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Тоді, у 2020 році, Глава держави 
ініціював меморіальний проєкт: вста-
новити в чотирьох куточках України 
чотири дзвони – символи пам’яті,  
перемоги, миру та єдності.

Упродовж квітня-травня збудували 
перший з них – Дзвін Пам’яті. Його 
встановили в Міловому, неподалік 
селища, де у 1942 році почалося 
звільнення України, а відкрили у 
День пам’яті та примирення.

Президент України Володимир 
Зеленський разом із послами країн 
«Великої сімки» та ЄС, які також 
завітали на Луганщину, та очільником 
області Сергієм Гайдаєм поклав 
квіти до Вічного вогню. Пам’ять за-
гиблих вони вшанували хвилиною             
мовчання.

Як зазначив голова обласної 
державної адміністрації Сергій Гай-
дай, проєкт Дзвону Пам’яті роз-
роблено молодим Дніпровським 
архітектором Сергієм Дербіним 
та реалізований за позабюджетні      
кошти.

Дзвін Пам’яті розташований на 
території Меморіального комплек-
су «Україна – визволителям», який 
теж згодом реставрують. Проєкт 
планується реалізувати за кошти  
державного бюджету.

Очільник  Луганщини Сергій Гай-
дай ознайомив представників «G7» 
із загальною ситуацією у регіоні та 
відповів на їх запитання.

«Хочу подякувати за дві головні 
речі для України та Луганщини, зо-
крема. По-перше, за увагу до подій 
в Україні: адже ми чітко розуміємо, 
що в нас є партнери і друзі. І у нашій 
боротьбі з російською агресією ми 
не самотні. По-друге, за допомогу, 
яку надають ваші країни», - звер-
нувся Сергій Гайдай до високопо-
важних гостей. Та відзначив, що ба-
гато об’єктів у Луганській області 
відремонтовані за підтримки Уря-
ду Японії, мобільні ЦНАПи – за 
підтримки Канади, наразі розпочав-

ся проєкт модернізації Попаснянсь-
кого водоканалу, у який 75 млн євро 
інвестує Французька Республіка. Він 
наголосив, що в умовах тотальної 
російської пропаганди на тимчасо-
во непідконтрольних територіях та 
масштабної інформаційної війни, 
інфраструктурні зміни, які люди ба-
чать на власні очі, найкраще пра-
цюють на протидію російській 
дезінформації.

«Ми розбудовуємо Луганщину! І 
це вже видно неозброєним оком», - 
акцентував Сергій Гайдай.

Перші запитання, які поставила 
голові облдержадміністрації Над-
звичайний і Повноважний Посол 
Великої Британії в Україні Міранда 
Сіммонс, стосувались протидії 
пандемії COVID-19 та проходжен-
ня вакцинації у Луганській області. 
На що Сергій Гайдай розповів про 
жорсткі карантинні обмеження на по-
чатку «першої хвилі» захворюванос-
ті, які надали можливість утримати 
ситуацію під контролем та забезпе-
чити опорні лікарні апаратами ШВЛ, 
кисневими концентраторами та усіма 
необхідними засобами захисту та 
лікування, а також повідомив, що 
наразі в області наявні усі три вакци-

ни – CoviShield, AstraZeneca і Pfizer. 
Відповідно до графіку проводиться 
вакцинація.

Надзвичайний і Повноважний 
Посол Канади в Україні Лариса Га-
ладза поцікавилась можливістю 
проведення виборів у громадах, де 
наразі введені військово-цивільні 
адміністрації. Сергій Гайдай на 
прикладі Лисичанська пояснив 
доцільність створення ВЦА. «Статус 
голови ВЦА надає можливість швид-
кого прийняття рішень, що важли-
во в умовах війни. Ми готові прове-
сти вибори, як тільки стабілізується 
ситуація на фронті. До речі, зло-
вживають темою виборів партії, 
які розуміють свій програш», -                     
наголосив він.

Відповідаючи послу Японії 
в Україні Такаші Кураі щодо 
зайнятості населення, Сергій Гайдай  
зазначив, що великого безробіття в 
області немає, але й нових робочих 
місць  не вистачає. Проте, з метою 
пожвавлення економіки та стиму-
лювання розвитку бізнесу у регіоні,  
ініційовано створення вільних 
економічних зон на підконтрольних 
територіях Луганської та Донецької                           
областей.

У цьому контексті тимчасова 
повірена у справах США в Україні 
Крістіна Квін поцікавилась, які 
саме сектори економіки будуть в 
пріоритеті. Сергій Гайдай відповів, 
що, перш за все, розраховує на ак-
тивний розвиток агропромислово-
го комплексу, зокрема, переробки 
продукції сільського господарства, та 
акцентував, що Сєвєродонецьк – це 
місто хіміків. «А також «українські 
IT-фахівці дуже непогані», -                           
пожартував очільник області.

ДОВІДКА «ВН». «Велика сімка 
(G7)» - неформальний міжнародний 
клуб розвинених індустріальних 
країн Заходу. Входять  Німеччина, 
Франція, Італія, Японія, Канада, 
Великобританія та США.

   

8 травня, у День пам’яті та примирення, Президент України Володимир Зеленський, як і рік тому,          
відвідав Мілове.
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За вчинення крадіжок 
рецидивіста засуджено

до позбавлення волі
Прокурорами Щастинської окружної 

прокуратури підтримано державне об-
винувачення в суді відносно мешканця 
м. Щастя, який будучи раніше суди-
мим за вчинення корисливих злочинів, 
вчинив ряд крадіжок, поєднаних                                           
з проникненням у сховище.

Досудовим розслідуванням встанов-
лено, що чоловік, будучи неодноразо-
во судимим, звільнившись з місць по-
збавлення волі, на шлях виправлення 
не став та у грудні 2020, а також у січні 
2021 вчинив дві зухвалі крадіжки май-
на зі станції технічного обслуговуван-
ня автомобілів та магазину у м. Щастя, 
спричинивши потерпілим шкоду на суму                    
близько 14 тис. грн.

За принципової позиції державно-
го обвинувача, враховуючи обтяжу-
ючу обставину вчинення злочинів, а 
саме їх рецидив, за результатами судо-
вого розгляду ухвалено обвинуваль-
ний вирок, за яким обвинуваченого 
визнано винним у скоєнні злочинів, 
передбачених ч. 3 ст. 185 КК України, 
та засуджено до 3 років позбавлення                                                                   
волі.

За ухилення
від проходження

програми для кривдників 
чоловік відбуватиме арешт

Новоайдарським районним су-
дом Луганської області визнано вин-
ним чоловіка та призначено йому 
покарання у вигляді арешту стро-
ком на один місяць за умисне ухи-
лення від проходження програми для 
кривдників особою, щодо якої такі за-
ходи застосовано судом (ст. 390-1 КК                                                                               
України).

Досудовим розслідуванням встанов-
лено, що 39-річний мешканець сели-
ща Новоайдар у вересні 2020 року був 
притягнутий судом до адміністративної 

відповідальності за вчинення до-
машнього насильства, за вчинене на 
останнього накладене адміністративне 
стягнення у вигляді громадських 
робіт із направленням для проход-
ження програми для кривдників стро-
ком на три місяці, згідно з порядком, 
передбаченим Законом України «Про 
запобігання та протидію домашньому                                                                      
насильству».

Під час прибуття правопорушни-
ка до КУ «Новоайдарський центр на-
дання соціальних послуг» йому був 
роз’яснений порядок проходження про-
грами та обов’язки, а також попередже-
но про кримінальну відповідальність 
за умисне ухилення від проходження     
програми для кривдників.

Однак, чоловік, достовірно знаючи 
про покладення на нього обов’язків про 
проходження програми для кривдників, 
а також встановлену відповідальність, 
умисно, без поважних причин вісім разів 
не з’явився для проходження вказаної 
програми.

Після повідомлення особі про підозру 
у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 390-1 КК 
України, прокурором Щастинської 
окружної прокуратури складено та на-
правлено до суду для розгляду по суті 
обвинувальний акт за обвинуваченням 
особи у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ст. 390-1     
КК України. 

Судом ухвалено обвинувальний ви-
рок, який наразі набув чинності та буде 
спрямований до виконання.

