська обласна державна адміністрація працює над
проєктом будівництва залізничної гілки між містами Рубіжне
та Старобільськ. Нею зʼєднають кілька районів області із
загальноукраїнською залізничною мережею.
Про це сказав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у
відповідь на питання hromadske.
«Перед тим, як Європу накрила хвиля коронавірусу, в мене
вже була спланована поїздка до Парижа, щоб підписати документи про виділення французькою стороною 33 мільйонів
євро на модернізацію Попаснянського водоканалу. І ми
повинні були виходити на фінішну пряму щодо фінансування
будівництва залізничної гілки. Зараз ми поновлюємо
ці переговори», — сказав голова ОДА.
Він уточнив, що в останні два місяці тривала підготовча
робота. Зокрема, досягнута домовленість з USAID (Агентство США з міжнародного розвитку), що це агентство
профінансує проєктно-кошторисну документацію. Її вартість
оцінюється у кілька мільйонів гривень.
Відповідаючи на питання про вартість будівництва
залізничної гілки, Сергій Гайдай повідомив, що орієнтовна
сума — 100 млн євро (значна її частина піде на будівництво
мостових переходів), однак остаточну вартість визначатиме організація, яка розроблятиме проєктно-кошторисну
документацію.
«Будівництвом займається обласна адміністрація, але
нашу ініціативу підтримує президент, він розуміє, наскільки
це важливо. Підключений до цього і секретар РНБО
Данилов, оскільки це стратегічна річ», — додав Гайдай.
Довжина залізничної гілки Рубіжне — Старобільськ
В. КОМАРНИЦЬКА, головний спеціаліст
становитиме 59 км. Вона з’єднає загальноукраїнську
ГУ Держпродспоживслужби
залізничну мережу з ізольованою гілкою Кіндрашівська
Новоайдарського району в Луганській області.
Нова — Лантратівка, яка є ізольованою, оскільки з одного боку заходить у Росію, а з іншого — на окуповану територію. Будівництво залізничної гілки дозволить з’єднати кілька віддалених сільськогосподарських
районів області з залізничною мережею та значно
здешевити логістику для місцевих аграрних виробників.
Раніше в Укрзалізниці повідомляли, що для того,
Новоайдарський ВП ГУНП повідомляє, що з
Новоайдарці заборгували 17723,9 тис. грн. по податках та аби з’єднати Луганщину з рештою України залізницею,
01.05.2020 по 22.05.2020 року на території України
потрібно близько 10 мільярдів гривень.
9939,6 тис. грн. єдиного внеску
hromadske.ua та району проходить операція «Зброя та вибухівка».
За словами начальника Старобільського управління ГоМетою її проведення є вилучення з незаконного обігу
ловного управління ДПС у Луганській області Миколи Лихолодної та вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухоманського, станом на 01.05.2020 року по Новоайдарському
вих речовин. Такі заходи спрямовані на запобігання
району податковий борг юридичних осіб та фізичних осібскоєнню правопорушень та нещасних випадків
підприємців складає – 17723,9 тис. грн., заборгованість з
із використанням зазначених предметів.
єдиного соціального внеску складає – 9939,6 тис. грн.
Як показує практика, частина громадян не тільки
Зважаючи на те, що на ДПС покладено контроль за доне знає чинного законодавства, але й умисно ігнорує
триманням податкового законодавства та забезпечення
встановлені правила, навіть не усвідомлюючи, які
реалізації державної політики з адміністрування податків,
можуть бути наслідки. Також слід зазначити, що,
зборів та єдиного внеску, Микола Лиманський наголошує,
що у Старобільському управлінні докладають максимум зуЗ 1 липня 2020 року в Україні в черговий раз підвищиться відповідно до ст. 263 Кримінального Кодексу України,
силь для скорочення податкового боргу та заборгованості з прожитковий мінімум, що спричинить за собою підвищення за носіння, зберігання, придбання, виготовлення,
ремонт, передачу та збут вогнепальної зброї (крім
ЄСВ. Разом із тим нагадує платникам Новоайдарського рай- окремих видів пенсій.
гладкоствольної мисливської), бойових припасів, виону про важливість повного нарахування, своєчасної сплати
Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.
податків, зборів та ЄСВ, а також самостійного погашення
Так, зазначається, що мінімальна виплата громадянам бухових речовин або вибухових пристроїв без передбаіснуючого податкового боргу та заборгованості з ЄСВ для за- зросте до 2118 гривень, розмір мінімальної пенсії в країні ченого законом дозволу визначено покарання у вигляді
безпечення своєчасного здійснення пенсійних і соціальних відповідно виросте на 74 гривні і становитиме 1712 гри- позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
У разі виявлення зброї чи вибухонебезпечних
виплат, наповнення бюджетів всіх рівнів та допомоги вень. Таку пенсію на даний момент в Україні отримують
матеріалів,
а також отримання інформації про
тим, хто того потребує.
80 тисяч осіб - 0,7 % від загального числа - вони досягПодаткова служба повідомляє, що у випадку непогашен- ли пенсійного віку, але не набрали достатньо років стажу можливе зберігання, виготовлення або використання зброї та вибухівки просимо повідомляти
ня податкового боргу до боржників будуть застосовані за- для отримання пенсії.
Новоайдарського
ВП
ГУНП
особисто
ходи стягнення такі, як арешт коштів на рахунках, опис
Також, крім зростання мінімалки, будуть перераховані до
за
телефонами
102,
9-44-87,
099-054-03-42.
майна в податкову заставу з його подальшою реалізацією виплати пенсіонерам за перенабраний стаж - кожен
в рахунок погашення боргу, а також арешт всього майна пенсіонер, який має стаж більше 35 років для чоловіків і
Ю. ТЕРЕЩЕНКО, начальник СП
та рахунків по боржникам фізичним особам, передбачені 30 років для жінок, отримає 1 % надбавки від мінімалки
Новоайдарського ВП ГУНП
ст. 87, 89, 92, 94, 95, 96 - 99 Податкового кодексу України.
за кожен «зайвий» рік (по 16,38 грн). З 1 липня надбавка
в Луганській області,
збільшиться до 17,12 грн за рік.
майор поліції.
Старобільське управління.
apostrophe.ua
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Говорят, в Новоайдарском районе когда-то, в застойные времена, было свое
районное радио.
- Невероятно, - скажет молодежь.
- Конечно, было, - ответят старожилы.
Я просматриваю фотографии тех лет и чию и проработать с ним не один десяток
вспоминаю людей, которые отдавали Ново- лет. Как-то в разговоре он рассказал мне
айдарскому районному радио свою душу, интересную историю.
Дело было зимой. По существующему
свой талант. Впервые встретиться с радиожурналистом «с глазу на глаз» мне довелось порядку, если на улице мороз «прижимал»
в далеком 1967 году, когда в составе студен- ниже 20 градусов, районное радио передаваческого отряда приехал на уборку овощей ло сообщение о том, что ученики начальных
в село Смоляниново. Много тогда было классов остаются дома. И все. Вся ребятовощей в колхозах. Без посторонней помо- ня в районе оставалась дома и торжествощи сами колхозники не управлялись. К нам вала, потому что, как только мороз шел на
в поле приехал высокий красивый парень с убыль, мальчишки высыпали гурьбой попортативным магнитофоном. Это был радио- играть в хоккей или покататься на лыжах.
журналист Владимир Радионов. Узнав, что Веселое было время.
Так вот, однажды утром возле двора
я родом из Новоайдара, подозвал к себе:
Дмитрия Григорьевича остановил какой-то
- Дашь интервью?
мальчишка и заговорщицки подозвал к себе.
- Легко.
- Это ты по радио разговариваешь?
Все казалось просто, а вопросы были
- Я.
совсем не сложные. Но когда закружились
- Тогда вот чего, возьми пять рублей. Я
бабины, и микрофон появился прямо перед
лицом, стало не до смеха. Запинаясь, рас- их честно заработал. На завтраках и обесказывал я о своих друзьях. А корреспондент дах экономил. А чего не хватило – пацаны
доложили. Только ты, сделай милость,
вдруг выключил мотор:
- Нет, так дело не пойдет. Давай все передай в четверг и пятницу, что младшим классам можно в школу не ходить.
повторим, только без запинок.
С пятого или шестого раза мы все-таки за- Нам надо в хоккей отыграться.
Когда он рассказывал эту историю, вся реписали нашу беседу. Через день она прозвучала по районному радио, и это интервью услы- дакция покатом ложилась от смеха. А ветешали не только мы (благо, в каждом сельском ран редакции Василий Петрович Дениченко
дворе была радиоточка), но и в Луганске. вдруг серьезно произнес:
- А вы представляете, как они верят,
Оказывается, запись передали на областное
радио, её услышало наше техникумовское ру- что районное радио – всесильно!
Прошло время. Дмитий Курочка пошел
ководство, поэтому группа после трансляции
ходила в именинниках. Правда, после этого на повышение, а районное радио стал вести
мне поручили по понедельникам читать по- Вячеслав Журба. Это был человек, который
литинформации. Но это было скорее в охотку, привнес в радио звуковое усовершенствочем в тягость. Кто же тогда знал, что не про- вание и начал передавать музыкальные пойдет и десятка лет, как я свяжу свою жизнь не здравления, делать музыкальные заставки.
Ведь какая техника тогда была? – бытовой
с гидромелиорацией, а с районным радио.
Вот так и вышло, что моим первым учи- магнитофон да проигрыватель с корунтелем оказался Владимир Радионов, кото- довой иглой, которая давала звук гораздо
рого, после встречи в селе Смоляниново, чище, чем иголка на патефоне. Вот он-то
я больше и не видел. Он уехал из поселка. и передал мне радиорубку после того, как
Но вот другого радиожурналиста, Дмитрия ушел из редакции на другую работу.
Во время первой же трансляции я, вмеКурочку, мне уж довелось встретить воо-