Д. ЛОБОДЮК, прокурор 
Щастинської окружної прокуратури.                                                                                                           

 

Основна сесія ЗНО
Основна сесія ЗНО в Україні стартує 

вже 21 травня і триватиме до середи-
ни червня. Обов’язковим є тестування з 
української мови або з української мови 
та літератури.

Загалом же учасники тестування мог-
ли обрати не більше п’яти предметів. У 
травні майбутні вступники складатимуть 
ЗНО з таких із них:

- 21 травня – хімія;
- 24 травня – іспанська, німецька, 

французька мови;
- 25 травня – англійська мова;
- 28 травня – математика, математика             

(завдання рівня стандарту).

Вступна кампанія - 2021

Новації вступної кампанії для 
бакалаврів. Цього року для конкурсу 
на бюджетне місце вступники можуть 
подати максимум п‘ять заяв на п‘ять 
спеціальностей, йдеться у наказі МОН. 
Цього року кількість заяв для вступу на 
контракт обмежується до 30.  Абітурієнти 
також можуть подавати сертифікати 
ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років                                                          
у будь-яких комбінаціях на вибір.

Нововведенням Вступної кампанії 
2021 в Україні є ЗНО з україської мови 

та літератури і лише з української мови. 
Для тих, хто вступає на спеціальності 
гуманітарного та соціального спря-
мування, обов’язковим залишиться 
ЗНО з української мови та літератури. 
Зокрема, це педагогіка, культу-
ра, мистецтво, журналістика, право, 
міжнародні відносини, архітектура. 
Для вступу на інші спеціальності 
можна скласти тестування лише                                                                                         
з української мови. 

Щоб взяти участь у конкурсному 
відборі на спеціальності «Стоматологія», 
«Медицина», «Педіатрія», потрібно 
мати щонайменше 150 балів із друго-
го та третього конкурсних предметів. 
Обов’язковими предмети для вступу 
на ці спеціальності: українська мова та 
математика, а третій - предмет на вибір 
біологія, хімія або фізика. 

Новації вступної кампанії для 
магістрів. У 2021 році Єдиний 
вступний іспит з іноземної мови до 
магістратури буде обов’язковим для всіх 
спеціальностей. Єдине фахове вступне 
випробування у форматі ЗНО залишається 
для правничих спеціальностей.

Для більшої ваги фаховому вступно-
му випробуванню запроваджено вагові 
коефіцієнти. Навчальний заклад зможе 
збільшити вагу бала за фахове випробу-
вання, залишивши на іспит з іноземної 
мови щонайменше 25 %. 

У новому році вступники до магіст-
ратури зможуть використовувати резуль-

тати ЄВІ 2020 та 2021 року. Натоімсть 
результати єдиного фахового вступного                                                                                         
випробування (ЄФВВ) – лише 2021    
року.

Дати вступної кампанії. Аби онлайн 
подавати документи під час вступної 
кампанії 2021 до вищих навчальних 
закладів, потрібно створити електрон-
ний кабінет: завантажити до нього усі 
необхідні документи та пройти процеду-
ру рєстрації. Для цього необхідно мати 
один сертифікат ЗНО та документ про 
повну загальну середню освіту.

МОН планує, що цього року вступни-
ки зможуть подавати документи на зара-
хування дистанційно: безпосередньо че-
рез електронний кабінет з використанням 
е-підпису. 

Основний етап вступної кампанії 2021 
в Україні на бакалаврат розпочнеться у 
липні, коли до університетів потрібно 
подати заяви, скласти вступні іспити чи 
пройти співбесіди, а також   найголовншіе 
- подати заяви до вишів. 

Цього року вступ на бакалаврат трива-
тиме від 1 липня, коли стартує створення 
Е-кабінетів, і до 30 вересня - кінцева дата 
зарахування на навчання контрактників.

Вступ абітурієнтів із Донбасу та Кри-
му. Абітурієнти з тимчасово окупованих 
територій, як і торік, будуть вступати до 
українських університетів за спрощеною 
процедурою; квотою, і мають 10 % місць 
від загальної кількості бюджетних місць 
на спеціальності. За результатами іспитів 

із української мови, історії України та 
вступного випробування у ВНЗ, ці вступ-
ники мають окремий конкурс на свої 
бюджетні місця у межах квоти.

Для вступників з 7 червня запрацю-
ють освітні центри «Крим-Україна» та 
«Донбас-Україна». Вони працюватимуть 
до 24 вересня.  

Документи для вступу на бакалав-
ра за кошти державного бюджету від 
цих абітурієнтів, попередньо, будуть            
приймати до 19 липня.

Вступна кампанія 2021 в Україні роз-
почнеться одразу після проведення ЗНО 
та отримання перших його результатів. 
До слова, цьогорічне зовнішнє незалеж-
не оцінювання відбудеться у заплановані 
терміни, обіцяють у МОН, - від 21 травня 
до 15 червня, а тому підготовка до ЗНО 
виходить на фінішну пряму.

fakty.com.ua; tsn.ua

Ціни на газ. Із 1 травня 2021 року до 
30 квітня 2022 року для українців поч-
нуть діяти річні ціни на газ. На них ав-
томатично переведуть усіх споживачів, 
які користувалися місячними цінами, що 
коливалися залежно від сезону.

Тому з травня кубометр палива  кош-
туватиме однаково щомісяця: як взимку, 
так і влітку. Подавати додаткові заявки 
для переведення з місячного на річний 
тариф не потрібно.

Найнижчі річні ціни за кубометр за-
пропонували чотири компанії: ДП Ево-
да трейд КП Луцькводоканал – 7,88 
грн; ТОВ Черкасигаз збут – 7,89 грн; 
ТОВ Уманьгаз збут 7,89 грн; Нафтогаз 
України – 7,96.

Нові правила отримання субсидії. 
Кабінет Міністрів змінив правила при-
значення субсидії для українців з травня 
2021 року.

Ті громадяни, які бажають отрима-
ти допомогу від держави, повинні з 1 
травня до 30 вересня подати нову за-
яву та декларацію про доходи до свого 
територіального підрозділу з питань 
соціального захисту населення.

Але з 1 травня у наданні субсидії 
можуть відмовити, якщо у людини, яка 
подає декларацію, є:

- сума на депозитному рахунку                  
в банку, яка перевищує 100 тис. грн;

- куплений автомобіль, з дати випуску 
якого минуло менше п’яти років;

- куплене майно, товари, послуги, 
цінні папери, віртуальні активи на суму 
понад 50 тис. грн;

- була одноразова купівля іноземної 
валюти в еквіваленті від 50 тис. грн.

Крім того, серед вимог для от-
римання субсидії залишається нор-
ма про відсутність заборгованості за 
аліментами. Також з 1 травня українці 
отримуватимуть субсидію тільки у 
грошовій формі.

Тариф на електроенергію. Із 1 трав-
ня тариф на електроенергію для на-
селення залишиться на рівні 1,68 
грн/кВт-год. Ця ціна діятиме до                                                                   
30 червня.

Крім того, відповідно до нових пра-                                                                         
вил державні компанії Енергоатом та 
Укргідроенерго продаватимуть електро-
енергію напряму постачальникам універ- 
сальних послуг за двосторонніми дого-
ворами, без посередника у вигляді ДП 
Гарантований покупець.

Базовое годовое предложение ООО «Луганскгаз Сбыт»

1. Срок действия предложения: з 01 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.
2. Условия применения: в соответствии с Постановлением НКРЕКУ №572 

от 07.04.2021 года, существующим потребителям ООО «Луганскгаз Сбыт» по-
ставки природного газа с 01.05.2021 года осуществляются на условиях базового          
годового предложения (тарифный план «Базовый 2021-2022»).

3. Цена: цена природного газа по тарифному плану «Базовый 2021-2022» со-
ставляет 8,99 грн. за 1 м.куб. (включает в себя тариф на транспортировку        
магистральными газопроводами и НДС).

4. Сроки расчетов: оплата за потребленный природный газ по тарифному пла-
ну «Базовый 2021-2022», должна быть осуществлена не позднее 25 числа месяца, 
следующего за расчетным (месяцем потребления).