В Книге памяти Украины (том 8, Луганская область, стр. 238) о дедушке моей жены
М. Ф. Дугинове мы нашли всего несколько строк. В них написано:
- Дугинов Михаил Федорович, 1920 года рождения, пгт. Новоайдар. Рядовой.
Погиб 8 июня 1944 года. Похоронен в Молдавской ССР.
Всего две строки, а в них – судьба 24-летнего парня, уроженца поселка Новоайдар, который в декабре 1942 года был призван в действующую армию. Мы попытались хотя бы
немногое прояснить о дорогом нам человеке, который доводится двоюродным дедушкой
моей жены, и о котором никаких данных, кроме этой строки из извещения о смерти,
ничего не было. Никаких сообщений о правительственных наградах тоже не было.
Можно сказать, нам очень повезло, потому, что данные на Михаила Федоровича в архиве оказались уже раскрытыми, и мы много нового узнали о последних днях жизни деда. Впрочем, глядя на фотографию, где Михаил стоит в центре,
назвать его дедом не поворачивается язык. Но когда это было…
Итак, оказалось, что в 1944 году, через ные минуты ложился за пулемет и отбивал
два года после призыва, он уже не был ря- контратаки противника. Всего он отбил
довым. Михаил к этому времени числил- пять (!) контратак, нанеся большие потеся старшиной роты автоматчиков 113-го ри противнику. В бою он уничтожил до
стрелкового полка, 337 стрелковой Луб- 70 офицеров и солдат противника.
За самоотверженную работу и проявленненской дивизии, которая входила с состав
27-й Армии I Украинского фронта. Дан- ные мужество, и отвагу в бою ходатайствую
ные, которые я привел, взяты из Наград- о награждении старшины Дугинова орденом
ного листа, подписанного 22 января 1944 Отечественной войны 2-й степени.
Второй документ от 4 февраля 1944 года,
года командиром стрелкового полка Николаем Ивановичем Устиновым. В это время который подводит итог данного ходатайI Украинский фронт принял участие в окру- ства, подписан командующим 27-й армией
жении и уничтожении гитлеровских войск I Украинского фронта генерал-лейтенантом Трофименко Сергеем Георгиевичем.
в ходе Корсунь-Шевченковской операции.
Один из эпизодов этого сражения описан В нем говорится:
«От имени Президиума Верховного Сов наградном листе:
- Во время боев в районе селений Ан- вета Союза ССР за образцовое выполнение
тоновка и Кагарлинка старшина 2-го боевых заданий командования на фронстрелкового батальона Дугинов Михаил те борьбы с немецкими захватчиками и
Федорович проявил храбрость и личную проявленные при этом доблесть и мужество
НАГРАЖДАЮ
отвагу в борьбе с немецкими оккупантами.
… старшину Дугинова Михаила ФедороБесперебойно снабжая пулеметную роту
боеприпасами и продовольствием, в труд- вича орденом Красной Звезды…
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сто того, чтобы сказать: «Доброе утро, новоайдарцы», вдруг выпалил: «Доброго вам
трудового дня». Эта фраза понравилась
бывшему первому секретарю райкома партии Ивану Ивановичу Забурдаеву и до самых
последних дней оставалась визиткой нашего
Новоайдарского районного радиовещания.
Я очень благодарен судьбе за то, что как
радиожурналисту довелось работать с людьми самых различных профессий. В газете
какие-то слова герою можно добавить, а
вот перед микрофоном этого не сделаешь.
Там человек говорит то, что думает сам. И
ему верят, потому как: «Слово – не воробей,
вылетит – не поймаешь».
За время работы мне доводилось брать
интервью и у министров, и у депутатов, и у
актеров, и у механизаторов, и у доярок. Да
кто только не обращался к новоайдарцам со
словами любви и благодарности, кто только
не рассказывал о своих проблемах, о победах и передовом опыте. Я многому учился
у этих людей. Помню, как, не подготовившись к разговору, встретился с Валерием
Леонтьевым, который выступал в нашем
районном Доме культуры. В 1980 году он
стал победителем международного конкурса в Болгарии «Золотой Орфей», но я все не
мог припомнить название конкурса, стушевался и расстроился. Однако, певец, увидев
мое смущение, деликатно взял инициативу в свои руки. Он одернул насмешников
из своей концертной бригады и рассказал

все, что было нужно. Но с тех пор к каждому интервью я готовился тщательно, перерывая стопы газетного материала, так как
Интернета в то время не было.
А еще, благодаря работе на радио, я познакомился со многими мастерами слова
на республиканском и областном радио.
Мне посчастливилось работать рядом с
диктором республиканского радио Петром
Бойко, ведущим и журналистом Андреем
Куликовым, с мастерами областной радиожурналистики Савелием Косенко, Борисом
Слободянюком, Валентиной Кушниренко,
Светланой Бондарь, Александром Кошаком
и многими другими.
Новоайдарское радио «не пасло задних».
Нами были выиграны несколько республиканских конкурсов, трижды редакция признавалась лучшей в области. На базе Новоайдара проводились областные семинары
повышения профессионального мастерства.
Радиопередачи звучали 5 раз в неделю, в то
время, как во всех других районах в неделю
звучало всего лишь две передачи.
Прошедшие годы работы в районном
радио я до сих пор вспоминаю с большой теплотой и всегда счастливо улыбаюсь, когда ко мне на улице обращаются со словами; «Доброго вам трудового
дня!». Значит, мои радиопередачи все еще
остаются в сердцах людей.
В. МАРТЫНОВ,
ветеран радиожурналистики.