5. Льготы/субсидии: потребление природного газа по тарифному плану           
«Базовый 2021-2022» не влияет на наличие или начисления льгот/субсидий.

zbut.luggas.com.ua
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В День пам`яті та прими-
рення, 8 травня, голова Ща-
стинської райдержадміністра-
ції Тетяна Новикова, голова 
районної ради Олена Коробка, 
Новоайдарський селищний 
голова Ігор Шопін та співро-
бітники СБУ у Новоайдарі 
поклали квіти до Братських 
могил пам‘ятників воїнам, за-
гиблим у Другій світовій  вій-
ні.  Вічна пам‘ять загиблим во-
їнам, які боронили Україну від                                            
окупантів!

Захід 9 травня в День Пере-
моги  на центральній площі се-
лища розпочався з покладання 
квітів до Братської могили во-
їнам, загиблим у Другій світо-
вій війні. В заході взяли участь 
голова Щастинської райдерж-
адміністрації Тетяна Новикова, 
голова районної ради Олена Ко-

робка, Новоайдарський селищ-
ний голова Ігор Шопін, голова 
ветеранської організації Олек-
сандр Косов, директор ЦНСП 
Марина Адоніна, воїни-інтер-
націоналісти та ін. Найповаж-
нішим учасником заходу став 
ветеран Другої світової війни, 
учасник бойових дій Василь 
Федорович Кутєпов.

Учасники заходу висло-
вили щиру подяку подвигу 
мужніх захисників, підкрес-
ливши важливість цієї дати 
для нашої історії, для нашого                                      
майбутнього.

Пам'ять тих, хто поліг на полі 
битви та пішов з життя у мир-
ний час, присутні вшанували 
хвилиною мовчання.

Далі делегація завітала в гос-
ті до ветерана Єфросинії Да-
нилівни Савви, аби привітати 

її з подвійним святом – Днем 
Перемоги та Днем народження 
(96-ю річницею) та вручити по-
дарунки. А потім тим же скла-
дом для привітання всі зібрали-
ся вдома у Василя Федоровича 
Кутєпова. Увага та щирі емоції 
подарували шановним ветера-
нам чудові враження та гарний                     
настрій.

А до Братських могил впро-
довж всього дня підходили           
з квітами люди…

Свято Перемоги – чудова 
нагода висловити свою шану і 
повагу нашим ветеранам – усім 
тим, хто ціною своєї крові, хо-
робрістю на фронтах війни, 
самовідданою працею в тилу 
здобували перемогу, врятували 
людство від загибелі! Тож, ще 
раз вітаємо вас, шановні наші 
ветерани!

Дати 8 та 9 травня займають особливе місце в нашій історії. Саме в ці дні ми, на-
щадки воїнів-переможців, ветеранів Другої світової війни, в єдиному пориві шануємо под-
виг визволителів та схиляємо голови в пам'ять про тих, хто відвоював свободу ціною                                                                                     
власного життя…

В Новоайдарській громаді з дотриманням всіх карантинних вимог пройшли урочисті заходи 
до цих пам'ятних дат.

Лісівники Новоайдарського 
лісництва підготували локації 
– лісові ділянки, на яких після 
проведення інструктажу відбу-
лося висадження лісових куль-

тур спільно з учасниками захо-
ду. Лісничий Новоайдарського 
лісництва Юрій Олексійович 
Черкасов розповів присутнім 
про важливість лісу в житті 

людини, про історію створення 
лісництва, специфіку виробни-
чого процесу, що здійснюється в 
господарстві, перспективи його 
розвитку, умови праці. А потім 

всі жваво взялися до роботи. 
Діти отримали масу позитивних 
вражень від того, що мали змо-
гу взяти участь у створенні но-
вих лісів. Коли дитина лопатою 
підготує грунт, посадить свої-
ми руками дерево чи кущ, або 
висіє насіння, з якого виросте 
могутнє дерево, то надовго за-
пам’ятає, що рослинам потріб-
но, як їх краще посадити, щоб 
виросло дерево чи група дерев, 
і як ці дерева виглядатимуть                                                                
в майбутньому.

Приємно було спостерігати, 
як діти з завзяттям під керівниц-
твом лісничого та працівників 
лісництва викопували саджанці 
сосни, каштану, катальпи, липи, 
горіха, персика, абрикосу, які 
вирощені в школках лісорозсад-
ника. Всі породи саджанців по-
садили по схемі на підготовлену 
територію. Також навели поря-
док на прилеглій лісопаркової                                                          
території.

Захід відбувся у теплій та 
дружній атмосфері. Всі учас-
ники не тільки побачили ціка-
вість процесу ведення лісового 
господарства, а взяли участь у 
корисній справі для району та 
майбутнього, школярі зрозу-
міли важливість вибору своєї 
майбутньої професії, оскільки 
яскравим прикладом для них 

були працівники, які працю-
ють на цьому підприємстві 
із задоволенням та люблять 
свою професію. Наприкін-
ці заходу школярі отримали                                           
іміджеву продукцію служби   
зайнятості.

Окрім цього, діти отримали 
інформацію про сучасний ри-
нок праці, його основні тенден-
ції, про правильний вибір май-
бутньої професії, послуги, які 
надає служба для учнівської мо-
лоді. Спеціаліст ЦЗ ознайомила 
учнів зі спектром професій, які 
задіяні в лісовому господарстві 
(лісокультурний робітник, сто-
ляр, слюсар, водій, тракторист, 
лісоруб, робітник пилорами, 
майстер лісу, інженер, механік, 
економіст і т. д.), навчальними 
закладами, де можна здобути 
професію.

Захід пройшов стовідсотково 
вдало. Вже незабаром на даній 
ділянці виросте новий краси-
вий ліс. Головне, що діти з захо-
пленням взяли участь в даному 
заході.

Дякуємо всім за участь в ак-
ції, за турботу про відновлен-
ня «зелених легень» планети і 
сподіваємося на стовідсоткову 
приживлюваність маленького    
лісу.

М. ТИХОНОВА.

Нещодавно Новоайдарське лісництво ДП «Новоайдарське ЛМГ» разом з учнями Новоайдарської 
обласної санаторної школи, учасниками шкільного лісництва «Дубок» з метою поширення знань про 
ліси та їх важливість для існування життя на планеті, виховання в підростаючого покоління шано-
бливого ставлення до природи активно провели акцію «Створюємо ліси разом». До акції долучилися 
й спеціалісти Новоайдарського районного центру зайнятості.
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Новоайдарський ПАЛ (з почат-
ку сільське ПТУ) був відкритий 
у 1980 році, а з 1983 року чільну 
позицію в переліку професій, які 
можна отримати в ліцеї, з’явила-
ся професія  «Тракторист-маши-
ніст сільськогосподарського (лі-
согосподарського) виробництва, 
слюсар з ремонту сільськогоспо-
дарських машин та устаткування, 
водій автотранспортних засобів                  
(категорія С)».

Поступово професія приваблю-
вала все більше і більше здобува-
чів освіти і наразі очолює рейтинг 
найзатребуваніших серед списку. 
Сьогодні за цією професію у ліцеї 
навчаються 92 учні, що складає     
56 % від усього контингенту.

Сильні педагоги –
запорука успіху

Навчаються учні з величезним 
задоволенням. До речі, серед них 
не тільки хлопці, а й тендітні ді-
вчата, які пораються з технікою 
та слюсарними роботами не гірше 
своїх «колег»-юнаків. 

Група 301 – практично випус-
кники. Хлопці збираються всту-
пати до вищів або йти працювати 
саме за цією спеціальністю. Вони 
зізналися, що від навчання в лі-
цеї залишаються тільки найкращі 
враження. Якщо виникали якісь 
складнощі, завжди на допомогу 
приходили педагоги. Педагогічний 
склад й справді дуже сильний та 
професійний: Олександр Якович 
Левченко – директор, викладає 
предмет «Правила дорожнього 
руху, Будова й експлуатація ван-
тажного автомобіля», Віктор Іва-
нович Білобров  – викладач, голова 
методичної комісії з професійної 
підготовки, очолює обласну шко-
лу, викладає предмети  «Слюсарна 
справа», «Комплексна система ТО 
і ремонту с/г машин», «Сільсько-
господарські машини», Віктор 
Іванович Гречишкін – викладач, 
викладає «Трактори», «Техноло-
гія», «Основи електротехніки», 
Ганна Олександрівна Попова – ви-
кладач предметів «Агротехноло-
гія», «Охорона праці», Володимир 
Миколайович Бондаренко, Віктор 
Олександрович Сазонов, Володи-
мир Петрович Комов, Ігор Володи-
мирович Пономаренко – майстри 
виробничого навчання, Віталій 
Миколайович Колесник – майстер 
виробничого навчання, викла-
дає Індивідуальне водіння авто-    
транспортних засобів категорії С.