Почему в штабе Армии старшине вместо ордена Великой Отечественной войны
все-таки вручили орден Красной Звезды
мы, наверное, уже не узнаем никогда. Очевидно, командир полка руководствовался
Положением о присвоении Ордена Великой Отечественной войны, в котором есть
пункт, который идеально подходит для
вручения именно этой награды. Он подан
в такой редакции: «Орден Великой Отечественной войны вручается тем, кто …борясь с превосходящими силами противника,
не сдал ни пяди своих позиций, причинил
противнику большой урон». Справедливости ради надо отметить, что эта награда
была больше ориентирована на военнослужащих других родов войск: летчиков, моряков, артиллеристов и, пожалуй, только
это положение давало возможность получит награду автоматчику. Впрочем, чего уж
теперь гадать? Прошло всего 4 месяца,
фронт стремительно продвигался на Запад,

принося новые победы и новые потери.
В марте 1944 года командующий I
Украинским фронтом Н. Ф. Ватутин был
ранен в результате нападения на его машину бандеровцев. С ранением бедра его доставили сначала в госпиталь г. Ровно, а затем в г. Киев, но 15 апреля 1944 г. генерал
умер от ран. Не прошло и двух месяцев,
как I Украинский фронт, теперь уже под
командованием Г. К. Жукова, был задействован в Яссо-Кишиневской операции. 8
июня 1944 года в ходе этой операции и погиб старшина Дугинов Михаил Федорович.
Его прах покоится на молдавской земле.
Вечная ему память!
Сегодня мы публикуем последний снимок, который М. Ф. Дугинов отправил по
почте своим родным. Боевой старшина
находится в центре группы.
Фото из семейного архива.
В. МАРТЫНОВ.
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Діяльність Клубу спрямована на те,
щоб допомогти літнім людям згуртуватися, відкрити в собі нові таланти, цікаво
проводити час, організувати їх дозвілля,
культурний відпочинок, обмінюватись
досвідом та ін.
Це все дуже важливо для того, щоб надати можливість пенсіонерам не тільки
приємно проводити час, а й пробуджувати у них нові інтереси, створювати
умови для спілкування, задоволення
культурно-освітньої потреби.
«Люди повинні бути активними і
прагнути до того, щоб ця активність
зберігалася якомога довше, незалежно
від того, скільки тобі років!» - таким
гаслом надихаються активісти клубу.
Тож, дванадцять активістів-учасників
Клубу разом з патронажними сестрами
Червоного Хреста Наталією Анохіною
та Ольгою Сорокіною зустрічаються
щоп’ятниці (звичайно, не на час карантину) в частково відремонтованому та
пристосованому для заходів приміщенні
поштового відділення (наразі ремонтні
роботи ще тривають). Наприклад, нещодавно для учасників Клубу Активного Довголіття «Мої роки - моє
багатство» села Трьохізбенка Новоайдарського району Луганської області в
офіс Луганської обласної організації Товариства Червоного Хреста доставили
шпалери, які будуть передані до Клубу
для ремонту кімнати, де збираються
літні люди цього села.
«Головна мета нашої діяльності
- урізноманітнити життя людей «поважного» віку. Відтепер літні люди
мають можливість збиратися у клубі,
спілкуватися, знаходити однодумців та
й просто гарно проводити час. Адже
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Саме під такою життєствердною назвою діє в Трьохізбенці, а точніше, в
Калаусі Клуб активного довголіття, що працює за сприяння та підтримки
Товариства Червоного Хреста України, Луганської обласної організації
ЧХ та у співпраці з Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
разом, підтримуючи один одного щирою запізнюється. Всі ми з нетерпінням
посмішкою та привітним словом, наба- чекаємо на нові зустрічі. На мою думку,
гато легше жити у нинішньому склад- Клуб – це просто чудова ідея для наших
ному світі, - впевнена патронажна се- людей. Бо так з’являється можливість
стра Ольга Сорокіна. – Кожна п’ятниця знайти час для себе, присвятити його
для нас - день особливий. Ніхто не спілкуванню та розвитку талантів,

відволіктись від повсякденних турбот
та хвилювань. Чого ж ми навчилися за
час існування Клубу? Спершу всі ми
захопилися розмальовуванням картин
за номерами. Кожний доклав зусиль
та отримав чудовий результат.
Потім ми зайнялись в’язанням. Результатом копіткої праці та нашого
спільного натхнення стали не тільки
симпатичні серветочки, а й дуже гарні
жилети, які наші активістки зв’язали
чи то для себе, чи то для своїх рідних.
Це абсолютно не має значення. Головне, що робилося все це за приємним
спілкуванням та з величезним бажанням.
Слід зауважити, що всіма матеріалами
нас забезпечив Червоний Хрест».
Під час карантину активістки Клубу
теж не кидають улюблених занять. Щоранку вони телефонують одна одній, аби
дізнатися про самопочуття, як справи
та просто поговорити. А потім у вільну
хвилинку кожна з них занурюється
у свою улюблену дозвіллєву справу:
в'язати, вишивати, малювати чи, можливо, шити маски для своїх «колег»
по клубу, аби убезпечити їх від хвороб.
Активістки клубу та патронажні
сестри з нетерпінням чекають на
закінчення карантину, коли можна буде
зустрітися та поспілкуватися «вживу», а не дистанційно, коли можна
буде гуртом зануритися в нову справу
чи просто випити чаю.
Адже такі затишні, по-домашньому
приємні зустрічі наповнюють життя людей поважного віку яскравими
та незабутніми емоціями, дарують
посмішки та чудові позитивні враження.
М. ТИХОНОВА.

Минуло 75 років, як затихли бої Другої світової війни. Вона стала тяжким і жорстоким випробуванням для народів світу і нашого українського народу.
Жертвами фашистських переслідувань стали мільйони невинних людей, в тому числі й з нашої Луганщини.
Згідно плану «Барбароса», підписаного Гітлером 18 грудня 1940 року, першочерговою метою фашистів було поставлено: своєчасно захопити важливий у
військовому і економічному відношенні Донецький басейн. Війна обірвала мирне життя донбасівців, зокрема луганчан.
Саме темою «Луганщина в роки Другої світової війни» зацікавилися члени гурту «Село на славній Україні». Вони добровільно, самостійно прийняли естафету Загону спеціального призначення № 1 (випускники 2018 р.), відкриваючи «Сторінки солдатського подвигу». І сьогодні ми з впевненістю можемо присвоїти їм звання Загін спеціального призначення № 2. Керівник загону – викладач предмету «Захист Вітчизни» Роман Миколайович Поклонський,
командир, він же отаман гурту Сергій Тищенко.
Тема «Луганщина в роки Другої
світової війни» особливо схвилювала
учнів, коли вони дізналися, що всього від рук окупантів, від голоду і знущань, бомбардувань, артилерійських
обстрілів і мін загинуло або пропало без вісті більше 100 тисяч громадян! І почалася пошукова робота, були
випущені «Бойові листки Пам'яті».
Зібравши матеріали, учні дійшли висновку, що їх «Бойові листки» - справжній
екскурс в історію Другої світової війни.
Тому напередодні 75-ї річниці Великої
Перемоги дев’ятикласники провели онлайн-захід «Луганщина в роки
Другої світової війни».
Захід відкрив Р. М. Поклонський:
«Дата 9 травня 1945 року нікого не залишить байдужим. Цей світлий травневий день буде вічно жити в серцях людей, ознаменований в історії
багатьох народів і держав як День
Перемоги над фашизмом».
Отаман Сергій Тищенко продовжив: «Ми з вами провели пошукову
роботу, на деякий час ставши кореспондентами і випустивши «Бойові
листки». Нам усім відомо, що 22 червня 1941 року фашистська Німеччина
перетнула кордони нашої Вітчизни».
Кореспондент Олександр Шадюк
оголошує Бойовий листок № 1, в якому
повідомляється, що у планах німецького
командування передбачалося захоплення України в найкоротші терміни, чим
вирішувалося забезпечення Німеччини
продовольством, створенням відкритого
плацдарму для світового панування. І вже у липні 1942 року Луганська область була захоплена ворогом.
Почався страшний період окупації.
Розповідь продовжив Максим Горлов
про те, що приніс з собою німецький

«новий» лад. 1 листопада 1942 року в
районі Гострої Могили було розстріляно
понад 3 тисячі чоловіків, жінок та дітей.
2100 жителів Красного Луча розстріляно
і скинуто у шурф шахти №151 «Богдан».
У перші дні окупації 220 жителів м. Лисичанськ було замучено і також скинуто
у шурф шахти «Чорноморка».
Кореспондент Ігор Ляшенко розповів
про жорстоке вбивство 19 важкохворих дітей в Слов'яносербському районі,
66 дітей померло з голоду, бо загарбники відібрали продукти харчування. Квітень 1943 року – трагічна загибель 37 дітей, яких фашисти змусили
розміновувати Рубащанський ліс.
Кореспондент Тикуцький Дмитро

повідомив про депортацію до Німеччини
на каторжні роботи молоді. З нашої
області було вивезено 72 тис. громадян.
Про збитки, які нанесли загарбники Луганщині, повідомив Олександр
Циба. Вони оцінені в 17 млрд 200 тис.
карбованців. Було зруйновано 314 великих і 213 дрібних шахт, Луганський
паровозобудівний і машинобудівний
заводи, Алчевські металургійний та
коксохімічний заводи, Рубіжанський
хімічний комбінат, електростанції,
тисячі підприємств, лікарні, школи,
педагогічний інститут, заклади культури,
житлові будинки.
Галина Перепелиця доповіла про
розграбування 1075 колгоспів, 110

радгоспів, 51 МТС. Луганчани не корилися ворогу, вели підпільну і партизанську боротьбу. Було створено 40 підпільних
груп, 16 партизанських загонів.
Всесвітньо відомою стала молодіжна
підпільна організація «Молода гвардія»,
що діяла в Краснодоні.
Про звільнення Луганщини розповіла
Сніжана Лолин. 18 грудня 1942 року
було звільнене перше українське
село Півнівка
Міловського району нашої області. 16 січня 1943 року
було звільнено Мілове. У цій операції
загинуло 6000 воїнів-визволителів.
Кореспондент Сергій Тищенко завершив розповідь про звільнення Луганщини. Першим обласним центром,
звільненим від ворога, став Луганськ.
16 лютого 1943 року місто було очищене від ворога. І вже 4 вересня ворог
остаточно був вигнаний з Луганської
області. Оборонні і наступальні битви за Луганщину продовжувалися 18
місяців. У них взяли участь 200 великих військових об’єднань тринадцяти армій. У боях за звільнення нашої
області загинуло близько 120000
солдатів і офіцерів.
Визволяючи Луганську область, загинули і наші односельчани: рядовий
Білобровський Семен Михайлович
при форсуванні Сіверського Дінця,
учасники антифашистського руху в
Новоайдарському районі Бубличенко Семен Єгорович (розстріляний),
Гнилицький
Іван
Порфірійович
(розстріляний), загинули в бою рядовий
Старченко Петро Денисович, рядовий
Галицький Олексій Осипович.
Вічна пам'ять героям!
Прес-центр читацького клубу
«Іскра Пам'яті».

«ВІСНИК

Твердо уверены в этом герои нашей сегодняшней публикации – дружная
семья Почупайло из Новоайдара.
Супруги Галина и Валерий отметили уже 35-ю годовщину совместной
жизни. Ее в народе называют коралловой или полотняной. Считается, что
полотно олицетворяет собой мир, благополучие и уют. Кораллы - здоровье
и долгую совместную жизнь. Именно так и старается жить чета – в мире
и согласии, создавая уют и оберегая домашний очаг от бурь и ненастий.

Красивую свадьбу сыграла влюбленная пара в 1984 году, а в 1985 на свет
появился желанный любимый сынишка
Сережа. Приятные родительские хлопоты, обустройство быта, прекрасная
работа – все шло своим чередом. Замечательной семьей, взаимопониманием и трепетным отношением друг
к другу любовались все.
Но в один день злой рок внес свои
коррективы в жизнь. Сережи не стало, его жизнь трагически оборвалась
в самом расцвете молодых лет.
Писать о том, что довелось пережить
родителям тогда, думаю, не уместно. Кто
терял близких, тот понимает всю глубину боли. Главное – Галина и Валерий
были вместе, они понимали друг друга
без слов, как никто другой. Огромная
любовь, взаимная поддержка, всеобъемлющее понимание помогли совладать
с горем и потихонечку поднять и расправить опущенные крылья, с надеждой и искренним желанием, чтобы
кто-то снова мог назвать их ласково
«мама и папа»…
«Даня заканчивает седьмой класс. Всё
время учился на отлично. Надеемся, и
в этом году будет так же. - с гордостью
рассказывает Галина Ивановна о своем
младшем сынишке Даниле. – Учеба ему
дается легко. Да и на увлечение время
находим. Уже умеет управлять скутером.
А вообще мы все, и Даня в том числе,
обожаем путешествовать. Сынуля уже
побывал и в Одессе, и в Крыму, и на Кипре. Вдвоем с ним мы летали в Египет, а
всей семьей, с нашим папой, побывали
в Грузии».
Действительно, путешествия – это
одна общая страсть на семейное трио
Почупайло. Но не единственная.
«Семья должна начинаться с любви, - говорит Галина, - а продолжаться взаимопониманием и поддержкой.
Если семье удается пройти испытание
«черной полосой», значит, чувства крепкие и настоящие. Если нет, люди собрались вместе по ошибке. Такие отношения нельзя назвать любовью, а
такой союз никак не может претендовать
на высокое звание семьи.
Я с уверенность могу утверждать: моя
семья – моя опора. Да, мы не проводим
вместе время 24/7. У всех у нас есть свои
обязанности, свои дела. Даня учится в
Новоайдарской областной санаторной
школе, я работаю на Новоайдарской
автостанции, муж – частный предпри-