Партнери

Одним з найулюбленіших мо-
ментів навчання є, звичайно, прак-

тика та можливість спробувати 
свої сили, працюючи в реальних 
умовах. 

Як розповіла заступник дирек-
тора НПАЛ Світлана Михайлівна 
Колесник, ліцей тісно співпрацює 
в цьому напрямку з ФГ «Лани Ай-
дарщини»,  ТОВ «Агрокомерціал»,   
ДП «Новоайдарське лісомислив-
ське господарство», СФГ «Ганшин 
і К», СОК «Каскад», СФГ «Саша»,  
ФОП «Циба Ю. В.»,  Агрофірма 
«Колос», СОК «Співаківський»,  
КСП імені Дзержинського. 

Також Новоайдарський ПАЛ 
підтримує тісний зв'язок з СФГ 
«АЙДАР-ОВОЩ». Керівник гос-                                                                  
подарства О. Л. Павлов добро-
зичливо запрошує учнів ліцею 
на екскурсії до свого підприєм-
ства. Деякі здобувачі освіти про-
ходять виробничу практику та 
працевлаштовуються в цьому                                    
господарстві.

Новоайдарський професійний 
аграрний ліцей співпрацює з Лу-
ганським обласним центром зайня-
тості, з Новоайдарський районним 
центром зайнятості у рамках дого-
ворів про професійне навчання та          
проживання безробітних.

За визначні здобутки –
високі нагороди

Викликом для багатьох педа-
гогів стало впровадження під час 
карантину дистанційного навчан-
ня. Та в НПАЛ подали приклад, 
як треба працювати ефективно             
й за таких умов.

Активне упровадження дистан-
ційного навчання у закладі осві-

ти розпочалося з 12 березня 2020 
року у зв’язку  із запровадженням 
карантину для усіх типів закладів 
освіти. Педагогічні працівники 
закладу освіти  активно вико-
ристовують технології дистанцій-
ного навчання, яке відбувається 
у синхронному та асинхронному 
режимі з огляду на  інформаційно-       
комунікаційні можливості учнів.

Ми поспілкувались з одним із 
найдосвідченіших педагогів на-
вчального закладу, який завжди 
тримає руку на пульсі сучасних по-
дій і крокує в ногу з часом – Вікто-
ром Івановичем Білобровим. В. І. Бі-                                                                      
лобров є викладачем дисциплін 
«Слюсарна справа», «Комплексна 
система ТО і ремонту с/г машин», 
«Сільськогосподарські машини». 
Так, предмети складні, але педагог 
знайшов можливість, як доступно 
та якісно їх викладати. Не будемо 
докладно розповідати про кожне 
заняття, але той факт, що студенти 
після кожного з них кажуть йому 
«дякуємо за урок», випускники 
при зустрічі міцно тиснуть руку та 
додають «спасибі за науку» - гово-
рить багато. Віктор Іванович роз-
робив власну програму, має безліч 
авторських посібників та робо-
чих зошитів, які значно полегшу-
ють процес навчання як в режимі       
оф-лайн, так і в режимі он-лайн.

За активне впровадження в 
процес навчання інноваційних 
технологій має безліч дипломів та 
нагород. У міжнародній виставці 
«Сучасні заклади освіти» НПАЛ 
активно бере участь. І якщо за свої 
досягнення в роботі в Міжнарод-
ній виставці «Інноватика в сучас-
ній освіті» 2019 року НПАЛ отри-
мав Бронзову медаль, но вже 2020 
– ЗОЛОТУ в номінації «Інновації у 
створенні й упровадженні системи 
дистанційного навчання  в умовах 
сучасних викликів».

Придбання та оновлення

І в плані оновленні матеріаль-
но-технічної бази ліцей не стоїть на 
місці. Директор О. Я. Левченко та 
заступник директора С. М. Колес-
ник розповідають, що за останні 
роки (2019-2021) придбано сучас-
не сільськогосподарське приладдя 
до трактора: дискові борона АГН-
2,2-20, культиватор КСПО-4, КРН 
культиватор прополювальний, роз-
кидач мінеральних добрив, косар-
ка роторна, мотоблок з навісним 
обладнанням, комбайн роторний 
причепний, причеп тракторний 2 
ПТС-4, пересувний козловий кран, 
бур садовий до трактора, плуг                                                                 
ПЛН 3-35, активна  Ґрунтофреза.

У 2019-2020 роках  закладом 
освіти придбано  та переобладнано 
в учбові  вантажні спеціалізовані 
автомобілі категорії С: ЗИЛ-ММЗ 
45021, ЗИЛ 431410. Оновлено 
комплекти слюсарних інструмен-
тів  для кожного здобувача освіти  
у слюсарній майстерні.

 
Міжнародне співробітництво

Спільно з NRC (Норвезька 
рада у справах біженців) у рамках 
WorldFoodProgramme (2017-2018 
рр.) розроблено навчальні програ-
ми та проведено навчання ВПО, 
малозабезпечених, постраждалих 
внаслідок АТО та ін. Зокрема, 
підготовлено 15 трактористів-ма-
шиністів сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва 
(категорії А1, А2).

У 2021 році триває створення 
сучасного навчального простору 
з професії «Водій автотранспорт-
них засобів (категорія С)» шляхом 
оновлення автодрому та оснащен-
ня кабінету теоретичної підготов-
ки у НПАЛ в рамках Програми 
Розвитку ООН.

В якості міжнародної техніч-
ної допомоги згідно з проектом 
«Підтримка ЄС для Сходу України 
– відновлення,  зміцнення  миру  
та  урядування» ліцей поступово 
отримує сучасне обладнання: ого-
рожа автодрому (зварна сітка 3D 
для забору ППЛ покриттям та во-
рота розпашні); світлофор трьох-
секційний транспортний; світло-
фор двохсекційний пішохідний; 
дорожні знаки; макет залізнично-
го переїзду; камери відеоспосте-

реження; 8-канальний IP-відео-      
реєстратор та ін.

Сучасно оснащеним буде й     
кабінет теоретичної підготовки.

Пріоритетні завдання закладу 
П(ПТ)О та перспективи професії

Пріоритетним завданням за-
кладу освіти є, як розповідає ад-
міністрація учбового закладу,   
оновлення та осучаснення матері-
ально-технічної бази з провідної 
професії «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського (лісогос-
подарського) виробництва». З цією 
метою планується найближчим ча-
сом придбання двох сучасних трак-
торів категорії А1 (МТЗ), одного 
трактору категорії А2 (Т-170К) і 
однієї сільськогосподарської ма-
шини категорії В1 (універсальний 
комбайн NOVA-340). Також плану-
ється капітальний ремонт будівлі 
слюсарних майстерень.

І все це неабияк важливо. Під 
час бесіди викладач В. І. Білобров 
зауважив, що саме відсутність су-
часної с/г техніки є найболючішою 
проблемою під час підготовки фа-
хівців. Але техніка, як відомо, за-
доволення дуже дороге. Та процес 
навчання не переривається. «Хо-
роші спеціалісти - завжди в ціні, 
ними не розкидаються, - говорить 
Віктор Іванович. – І ми робимо 
все можливе, щоб випускати саме 
конкурентоспроможних фахівців. 
Зараз відчувається нестача кадрів 
за цією професією, тож наші ви-
пускники мають всі можливості, 
аби реалізувати себе в професії. І 
дуже приємно, коли наші крупин-
ки праці, які ми вкладаємо в учнів,  
приносять свої плідні результати. 

Для здійснення підготовки трак-
тористів-машиністів в ліцеї протя-
гом майже 40 років створювались 
умови, удосконалювалась мате-
ріально-технічна база. Навчальні 
кабінети, майстерні обладнані всім 
необхідним, всі приміщення ма-
ють гарний, сучасний вигляд. Для 
проведення виробничого навчання 
в умовах, наближених до реалій 
роботи  фермерських господарств, 
НПАЛ має свою земельну ділянку 
– навчальне господарство площею 
336 га.

Педагог зауважує, що ця профе-
сія дуже складна, інтегрована, по-
требує багатьох знань, але вона ні-
коли вас не підведе й не залишить 
голодним.

Тож якщо вас приваблює техні-
ка, ви любите працювати на землі 
та на благо рідного краю – всту-
пайте до НПАЛ. Саме такі актив-
ні, свідомі та завзяті потрібні в цій 
професії.

М. ТИХОНОВА.

Нещодавно на запрошення керівництва Новоайдарського професійного аграрного ліцею завітала до 
цього навчального закладу, який, до речі, серед подібних навчальних закладів області займає лідируючі 
позиції. Цей візит був присвячений знайомству із складною, цікавою та перспективною професією 
тракториста-машиніста.

Нагородження майбутніх випускників

В. І. Білобров із нагородами Міжнародної виставки Студенти на практиці
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Наше завдання – зберегти 
Пам'ять і передати наступним 
поколінням. Для цього в сіль-
ській бібліотеці члени читаць-
кого клубу «Іскра Пам’яті» ра-
зом із бібліотекарем Наталею 
Петрівною Подройко оформили 
виставку-спогад «Стала пам'ять 
людська обеліском». Про події 
Другої світової війни ми дізна-
ємось з книги земляка А. По-
дройка «Земля воинов и сози-
дателей», П. Чернова «На лінії 
вогню», «Юні герої Луганщи-
ни» 1941-1945 років», Є. Макси-

мової «Діти воєнної пори. 1941-
1945 роки»,  збірника «Війна, 
народ, перемога», альбому «Пе-
ремога в серцях поколінь (виго-
товлений членами читацького 
клубу «Іскра Пам’яті»).

Виховання патріотів – один 
із напрямків виховної роботи 
Олексіївської школи-гімназії. 
На шкільному інформаційному 
стенді розташована фотови-
ставка «Обличчя героїв Другої 
світової», вітальні плакати і 
стіннівки. Організовано перег-
ляд відео і художніх фільмів про 

події Другої світової війни.
Першокласники з класним 

керівником А. М. Волошиною 
відвідали стелу, згадали земля-
ків, які не повернулися з поля 
бою. На годині спілкування 
учні 2-го класу (кл. кер. О. В. 
Видюща) прочитали оповідання 
про подвиг дітей на війні, поді-
лилися враженнями. Дуже ста-
ранно підготувалися в 3-у класі 
до сімейної години «Зазирни 
до родинного альбому» (Т. М. 
Лігус). В 4-му класі юні худож-
ники підготували малюнки на 

тему «Мій прадід – на війні» 
(Л. І. Швачка). Юні фотографи 
5 класу старанно підготували 
фотовиставку з назвою «Подви-
ги односельців» (З. М. Шапо-
валова). Урочисто пройшла Го-
дина мужності в 6 класі «Вони 
не повернулися з війни» (В. П. 
Кошман). Виховна година «По-
двиг наших прадідів» пройшла 
в 7 класі (Л. О. Бикова). На го-
дині спілкування «Спогади про 
рідних» восьмикласники згада-
ли своїх родичів, які захищали 
світ від нацизму в роки Другої 
світової війни (Л. М. Закутня). 
Класний керівник 9-го класу 
Т. В. Козлякова організувала 
участь вихованців в художній 
самодіяльності Будинку культу-
ри. Класний керівник 10 класу 
Р. М. Поклонський поспілкував-
ся з учнями на Годині мужності 

«Вчимося на подвигах дідів». На 
літературній годині випускники 
торкнулися теми «У війни не                                                   
жіноче обличчя» (Т. В. Кисла).

Час стирає сліди історії… 
Живих учасників тих грізних 
подій, на превеликий жаль, май-
же не залишилося. Вони боро-
лися, гинули від ворожих куль, 
щоб жили ми.

І як би багато часу не про-
йшло, їх подвиг ніколи не буде 
забутий, буде жити вічно у сер-
цях багатьох поколінь. Слава 
солдату, який виніс на собі всі 
злигодні страшної війни, рятую-
чи людство від фашизму. І поки 
житиме наш народ, буде жити 
Пам'ять про воїна-визволителя!           
Вічна слава героям!

Н. ГЕТЬМАНЦЕВА,
позаштатний кореспондент,

с. Олексіївка.

 
Минають роки… 76 років минуло з тієї тривожної ночі, коли замовкли останні постріли 

гармат. Прийшов мир. Настала тиша, за яку заплачено цією мільйонів людей. Але хай ніколи 
не згасає пам'ять про тих, хто приніс на алтар Великої Перемоги своє життя, юність, палкі 
серця. І не тільки 9 травня, а кожен день пам’ятаймо, якою ціною завойовано мир!

Навесні починається най-
масштабніше прибирання краї-                                                         
ни. Більшість наших грома-
дян долучається до масових 
заходів за місцем прожи-                                 
вання, метою яких є прибиран-
ня зелених зон та благоустрій                                                                                                  
території. 

Благоустрій є візитівкою кож-
ного населеного пункту, і всі ми 
хочемо жити в містах і селах, де 
ошатні будинки, чисті і затиш-
ні вулиці, доглянуті пам’ятни-
ки, квітучі сади, впорядковані 
зелені зони. І саме від людей, 
які там живуть, їх самооргані-
зації, залежать обсяг та якість                  
проведених робіт.

У рамках проведення що-
річної Всеукраїнської акції «За 
чисте довкілля», з метою забез-

печення утримання в належно-
му стані території населених 
пунктів, їх санітарного очищен-
ня, збереження об’єктів загаль-
ного користування та створення 
умов, сприятливих для життє-
діяльності населення, протягом 
квітня-травня у нашій громаді 
проходять заходи із санітарної 
очистки та благоустрою тери-
торії населених пунктів. До 
Великодніх свят і поминальних 
днів впорядковані кладовища, 
до Дня Перемоги прибрані та 
відремонтовані  пам’ятники,    
братські могили.

По селах до прибирання при-
леглої території залучились всі 
установи та організації, учні 
шкіл, населення. На кладовищі 
с. Олексіївка, після минулоріч-

ної стихії, що наробила багато 
шкоди, було організовано су-
ботник по прибиранню прилег-
лої території. Ліквідовано сміт-
тєзвалища, прибрано сміття,       
вирубано поросль.

Велика подяка небайду-
жим мешканцям села, які 
знайшли час та відгукнулися 
на проведення цього заходу. 
Особлива вдячність працівни-
кам КСП «Олексіївське», осо-
бисто голові КСП Овчаренку 
Василю Олексійовичу, за на-
дання техніки та допомогу у на-
веденні порядку на кладовищі 
та на території села, вивезенні                                         
сміття. 

Багато роботи з благоустрою 
та утримання  в належному ста-
ні центральної частини, вулиць 
та кладовища проводиться в селі 
Михайлюки. Мешканці села та 
працівники КСП ім. Дзержин-
ського на чолі з головою КСП 
Черенковим Олександром Пав-
ловичем завжди дбають про по-

рядок та чистоту в своїй домівці. 
В селах на даний час проводить-
ся робота по організації центра-
лізованого збирання сміття та                                           
його вивозу.

Хочеться звернутися до всіх 
мешканців сіл, керівників уста-
нов та організацій з проханням 

дотримуватися чистоти та по-
рядку не тільки у дні проведення 
акцій по прибиранню територій, 
а й кожного дня, незалежно від 
пори року. Адже від нас самих 
буде залежати, в яких умовах                                                     
ми живемо.

Н. ТРЕТ’ЯКОВА.

Перш за все, голова обласної 
державної адміністрації – керів-
ник обласної військово-цивіль-
ної адміністрації Сергій Гайдай 
нагадав, що третина території 
Луганщини наразі є окупова-
ною, а обласний бюджет за об-
сягом – на передостанньому 
місці в країні.

«Але дякуючи нашим вій-
ськовим, які стримують росій-
ську агресію, за останні два 
роки ми зробили позитивний 
прорив, зокрема, в розбудові 
інфраструктури. Як приклад, 
доріг відремонтовано у п’ять 

разів більше, ніж за попе-
редні шість років», – зазначив            
очільник Луганщини.