ниматель, очень часто в разъездах и командировках. Но мы всегда друг за друга
горой, мы чувствуем и понимаем друг
друга на расстоянии, мы всегда на связи.
И даже за сотни и тысячи километров мы
словно держимся за руки, поддерживая и
приободряя друг друга, чтобы каждому
из нас всегда хотелось вернуться домой».
А уж о домашнем уюте и домашнем
очаге Галина Ивановна заботится со всей
любовью, с вдохновением. В доме – чистота и порядок, двор утопает в невероятной красоты цветах, а настроение поднять всегда готовы два чудесных песика,
которые души не чают в своих хозяевах.
И это, кстати, взаимно.
И Галина, и Валерий, и Даня обожают путешествовать, все умеют водить
(кто фуры, кто легковой автомобиль, кто
скутер – думаю, всем понятно, кто на каком транспорте ас), отлично ладят с домашними любимцами и не представляют жизни друг без друга. А еще - очень
искренние, открытые и добрые люди,
которые умеют одарить теплом друг
друга и окружающих. О таких людях
всегда приятно рассказывать.
С утверждением, что самое главное
и ценное в жизни — семья, трудно не
согласиться. Семья похожа на маленькую вселенную, уже хотя бы потому, что
она тоже полна своих загадок.
«Мы поддерживаем, помогаем друг
другу, справляемся вместе с трудностями и празднуем вместе победы, - говорит
семья Почупайло. - Семья – источник
любви, уважения, привязанности, без
чего не может существовать человек.
Это самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и родные люди, те кого мы любим, с кого
берем пример, о ком заботимся, кому
желаем добра и счастья. Именно в семье
мы учимся любви, ответственности,
заботе и уважению».
Трудно не согласиться. Пожалуй,
лучше будем брать с вас пример. Уважаемые Галина, Валерий и Данил Почупайло! А также все наши читатели!
Поздравляем вас с Днем семьи! Желаем только счастливых часов в окружении друг друга, теплых чувств и
искренних эмоций. Пусть ваш дом хранит дружбу, спокойствие, прочность
отношений, а над ними всегда светит
солнце. Храните свое единое целое и
никогда не встречайте разлук!
М. ТИХОНОВА.
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Вже котрий тиждень медичні працівники знаходяться на передовій
боротьби з коронавірусом. Для них важлива наша підтримка, їм важливо знати та розуміти, що вони не сам на сам з проблемою, що мають
величезне коло вболівальників та вдячних пацієнтів.
Тож задля підтримки медиків в Україні запустили новий челендж на
підтримку українських лікарів, які борються з коронавірусом.
Ініціатором кампанії є Міністерство охорони здоров'я України.
Флешмоб #ПідтримуюЛікарів покликаний висловити вдячність усім
медичним працівникам, що лікують
хворих на COVID-19 в Україні, наражаючи себе на небезпеку, але рятуючи
життя інших.
У МОЗ закликають долучитися до
акції на підтримку лікарів всіх охочих.
Символ акції – червона стрічка з вузликом. Стрічка ніби єднає українців і
лікарів в одну лінію підтримки.
Вихованці – юні музиканти з Новоайдарської дитячої школи мистецтв
- продовжили цю лінію музикою
онлайн. Вони доєдналися до челенджу
«Грай». У кожного з юних дарувань
на руці символ акції – червона стрічка. Граючи на музичних інструментах,
вони висловлюють щиру вдячність
лікарям та передають естафету своїм
друзям, закликаючи їх: «Грай! Своєю
музикою допомагай нам стати кращими, сильнішими, більш єдними!».
Своєю творчістю, взявши участь
в челенджі, підтримали медичних
працівників юні талановиті гітаристи Микита Проніні, Данило Пронін, Віталій Дяченко, Сергій Пігуль,
Олександр Часніков.
Долучилися до акції, не залишившись осторонь, й піаністи Микита Янцен, Дарія Крохмальова, Вікторія Оніпко,
Софія Глазунова, Ірина Скубко, Карина
Скубко.
Діти щиро від душі виконали чудові музичні композиції й поділилися враженнями від своєї участі в акції. В своїй
думці вони були одностайні: «Це дуже
важливе починання, й ми відчували відповідальність, напевне, як і медичні пра-

История праздника. История праздника зародилась в далеком 1853 году во
времена Крымской войны. Англичанка Флоренс Найнтингейл организовала
штаб сестер милосердия, куда вступали
все желающие: крестьянки, аристократки, монахини. Женщины ухаживали за
ранеными солдатами и помогали врачам
на операциях. При этом, ни у кого из них
не было медицинского образования. В те
времена считалось, что все женщины от
природы умели помогать нуждающимся.
Так и появилась новая профессия.
В 1974 году сестры милосердия
из 141 стран мира съехались на совет
и учредили свой профессиональный
праздник. Дату 12 мая выбрали не случайно – это день рождения той самой англичанки Найнтингейл, которая создала
первую в мире группу медсестер.
Профессия медицинской сестры требует полной самоотдачи. Она подразумевает большие физические и моральные
нагрузки, риск для жизни и здоровья, и,
кроме того, огромную ответственность.
Потому в медицинских сестрах случайные люди не задерживаются, остаются те, для кого насущной потребностью
является возможность дарить людям
самое ценное – здоровье.
В КНП «Новоайдарский ЦПМСП»
работают 43 медсестры и 19 младших
медицинских сестер. В состав КНП «Новоай- дарский ЦПМСП» входят 14 амбулаторий семейного врача и 10 фельшерских
пунктов. 3 амбулатории и 4 ФП находятся
на линии разграничения. В них работают
не просто специалисты, а профессионалы

цівники відчувають відповідальність за
нас, наші життя та здоровя. Граючи, ми
уявляли шановних медиків. Музика – це
унікальна можливість сказати «дякую»
без слів, але все одно торкнутися душі й
висловити свої емоції та найкращі побажання. Віримо, що спільними зусиллями
ми зможемо подолати хворобу».
М. ТИХОНОВА.