Він наголосив, що облас-
на влада плідно співпрацює 
з Європейським та Міжна-
родним банками реконструк-
ції та розвитку. У багатьох 
проєктах Луганщина намага-
ється брати участь першою                                                                
в країні:

«Ми намагаємося відбудо-
вою області показати гарний 
приклад людям, які вимушені 
жити в окупації: приїжджаючи, 
вони бачать, що в нас багато 

позитивних змін. Про це вони 
щодня розповідають родичам та 
знайомим».

У свою чергу Софі Віль-
мес висловила подяку від                                        
усієї делегації країн Бенілюк-
су та зауважила: «Сьогодні 
ми особисто переконалися, як 
змінюється Луганщина, по-
кращуються умови життя міс-
цевого населення. Висловлю-
ємо Україні повну підтримку 
– її територіальної цілісності та                                              
суверенітету».

Як доповів делегації заступ-
ник Командувача Об’єднаних 
сил, генерал-майор Едуард 
Москальов, керівництво Ро-
сійської Федерації продовжує 
реалізацію планів щодо пошу-
ків шляхів подальшої дестабі-
лізації обстановки на території 
України та недопущення реін-
теграції тимчасово окупованих 
територій Луганщини та Донеч-
чини. РФ намагається штучно 
загострити ситуацію в районі 
проведення ООС за рахунок                       
збільшення обстрілів.

Наразі чисельність особового 
складу окупаційних військ ста-
новить близько 28 тисяч осіб. 
Крім того, із початку поточного 
року значно збільшилася кіль-
кість порушень режиму припи-
нення вогню з боку противника. 
Загалом зафіксовано 951 відпо-

відне порушення, в тому числі 
із застосування мінометів та 
артилерії. Це має на меті прово-
кування українських військ на 
вогонь у відповідь.

Обстрілюються ворогом 
наші населені пункти і об’єк-
ти інфраструктури – з почат-
ку року зафіксовано 15 таких 
обстрілів. Незважаючи на 
це, ситуація в районі про-
ведення ООС залишається                                                  
контрольованою.

По завершенні зустрічі в 
Сєвєродонецьку міністри закор-
донних справ країн Бенілюксу 
оглянули інфраструктуру КПВВ 
«Щастя».

«Було дуже важливим при-
їхати сюди і побачити все на 
власні очі», - резюмувала по-
їздку до Луганщини Софі                       
Вільмес.

Відповідаючи на запитання 
високоповажних гостей, заступ-
ник Командувача Об’єднаних 
сил з питань застосування сил 
та засобів ДПСУ, полковник 
Андрій Тишкевич повідомив, 
що КПВВ «Щастя» знаходить-
ся на відстані 1360 м від лінії 
розмежування сторін, до при-
кордонного посту на першому 
«вогневому рубежі» - 1000 м. 
З української сторони пункт 
пропуску функціонує з 10 ли-
стопада 2020 року. Тут створе-

но по дві смуги: для пішого та 
транспортного  перетинання 
«лінії зіткнення», але їх робота 
блокується з боку незаконних 
збройних формувань. Тому на 
даний момент через транспорт-
ний коридор  переміщуються 
лише гуманітарні вантажі на 
тимчасово окуповану територію                 
області.

Загалом для обслуговування 
громадян, які рухаються в обох 
напрямках, тут створено 14 мо-
дулів, або 27 робочих місць, що 
потенційно дозволяє обслугову-
вати до 15 тис. людей та п’яти 
тисяч автомобілів за добу. До 
серпня поточного року вста-
новлять ще п’ять модулів для 
обслуговування транспортних 
засобів.

Зі свого боку очільник Лу-
ганщини Сергій Гайдай високо 
оцінив значення візиту євро-
пейських посадовців  для вре-
гулювання ситуації на Донбасі. 
«Президент Володимир Зелен-
ський робить усе можливе, щоб 
вирішити питання дипломатич-
ним шляхом, але без підтрим-
ки міжнародних інституцій це 
неможливо», - зазначив він та 
наголосив на необхідності про-
довження політичного та еко-
номічного тиску на Російську 
Федерацію.

loga.gov.ua

 
 

6 травня Віце-прем’єр-міністерка, Міністерка закордонних та європейських справ, 
зовнішньої торгівлі та федеральних культурних інституцій Королівства Бельгія Софі Вільмес, 
Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Стеф Блок і Міністр закордонних та 
європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборзі з робочим візитом                                                       
відвідали Луганську область.

Під час зустрічі в облдержадміністрації їх ознайомили з поточною безпековою ситуацією         
в районі проведення операції Об’єднаних сил.
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Британец перепутал цифры
и сорвал джекпот

Британский пенсионер выиграл более ста тысяч 
фунтов стерлингов в лотерею.

Обычно он обозначал числа дней рождения членов 
своей семьи. Но по стечению обстоятельств забыл очки 
и выбрал другие номера.

На эти деньги мужчина со своей женой планируют      
отремонтировать дом. Остальным поделятся с детьми.

На принца Гарри подали в суд

Индийский адвокат по имени Палвиндер Каур по-
дала иск в Высокий суд Пенджаба и Харьяны с тре-
бованием привлечь к ответственности принца Гар-
ри, который якобы сделал ей предложение, но так                                       
и не женился, передает The Daily Mail.

Женщина написала в заявлении, что герцог Сассекс-
кий, которого она почему-то называет Гарри Миддлтон, 
связался с ней в социальных сетях и в ходе переписки 
предложил ей выйти за него замуж.

Она также просила индийские власти выдать меж-
дународный ордер на арест принца, чтобы полиция 
Соединенного Королевства могла задержать Гарри и 
заставить его выполнить свое обещание о браке «без 
дальнейших промедлений». В ходе судебного разбира-
тельства Палвиндер призналась, что ни разу в жизни не 
была в Великобритании, не встречалась и не знакома 
лично с внуком королевы. Они общались «вслепую»   
по электронной почте и в социальных сетях.

Женщина объяснила, что решилась подать иск по-
сле того, как написала принцу Чарльзу о том, что Гар-
ри помолвлен с ней и не выполняет свое обещание 
жениться. Естественно, на подобное послание ответа 
не последовало, что и подтолкнуло гражданку Индии                
отправиться в суд.

Суд отклонил иск, мотивировав это тем, что нет 
никаких доказательств того, что с ней общался лич-
но принц Гарри, и назвал претензии «ничем иным 
как фантазиями мечтателя о замужестве с герцогом                            
Сассекским».

newsyou.info

Кабаны - «захватчики»

Природа настолько очистилась, что в Хайфе, израиль-
ском городе с населением около 300 тысяч человек, к 
власти пришли дикие кабаны. Надежды нет: мэрия по-
нятия не имеет, как бороться с наводнившими город  
животными, чей отстрел запретили еще в 2019 году.

Пока представители мэрии размышляют, как лучше 
свергнуть кабанью хунту, сами кабаны продолжают 
бесчинствовать. Многие уже освоились и чувствуют 
себя как дома: дремлют в детских бассейнах, носятся 
по лужайкам и вытаптывают газон, играют в футбол 
чужими мячами, водят дружбу с местными собаками 
(некоторые из них переметнулись на сторону кабанов). 
Ах да, еще кабаны патрулируют улицы, гуляют по тро-
туарам и на них же спят. Кто их остановит? Словом, ка-
банам в городе уже никто не удивляется, это все равно 
что встретить белку в лесу.

tavrijci.org

Ботинки с педикюром

Японский бренд Midorikawa выпустили ботинки 
в виде человеческой ноги — с пятью пальцами, фор-
мой стопы и ногтями. Коллекция неоднозначной обу-

ви представлена в нюдовых тонах. Есть как женские,      
так и мужские модели.

«В ответе за реалистичное ощущение ходьбы бо-
сиком — фирменная резиновая подошва Vibram. На-
деемся, ощущение и впрямь будет реалистичным, а 
не таким, как сам дизайн», — прокомментировали 
новинку партнеры проекта — компания Vibram. Бо-
тинки – демисезонные. В компании обещают, что                                     
обувь, полностью имитирующая босую ногу, поступит                                          
в продажу в конце лета.

Что касается педикюра, то пока он доступен 
в красном и бежевом цветах. О цене обуви пока                                     
не сообщили.

korrespondent.net 

Немного беременные

Трое японских мужчин захотели побыть в шкуре бе-
ременных и сделали это. В таком виде политики ездили 
на работу в транспорте, ходили в магазины и проводили 
время дома.

В Японии провели необычный эксперимент для 
мужчин-политиков. Два дня они носили специаль-
ную экипировку, имитирующую беременность, пишет             
Vice.

Утяжеленные костюмы весили 7,3 килограмма – они 
имитировали живот и женскую грудь. В таком виде 
политики ездили на работу в транспорте, ходили в ма-
газины, проводили время дома, а снимали экипировку 
только в зале заседаний.

В итоге члены правящей партии признались, что 
им было очень непросто ходить, стоять и даже сидеть          
в костюмах.

«Я понял, что повседневные движения, такие как 
сидение и стояние, тяжеловаты. Это тяжесть, которую 
я чувствую в своем животе, – тяжесть новой жизни», 
– пошутил 39-летний член палаты представителей       
Масанобу Огура.

Также народные избранники отметили, что им было 
сложно делать самые обыденные вещи, в частности 
купаться и стричь ногти. Инициатором эксперимен-
та стала женщина-депутат, которая предложила кол-
легам прочувствовать трудности женщин на девятом 
месяце беременности. Это нестандартное предло-
жение связано с тем, что в Японии многие женщины 
сталкиваются с домогательствами на рабочем месте и                                            
с дискриминацией во время беременности.

lenta.ua

«Страшный зверь» на дереве
 

В Кракове жители одного из домов два дня не от-
крывали окна из-за «страшного зверя» на дереве. 
Об этом сообщила жительница дома во время звон-
ка в службу спасения животных. Женщина добави-
ла, что «тварь» сидит в ветках два дня, не шевелится 
и даже напоминает гнездо шершней, из-за чего люди 
не открывают окна, поскольку боятся, что это про-
никнет в дом. Сотрудник, который говорил с женщи-
ной, сначала подумал, что это розыгрыш, но уточнил,                                                         
не может ли это быть птицей.

В итоге спасателям пришлось ехать на вызов. Спе-
циалисты  с осторожностью сняли «тварь» с дере-
ва. Но она выглядела довольно странно – коричне-
вая, без конечностей и головы, и скорее напоминала 
огромного слизняка. Оказалось, что несколько дней 
жителей терроризировал... круассан, который кто-то                        
выбросил из окна. Больше жильцам ничто не угрожает.

Женщину, чей звонок оказался ложным вызовом, 
не наказывали. В службе спасения животных напом-

нили, что лучше перестраховаться и потом спокойно         
выдохнуть, чем не спасти бедное животное.

24tv.ua

Лишь бы не работать

Работник местного банка в Тайване настолько хо-
тел отдохнуть, что организовал интересную роман-
тическую затею. Он женился на своей девушке и по-
лучил 8 дней оплачиваемого отпуска. Но ему этого                      
было мало.

Оказывается, по местному законодательству чело-
век, который женится, имеет право на 8 дней оплачи-
ваемого отгула. Но в правилах есть достаточно забав-
ный пробел, которым воспользовался сообразительный 
мужчина.

На последний день отпуска он решил развестись со 
своей женой. А уже через день они снова поженились. 
Так семья вновь получила еще 8 дней дополнительного 
отпуска.

Супруги воспользовались этой схемой аж четыре 
раза: мужчина получил 32 дня специальных выходных. 
Впрочем, в последний раз компания отказалась оплачи-
вать отпуск работнику. Он долго не думал и обратился 
с жалобой в Городское бюро труда Тайбэя, где обвинил 
банк в нарушении закона.

Удивительно, но учреждение наложило штраф на 
работодателя в размере 20 тысяч новых тайваньских 
долларов (около 20 тысяч гривен). Банк подал апелля-
цию, поскольку, по их мнению, работник сам нарушал 
правила таких отпусков.

В Городском бюро согласились, что это было неэтич-
но, но работник не сделал ничего незаконного. Поэтому 
банк будет вынужден заплатить такой штраф.

golos.ua

Светофор для верблюдов

Уникальный и пока единственный на планете свето-
фор установлен специально для того, чтобы развести 
без затруднений потоки верблюдов. Власти провинции 
Ганьсу в Китае приняли такое решение, поскольку не-
подалеку от города Дуньхуан прогулка на верблюдах 
— одно из излюбленных развлечений туристов. Те-
перь вопрос в том, как научить верблюдов распо-
знавать знаки светофора. Пока что этим занимаются                                   
погонщики.

objectiv.tv

Дорогу лягушкам

В столице Эстонии, Таллине, на две недели огра-
ничили движение на оживленной дороге, чтобы                     
обезопасить лягушек.

Они жили здесь еще до постройки дороги и продо-
лжают ежегодно двигаться по своему маршруту: места 
зимовки находятся по одну сторону дороги, а пруды для 
нереста - по другую. Теплая поверхность дороги дела-
ет земноводных сонными и медлительными, так что до 
300 особей могут оказаться на дороге одновременно      
и попасть под машины.

Раньше переносить их помогали волонтеры: за по-
следние годы таким образом люди спасли около 97 
тыс. лягушек. Однако в связи с пандемией COVID-19 
помощь волонтеров оказалась недоступной, и                            
единственный выход - перекрывать дорогу.

Дорога будет перекрыта для движения автомобилей 
в течение двух недель с 21:00 до 06:00.

УНИАН.
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ  
МЕБЕЛИ. 050-039-92-95.

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

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77, 098-008-78-21.
КРС. 066-227-17-47.

продам
ДОМ в Новоайдаре. 050-027-35-98.
ВАЗ-2101. 093-387-43-19.
ТРАКТОР Т-40. 066-123-91-58.
НОУТБУК, МОПЕД «Альфа», СКУТЕР «Навигатор»,           

095-05-36-761.
Две КОЗЫ с КОЗЛЯТАМИ. 099-240-66-75.
ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, МУЛАРДОВ, ГУСЯТ. 095-56-255-71.
УЛЬИ, МЕДОГОНКУ. Недорого. 095-12-46-118.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

ОЦІНКА НЕРУХОмОСТІ
(квартири, будинки, 
земельні ділянки)

НЕЩЕРЕТ
Анна Василівна
066-887-46-68.

17 мая 2021 года –
годовщина светлой памяти

ТРУНЯКОВА
Николая Илларионовича
(18.12.1941 – 17.05.2020)

Помним. Скорбим.

Жена, сын, племянница,
друг Александр.

ПОМНИМ.. .

ООО «Айдар-Милам» требуется на постоянную работу           
МЕНЕДЖЕР-ЛОГИСТ ПО СБЫТУ. За справками обращаться                 
по телефону 050-35-83-563.

работа

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ДАВРОНОВОЇ Валентини 
Костянтинівни, 24.01.2000 р. н., вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я СІДОРЕНКОВА Олексія 
Юрійовича, 08.09.1984 р. н., вважати недійсним.

считать недействительным

РЕмОНТ С гАРАНТиЕЙ:
холодильников

и морозильников,
стиральных машин-автомат, 

микроволновых печей.
КУПЛЮ быттехнику

на запчасти
050-034-00-06.

Щиро сумуємо з приводу смерті бабусі БІЛОБРОВСЬКОЇ 
Марії Василівни. Хай земля їй буде пухом.

Саша і Даша.

Сумуємо і співчуваємо Козловій Даші з приводу тяжкої    
втрати – смерті бабусі.

Сім’я Гетьманцевих.

Неравенства

Расставьте цифры от 1 до 6, соблюдая все знаки не-
равенства. Цифры в каждой строке и в каждом столбце 
не должны повторяться.

Эстонский кроссворд

По горизонтали: 8. Пугающий невидимка. 9. Бо-
жественная бабочка. 10. Выродок среди прямоуголь-
ников. 14. У этой изгороди вокруг села или деревни, 
бывало, встречались влюблённые. 15. «Нянь» для 
студентов. 16. Вилы для рыбалки. 20. Соблюде-
ние правил хорошего тона в дворянском обществе. 
25. Пища для сплетен. 26. Пронырливая ракета. 27. 
Кто при деньгах и власти? 28. Насекомое «в пелён-
ках». 36. Один сыр она портит, другой – улучшает.                                                                                       
37. «Разработчик» линии партии.