своего дела. Хорошая медицинская сестра
должна не только определить тяжесть и
дать оценку состояния пациента, но и обладать быстротой реакции. Своевременно
и быстро оказанная медицинская помощь
наших сестер не раз спасала жизнь пациентам. Непосредственными помощниками
медицинских сестер в соблюдении санитарно-эпидемиологического режима, особенно в период пандемии, являются наши
младшие медицинские сёстры, на плечи
которых ложится двойная нагрузка.
Служение людям — высший смысл
и предназначение благородного и самоотверженного труда медицинских сестер.
Для этого мало только мастерства, знаний
и работоспособности, нужны настоящее
призвание, беззаветная преданность своему делу, постоянное стремление облегчить
чужие страдания, желание помочь скорейшему выздоровлению больного, а также
участие в профилактике заболеваний,
формировании привычек здорового образа
жизни.
Администрация КНП «Новоайдарский
ЦПМСП» поздравляет всех медицинских
сестер и младших медицинских сестер с
праздником. Пусть в ваших семьях всегда будут мир и достаток, пусть благополучие не покидает вас и ваших близких.
Обязательно берегите себя, заботьтесь
не только о чужом здоровье, но и своем.
Всегда будьте с хорошим настроением
и теплой улыбкой, что действует лучше
любого лекарства.
Администрация КНП
«Новоайдарский ЦПМСП»,
Профсоюзный комитет.
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НОВОАЙДАРЩИНИ»
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Повідомлення
про плановану діяльність, яка підлягає
оцінці впливу на довкілля
Представництво «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ», код за ЄДРПОУ
- 26579227, інформує про намір провадити плановану діяльність та
оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Представництво «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ», що знаходиться за
адресою: Україна, 79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, буд. 212,
корп. 2. Поштова адреса: Україна, 08702, Київська обл., м. Обухів,
вул. Київська, буд. 119, а/с 114; тел. +38(067) – 314-27-12. E-mail:
80936921869@ukr.net.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається облаштування споруд
для виробництва асфальтобетону (промислового майданчика на
базі асфальтозмішувальної установки MARINI TOPTOWER 3000 та
устаткування для модифікації бітуму MARINI ModiFALT 20 з метою
виробництва асфальтобетонної суміші для проведення капітального
та поточного середнього ремонту автомобільних доріг в Луганській
області), за адресою: Україна, Луганська область, Новоайдарський район, місто Щастя, вулиця Гагаріна 1 к/1.
Технічна альтернатива 1.
Базовим варіантом оснащення проммайданчика є експлуатація
асфальтозмішувальної установки MARINI TOPTOWER 3000 (номінальна потужність устаткування – 240 т/год) та устаткування для
модифікації бітуму MARINI ModiFALT 20 (номінальна потужність
устаткування – 20 т/год) корпорації FAYAT GROUP.
Технічна альтернатива 2.
Технічною альтернативою є оснащення промислового майданчику
стаціонарним асфальтозмішувальним устаткуванням «ДС-168» (номінальна потужність продуктивності устаткування – 160 т/год) виробництва ТОВ «КРЕДМАШ СЕРВІС» (м. Кременчук, Україна) та устаткуванням для модифікації бітуму ENH Engineering A/S «ПБВ 5-15 т/год»
(м. Швенструп, Данія).
Попередній аналіз показав, що технічна альтернатива 1 є більш
доцільною, переважно за рахунок застосування більш ефективної системи очистки вихідних димових газів, економічності обладнання, а
також достатності потужності продуктивності устаткування, що необхідна для проведення ремонту на даній ділянці дороги з урахуванням
визначеного проектованого періоду його проведення.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Облаштування промислового майданчика з виробництва асфальтобетонної суміші передбачається на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: Україна, Луганська область, Новоайдарський район, місто Щастя, вулиця Гагаріна, 1 к/1.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Розглядалось питання щодо облаштування єдиного промислового
майданчику в межах складу кам’янистих земель запасу Нижньотеплівської сільської ради, Станице-Луганського району, Луганської області,
де Представництвом планується облаштування проммайданчика на
базі ґрунтозмішувального механічного заводу ÖZFEN з виробництва
ґрунтової основи, що укладається під шари асфальтобетону та бітумно-емульсійного устаткування MARINI emulFALT 15 з виробництва
бітумної емульсії, проте попередньо встановлено, що територіальна
альтернатива 1 є найбільш прийнятною з точки зору наявності ефективної площі для розміщення проммайданчика, кращих логістичних
умов, а також мінімізації привнесення та сумації додаткових вкладів (викидів) забруднюючих речовин у фоновий стан атмосферного
повітря, притаманний для даної місцевості. Окрім того, відмова від
даної альтернативи дозволить досягти зменшенню понаднормативного впливу на всі можливі компоненти навколишнього природного
середовища, який може негативно відобразитись на стані здоров’я та
умовах життєдіяльності місцевого населення
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 3.
Розглядалась можливість облаштування проммайданчика на території колишнього стаціонарного асфальтобетонного заводу, розташованого в межах с. Петрівка, Станично-Луганського району, Луганської
області, проте дана територіальна альтернатива є неприйнятною за
рахунок малої відстані від потенційного розміщення об’єкта до найближчої житлово-громадської забудови села, що призведе до грубого
порушення вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Територія розміщення об’єкту вільна від безпосередньої близькості до об’єктів спортивно-оздоровчого, курортного і рекреаційного
призначення, пам’яток архітектури, історії і культури. Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає в розвитку державної
галузі будівництва та ремонту автодоріг; поліпшенні дорожніх умов
та транспортного обслуговування населення; підвищенні рівня безпеки автодорожнього руху; виробництві асфальтобетонних сумішей,
які відповідають європейським вимогам якості продукції; збільшення
надходжень у бюджет за рахунок сплати підприємством податків; покращення економічного потенціалу регіону; створенні нових робочих
місць із забезпеченням сучасних умов праці.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Мобільний асфальтобетонний завод MARINI TOPTOWER 3000
призначений для виготовлення асфальтобетонних сумішей різних
типів, що використовуються в дорожньому та інших видах будівництва по якості, складу та сировині, що відповідає вимогам ДСТУ
Б.В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній
та аеродромний. Технічні умови». Номінальна потужність асфальтозмішувальної установки при вологості до 3 % - 240 т/год. Установка забезпечує автоматичне дозування мінеральної сировини, мінерального
порошку та бітуму, їх змішування та видачу в автотранспорт. Управління установкою дистанційне за допомогою комп’ютерної системи.
Устаткування для модифікації бітуму MARINI ModiFALT 20 –
це устаткування спроектоване для модифікації бітуму полімерами з
продуктивністю до 40 т/год і змонтоване на опорній конструкції контейнерного типу для спрощення процесу перевезення та посилення
конструкції. Виробництво гарячих асфальтобетонних сумішей з використанням полімерно-бітумно в’яжучим є обов’язковою умовою покращення характеристик в’яжучого, що використовується в дорожньому будівництві. Залучення полімер-модифікованого бітуму збільшує
тривалість життєвого циклу асфальтобетону і знижує необхідність
постійного обслуговування покриття.

2020 р.

Виробництво асфальтобетонної суміші, першочергово, здійснюватиметься для проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення «Р-22» (контрольно-пропускний пункт «Красна Талівка» - Луганськ на ділянці км
26+630 – км 43+430) та «Т-13-09» (Щастя – Широкий на ділянці км
0+000 – км 37+350).
Планований обсяг виробництва готової продукції (асфальтобетонної суміші) становить 250000 т/рік.
Планований обсяг виробництва модифікованого полімерами бітуму становить 2500 т/рік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
При провадженні планової діяльності необхідним фактором є:
- дотримання об’ємів дозволених викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних джерел;
- дотримання дозволених рівнів еквівалентного та максимального
рівня звукового тиску в процесі ведення діяльності;
- забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику
впливу об’єкта на здоров’я та життя населення;
- проведення планової діяльності в межах відведеної земельної ділянки;
- дотримання вимог чинного санітарно – епідеміологічного законодавства.
При цьому враховуються екологічні, санітарно-епідеміологічні та
містобудівні обмеження, які регламентуються наступними нормативними актами:
- «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», затверджених Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.
2006 р. під № 309;
- Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин
в атмосферному повітрі населених місць, затверджені т. в. о. головного санітарного лікаря України С. В. Протасом 03.03.2015 р.;
- Державні санітарні правила планування та забудови населених
пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 19.06.1996 р. № 173;
- ДСанПіН 145-11 «Державні санітарні норми і правила утримання територій населених місць» (затвердженими наказом МОЗ від
17.03.2011 р. № 145, зареєстрованим у Мінюсті 05.04.2011 р. за №
457/19195);
- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
- ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».
щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
Дотримання вимог чинного санітарно – епідеміологічного законодавства, а також протипожежних розривів між будівлями та спорудами.
щодо територіальної альтернативи 2.
Аналогічно територіальній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 3.
Аналогічно територіальній альтернативі 1.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території
за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
З врахуванням особливостей ділянки розміщення об’єкту для його
встановлення передбачені наступні заходи:
- вирівняння ґрунтового покриву та розміщення бетонних плит
типу «ЖБІ» під розташування устаткування, що застосовується;
- облаштування промислового майданчика штучною мережею блискавковідводу;
- влаштування нового та удосконалення існуючого дорожнього покриття після проведення монтажних робіт для забезпечення нормальних умов маневрування техніки;
- забезпечення дотримання протипожежних вимог за рахунок відповідного інженерного оснащення дільниці;
- під’єднання об’єкту до існуючих інженерних мереж;
- забезпечення своєчасного вивезення будівельних та інших видів
відходів з території об’єкта.
щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
Інженерна підготовка території включає планування промислового майданчика та облаштування елементів під необхідні об’єкти для
експлуатації комплексної інженерної споруди, під’їзних доріг і шляхів
до об’єкту.
щодо територіальної альтернативи 2.
Еколого-інженерна підготовка і захист території не розглядається
за рахунок неприйнятності облаштування об’єкту на даній місцевості.
щодо територіальної альтернативи 3.
Аналогічно територіальній альтернативі 2.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.
- клімат і мікроклімат: вплив відсутній. Зміни клімату та мікроклімату внаслідок діяльності об’єкта не відбуватиметься;
- повітряне середовище: в умовах проведення підготовчо-монтажних робіт та самої експлуатації об’єкта здійснюватиметься незначний,
короткотривалий, тимчасовий вплив;
- акустичне середовище: при проведенні монтажних робіт та діяльності об'єкту буде здійснюватись незначний акустичний вплив в
межах допустимих значень;
- геологічне середовище: вплив відсутній;
- ґрунти: можливий незначний, короткотривалий вплив під час підготовчо-монтажних робіт. При нормальних умов експлуатації об’єкта
вплив на ґрунти зводиться до мінімуму;
- водне середовище: в рамках функціонування майданчика не передбачається скид стічних вод у водоймища та ґрунтові води. Можливий незначний вплив за рахунок утворення побутових, господарських
та зливних стоків;
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: на середовище перебування, зміну та порушення видового різноманіття, а також шляхи
міграції тварин і птахів експлуатація об’єкта не вчинить шкідливого
впливу. Об’єкти природно-заповідного фонду та курортної зони в безпосередній близькості до ділянки відсутні;
- навколишнє соціальне середовище: вплив діяльності об’єкта на
здоров’я населення оцінюється, як прийнятний;
- навколишнє техногенне середовище: вплив відсутній;
- культурна спадщина: вплив відсутній. В районі перспективного
розміщення проммайданчику відсутні пам’ятки архітектури, історії та
культури.
щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1.
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля допустимі

для облаштування промислового майданчику на земельній ділянці за
адресою: Україна, Луганська область, Новоайдарський район, місто
Щастя, вулиця Гагаріна 1 к/1.
щодо територіальної альтернативи 2.
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля не допустимі для облаштування промислового майданчика в межах складу
кам’янистих земель запасу Нижньотеплівської сільської ради, Станично-Луганського району, Луганської області.
щодо територіальної альтернативи 3.
Аналогічно територіальній альтернативі 2.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.
Планова діяльність належить до другої категорії видів планової
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і
підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно до ч. 3, п.11, абзац 9,
ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме: споруди
для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного
транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля
яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу
(зачеплених держав).
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться
у відповідності з п. 2. ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» під № 2059 – VIII від 23.05.2017 р.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для
участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля
відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля,
будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а
також інформації, отриманої від громадськості під час громадського
обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого
абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження
планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту
з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля.
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має
право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій
сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони
будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з
дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на
довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або
обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з
оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної
планованої діяльності буде отримання Висновку з оцінки впливу на
довкілля та інших документів, необхідних для реалізації планованої
діяльності, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно
надсилати до:
Департамент екології та природних ресурсів
Луганської обласної державної адміністрації,
Україна, 93405, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 54-Б
тел. +38(06452) 4-21-56, +38(06452) 4-40-68, +38(06452) 4-21-58
E-mail: lugeco@loga.gov.ua, lugeco@ukr.net
Адреса офіційного веб-сайту: http://www.eco-lugansk.gov.ua
Контактна особа: Начальник відділу оцінки впливу на довкілля
Бублей Оксана Миколаївна.
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продам
Трехкомнатную КВАРТИРУ, ПИАНИНО, 066-82-44-952.
Четырехкомнатную КВАРТИРУ в Новоайдаре на кв. Мира,
82,7 кв. м, 15 тыс. у. е., 066-57-84-500, Анна.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский
машзавод), б/у. Итальянская автоматика. 099-36-88-604.
ДИВАН, б/у, 095-910-83-65.
ПАСЕКУ. 095-750-17-71.
ПЧЕЛОСЕМЬИ, 095-141-53-96.
ПЧЕЛОСЕМЬИ, ПЧЕЛОПАКЕТЫ, с. Бахмутовка, 095-632-57-69.
КОРОВУ на молоко. 066-417-98-74.
ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, МУЛАРДОВ. 095-56-25-571.
СЕНО в тюках, 1,25 за 1 кг. 066-31-32-595.

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

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

Установка.

Ремонт.

Колектив Колядівської сільської ради висловлює щире співчуття
діловоду сільської ради Коваленко Раїсі Володимирівні та депутату
сільської ради Чепкаленко Ользі Миколаївні з приводу передчасної
смерті чоловіка та брата Коваленка Сергія Миколайовича.

Судоку

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839
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9 апреля ушел из жизни дорогой, любимый муж и
отец ШКРОМИДА Василий Михайлович. Благодарим
за помощь, моральную и финансовую, Комарова О. Н.,
Олейник Н. И., Воронкину Л. Г., Никитину В. В., коллектив
ДОУ «Солнышко», жителей пер. Садовый с. Айдар-Николаевка.
Спасибо всем большое.
Семья Шкромида.

Ремонт
изготовление,
перетяжка,
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.
Уважаемые
читатели!
На период карантина приём
рекламы и поздравлений - в
редакции с 09:00 до 11:00,
или по электронной почте
(vestnikaydar@gmail.com) и по
телефону 0500751530.

Слева-вниз-направо: 1. Часть прицельного приспособления в оружии. 2. Кора липы,
лыко. 3. Все лоты под одной обложкой. 4. Полимер в основе моющихся обоев. 5. Южное
хвойное вечнозелёное дерево. 7. Абаканец.
9. Степень зрелости плода. 11. «Салат в салате». 13. Пустыня, давшая название африканской стране. 15. Предмет дамского туалета, знакомый грабителям банков. 17. В каком
российском городе пересекаются Катодная и
Анодная улицы? 19. Магазин художественных изделий. 21. Напутствие избирателей.
23. «Чем хуже ... у певицы, тем меньше на
ней одежды» (шутка). 25. Имя украинского
поэта Шевченко. 27. Укороченные гольфы.
29. Колонны храмов Древнего Египта в точности воспроизводили этот цветок. 31. Шейная часть рубашки. 33. Перо из тростника.
35. Братоубийца, основавший Вечный город.
37. Демонстрация военными умения ходить
в ногу по Красной площади. 39. Компонент
кирпича. 41. Комиссар, которого в разных
фильмах играли Жан Габен, Альбер Прежан
и Джино Черви. 43. Камень на шее. 45. Имя
актрисы Уоттс. 47. «Юность» советского
автопрома. 49. Самая надёжная опора для
потерявшего плавучесть.
Справа-вниз-налево: 2. Легендарный
князь, родоначальник поляков, брат Чеха и
Руса. 3. То же, что онагр. 4. Население этого
государства не считается нацией, гражданство получают не по рождению, а по должности. 5. Римский император, при котором
был построен Колизей. 6. Апофеоз борьбы
за главный приз. 8. Гнёт подкову как калач.
10. Обитатель Дальнего Востока, обладатель
самого густого меха в животном царстве: до
150 000 волосков на квадратный сантиметр.
12. Команда «Формулы-1». 14. Имя атамана
Петлюры. 16. Солженицынский архипелаг.
18. Клич королю. 20. Человек, который осуществляет освоение незаселённых, пустующих земель. 22. Приговорённый к битью
ради чужого счастья. 24. Хлеб в виде шара.
26. В документах этот город именовался
База № 112, Горький-130, Арзамас-75, Арзамас-16, Москва-300. 28. Что у чайника самое
выдающееся? 30. Отходы, используемые для
переплавки. 32. Американский миллиардер, основатель благотворительных фондов.
34. Эмблемой какой религии является лунный серп? 36. Аквариумная рыбка. 38. Имя
пародиста Аванесяна. 40. Французский
живописец Анри ...-Лотрек. 42. Самый «солнечный» из областных центров России.
44. Орден какого цветка был учреждён во
Франции в 1814 году? 46. Фонд охраны дикой природы избрал своей эмблемой эту нелетающую птицу, истреблённую человеком
на островах Индийского океана. 48. «Дрын в
тыне». 50. Молодёжная субкультура.

помним...
ГАВРЮШЕНКО
Дмитро Петрович
(04.10.1930 – 20.05. 2017)
Прожив життя своє ти
і пішов навіки,
Лишивши добрі спогади й ім’я.
Дідусю, тато, чоловік рідненький,
Завжди з тобою вся твоя сім’я.
Світла пам’ять про тебе ніколи не
згасне в наших серцях.
Дружина, діти,
онуки, правнук.
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Помидор – любимый всеми овощ, его выращивают большинство огородников, при этом ошибочно считая, что стоит посадить растение в теплицу, и урожай некуда будет девать. Но не
тут-то было: выращивание овощей под пленкой требует соблюдения определенных правил.
Рассмотрим 5 основных ошибок при выращивании томатов в теплице.
1. Неправильно подобрана
пленка. Чем толще и прочнее
пленка, тем лучше. Это неправильный критерий для выбора
навеса для теплицы. Ведь важно
не только согреть растения, но и
создать благоприятные погодные
условия: освещение, влажность,
температуру.
Для теплиц лучше всего подходит нестабилизированная гидрофильная пленка, она обеспечивает создание плоских капель
конденсата, которые скатываются
на землю, а не падают на листву
томатов. Кроме того, эта пленка имеет антистатический эффект, отталкивающий пыль от ее
поверхности, а значит, дольше
сохранит прозрачность.
2. Неправильный выбор сорта. Выбирать сорт помидор для
посадки в теплице нужно не по
совету соседки, а учитывая мнения специалистов, так как далеко
не все томаты будут интенсивно
расти и давать высокий урожай в
теплице. Тепличные сорта устойчивы к повышенным температурам и влажности, кроме того,
имеют небольшую листву. Опыт-

ные огородники советуют для теплиц брать гибриды, а не сорта,
первые и устойчивее к заболеваниям, и урожайность у них выше,
но сортовые помидоры тоже могут давать урожай в теплице, при
этом нужно регулярно понижать
температуру под пленкой.
3. Нарушение оптимальной
температуры и влажности.
Тепличные помидоры поливают гораздо реже, чем грунтовые.
Обильного полива раз в неделю
будет достаточно для поддержания оптимальной влажности. В противном случае, из-за
избытка полива, растение начнет
болеть и будут скручиваться
верхние листики.
Кроме того, томатам необходимо обязательное проветривание, не допуская сильного повышения температуры и
влажности, ведь при влажности
выше 65 % и температуре более +28 градусов рост растений
будет замедляться.
4. Посадка совместно с огурцами. Часто огородники высаживают под одним навесом огурцы с
помидорами, но добиться высоких

урожаев в данном случае не получится. А все потому, что для этих
овощей нужны разные условия
выращивания. Огурцы, например,
не терпят сквозняков, а томатам
наоборот нужно регулярное проветривание. Огурцы нужно ежедневно поливать, но это повысит
влажность, что недопустимо для
томатов. Поэтому совместное
выращивание огурцов с томатами,
крайне нежелательно.
5. Пасынкование позже срока.
Пасынкование – это процесс удаления боковых веточек – пасынков. Если этого вовремя не сделать (пасынок не более 5 см), то
растение пойдет в рост и будет
похоже на небольшое дерево, листва и цветение будут обильные, а
вот плоды будут редкие и мелкие.
Конечно, есть сорта и гибриды,
которые пасынковать не нужно, но
это нужно внимательно прочитать
на упаковке семян.
Вырастить рекордный урожай
или небывалых размеров помидор, мечтает каждый огородник.
Пусть эти советы помогут всем
любителям этого красного овоща,
точнее ягоды.

Пластиковая тара очень удобна для хранения запаса воды. Она легкая, стоит гораздо дешевле металлических аналогов, но есть проблема: пластиковые бутили или канистры очень сложно мыть. Добраться до дна емкости, чтобы отмыть зеленый налет, практически невозможно,
но есть советы, которые помогут быстро и качественно справиться с этой задачей.
Обработка щелочью. Для очистки пластиковых бутылей понадобится пищевая сода и вода. В
емкость насыпают соду (для 20
литровой баклажки понадобится 200 г. соды) и добавляют небольшое количество воды, чтобы
получилась густая каша. Затем
закрывают крышку тары и оставляют на несколько часов для
появления реакции. Для усиления процесса очистки можно несколько раз взболтать емкость. В
конце, очищенную пластиковую
тару нужно промыть большим
количеством проточной воды.
Сода - отличный антисептик, поэтому очистит емкость не
только от видимого загрязнения,
но и от вредоносных бактерий.
Очистка солью и моющим для
посуды. Крупная соль и средство
для мытья посуды помогут очистить пластиковую посуду от зеленого налета. Для этого в емкость
нужно насыпать 4-5 столовых
ложек крупной соли (она будет
служить абразивным материалом)
и добавить 3-4 столовых ложки

моющего средства и круговыми движениями нужно болтать
тару, чтобы соль и моющее начали процесс очистки. Чем сильнее
взбалтывание, тем быстрее и эффективнее произойдет очистка.
Если налет сильный, после взбалтывания тару можно оставить на
час для отмокания, а затем еще
раз повторить центрифугу. После
очистки промыть емкость водой.
Полоскание
аптечными
средствами. Недорогой, но эффективный антисептик, который
есть в любой домашней аптечке,
без труда очистит и обеззаразит
пластиковую посуду. Для обработки 20-литровой емкости необходимо приготовить раствор: в 2
литрах воды развести 100 л перекиси водорода. Полученную жидкость влить в емкость, закрыть
крышкой и оставить на 2-3 часа,
за это время перекись вступит в
реакцию и растворит водоросли и грязь в воде. По истечению
времени нужно несколько раз
взболтать тару и промыть проточной водой. Если налет очень

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району
Засновник і видавник: ТОВ «Вісник Новоайдарщини».
Газета видається з 20 грудня 1931 р.
Свідоцтво про реєстрацію: ЛГ № 1362-483Р видане
Головним управлінням юстиції в Луганській області 19.02.2019 р.

сильный, то процедуру стоит
повторить еще раз.
Очистка «Колой» и лимонной
кислотой. «Кола» давно известна
как отличное чистящее и моющее
средство, а в комбинации с лимонной кислотой способна очистить
даже очень старую грязь, а главное
без никакой химии. В пластиковую
тару объемом 20 литров нужно
влить 1,5 – 2 литра газированного
напитка и добавить 15 – 20 г лимонной кислоты. Ни в коем случае
не надо закрывать сосуд, так как в
процессе реакции кола будет пениться и выделится газ, который
может сорвать крышку. Кроме
того, лучше не держать бутыль в
руках и отойти на безопасное расстояние. Через 10 минут полученную жидкость необходимо слить,
а тару промыть водой.
Не обязательно для мытья
пластиковой тары покупать дорогие моющие средства. Достаточно
воспользоваться народными средствами, чтобы быстро, дешево, а
главное, качественно отмыть емкость от зеленого налета и грязи.
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Сегодня на всех кухнях мира хозяйки используют специи. Правильное сочетание специй играет очень важную роль
в приготовлении пищи. Но что с чем правильно сочетать?
Сейчас расскажем!

Для мяса: красный, черный,
душистый перец или гвоздика, майоран, тимьян, тмин,
куркума, лук, орегано.
Для птицы: тимьян, майоран, розмарин, шалфей, чабрец,
базилик.
Для рыбы: лавровый лист,
белый перец, имбирь, душистый перец, лук, кориандр,
перец чили, горчица, укроп,
тимьян.
Для гриля: красный перец,
душистый перец, кардамон,
тимьян, майоран, мускатный
орех и мускатный цвет, тмин,
имбирь, перец чили.
Для дичи: тимьян, ду-

шица
обыкновенная,
душистый перец, красный перец,
можжевельник.
Для рагу: красный перец,
имбирь, куркума, кориандр,
горчица, кардамон, тмин, черный перец, душистый перец,
мускатный орех, гвоздика.
Для капусты: кориандр,
фенхель, кумин, семя черной
горчицы.
Для картофеля: кориандр,
куркума и асафетида.
Для бобовых: кумин, асафетида, имбирь, перец, мята
лавандовая и кориандр.
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