По вертикали: 1. Гон плотов. 2. Часть песни, пред-
назначенная для забывчивых. 3. Символ домовитости 
на Руси. 4. Первый, с которого можно влюбиться. 5. 
Соловьиная песня. 6. Открывается при раздевании. 7. 
Американская вонючка. 10. Шёлковая колыбель. 11. 
«Магистраль» эритроцитов. 12. Учитель красноре-
чия из Древней Греции. 13. Воздушный приём ками-
кадзе. 17. Фонарь, но не осветительный прибор. 18. 
Какой камень в старину называли яхонтом красным? 
19. Хвостовая часть туловища птицы. 21. «Малая ро-
дина» реки. 22. Кличка собаки, выведенной Михаи-
лом Булгаковым в люди. 23. Личностный эталон. 24. 
Деревянный подголовник. 29. Старое удовольствие. 
30. Манёвр гороха от стенки. 31. Комплект телохра-
нителей, который глупо нанимать самому. 32. Меди-
цинская колкость. 33. Терновый символ страдания.                                                              
34. Трон джигитов. 35. Заносчивая погода.

СНИМУ ЖИЛЬЁ. 066-77-38-386.

аренда
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Уважаемую
Наталью Алексеевну РОМЕНСКУЮ
поздравляем с 50-летним юбилеем

со Дня рождения!

Сегодня праздник ― золотая дата,
И столько еще много впереди!

Жить хорошо Вам, счастливо, богато
И в жизни смыслы новые найти!

Здоровье никогда пусть не подводит,
А счастье ― чтоб за Вами по пятам!

Пусть люди в дом лишь добрые приходят.
Скажите «нет» проблемам и слезам!

Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

Уважаемую
Ольгу Викторовну ДМИТРЕНКО

поздравляем с 50-летним юбилеем
со Дня рождения!

Желаем в Ваш юбилей золотой
Жизни счастливой, удачи большой,

Время прекрасного, в доме — тепла,
Чтоб бесконечно любимой была.

Внешне — красивой, здоровой внутри,
Беспечной и яркой судьбы впереди.
Комфорта, заботы, просто достатка,
И пусть у Вас всё будет в порядке!

Коллектив КНП «Новоайдарская
многопрофильная больница».

Що може бути важливішим 
за здоров’я, людське життя. У 
цьому переконуєшся тоді, коли 
недуга підступає все ближ-
че, і людина щомиті мусить              
боротися з хворобою.

Здається, вже не вистачає 
сил, навколо – безнадія і сму-
ток. Як важливо, коли в такі 
хвилини поряд опиняються до-
брі, щирі люди, здатні підтри-
мати, допомогти. Так сталося 
і в нашій родині. Безмежно 
вдячні всім, хто допомагав і на-
давав хворому і родині надію 
впоратися з хворобою і повер-
нутися до нормального ритму                     
життя.

Безмежно вдячні лікарю-не-
вропатологу районної лікарні 
Миколі Миколайовичу Яро-
вому. Завдяки високому про-
фесіоналізму, відданості своїй 
благородній справі лікаря хво-
рий отримав якісне лікування. 
Низький Вам уклін за Ваші 
працьовитість, терпіння, ін-
дивідуальний підхід до кож-
ного хворого. Бажаємо Вам 
міцного здоров’я, благополуч-
чя і успіхів у Вашій нелегкій, 

але такій важливій справі –                                                
допомагати людям.

Спасибі велике голові район-
ної організації ветеранів, Спіл-
ки ветеранів Афганістану і про-
сто гарній людині і товаришу 
Олександру Івановичу Косову 
за добре серце і чуйність, за 
увагу і велику підтримку. Нехай 
справджуються завжди Ваші 
мрії, а в серці завжди живе та 
ж золота струна турботи, людя-
ності. Хай береже Вас і Вашу 
родину Матір Божа, а Господь 
посилає ще багато літ життя.

Дуже приємно жити і працю-
вати з людьми, які вболівають 
за долю інших. Поки такі люди 
живуть і працюють, то буде 
жити і наша нація українців. 
Хочеться подякувати всьому пе-
дагогічному колективу та пра-
цівникам Вовкодаївської гім-
назії і особисто директору Вірі 
Василівні Мордасовій за під-
тримку, допомогу, розуміння. 
Нехай ваші доброта і щедрість 
повернуться до вас сторицею. 
Нехай Бог пошле вам міцного 
здоров’я, радості, щастя і довгії 
літа.

Іноді просте добре слово, ро-
зуміння, порада допомагають 
і підтримують. Висловлюємо 
слова вдячності Рижковій Раї-
сі Василівні, Косовій Світлані 
Іванівні, всьому медперсона-
лу терапевтичного відділення 
та Колесникову Сергію Сте-
пановичу, який його очолює, 
бригаді «швидкої допомоги», 
які прибули вчасно і надали 
термінову допомогу, Юлії та 
Марині. Бажаємо всім міцно-
го здоров’я, достатку, миру                                           
в родинах.

Слова вдячності та низький 
уклін всім рідним та близь-
ким, сусідам, кумам, одно-
сельчанам, воїнам-афганцям, 
усім, хто у важку хвилину не-
поправної втрати підтримав 
нашу родину. Неможливо пере-
оцінити вагомість теплих слів                          
співчуття.

В такі хвилини лише мо-
литва та підтримка людей до-
помагають перенести тягар               
втрати.

Спасибі ще раз всім вели-
ке за моральну та матеріальну  
підтримку.

З щирою вдячністю – рідні 
Кутоловського Володимира 

Станіславовича.

14 мая. Растущая Луна  в зна-
ке Близнецы. Время быстрых и 
энергичных дел. В силу возрос-
шей импульсивности стоит за-
няться не требующими особой 
концентрации внимания и боль-
ших временных затрат вопроса-
ми и проблемами. Увеличенная 
интеллектуальная активность 
благотворно сказывается на 
делах, требующих мгновен-
ного принятия решений либо 
связанных с добыванием                           
информации.

15 мая. Растущая Луна в 
знаке Рак. Время неспешной 
стабильности. Идеально под-
ходит для хорошо отлаженной 
деятельности предприятий, за-
нятых монотонным производ-
ством. Так же неплохо идут 

дела, связанные с антиквариа-
том и юриспруденцией. Ини-
циированный вами в это время 
судебный процесс должен зако-
нчиться максимально выгодно 
для вас.

16 мая. Растущая Луна в 
знаке Рак. Осторожнее нужно 
относиться к кредитованию и 
даче денег взаймы. Есть вероят-
ность, что придется очень долго 
ждать их возврата. Поскольку 
в это время повышается эмо-
циональная чувствительность, 
следует более тактично и вни-
мательно относиться к близким 
людям, это пойдет вам лишь на 
пользу.

17 мая. Растущая Луна в 
знаке Рак. 7-й лунный день. 
При условии высокого уровня 
самоорганизованности, вни-
мательности и ответственного 
отношения к сказанным сло-
вам этот период будет весьма 
плодотворным для деловой ак-
тивности. Возникшие накануне 

идеи могут получить весомую 
поддержку со стороны других 
людей — близких родственни-
ков или вновь приобретенных 
знакомых.

18 мая. Растущая Луна  зна-
ке Лев. Луна в Льве благопри-
ятствует всем энергичным и 
действенным начинаниям: 
от организации спортивных 
или культурно-массовых ме-
роприятий до корпоративной 
вечеринки, направленной на 
сплочение коллектива для пло-
дотворного сотрудничества.
Многих людей тянет к общению                                                        
и развлечениям. 

19 мая. Первая четверть в 
знаке Лев. 9-й лунный день. 
Критический день. Нужно быть 
готовым к борьбе с обольще-
ниями, обманом и иллюзия-
ми. Необходимо постараться 
сдержать себя и не выпускать 
на поверхность возникающее 
негативное отношение к окру-
жающим людям. Обострение 
конфликта и конфронтация 
не принесут пользы ни одной                              
из сторон.

20 мая. Растущая Луна в 
знаке Дева. Время благоприят-
но для любой кропотливой ра-
боты, требующей вдумчивого и 
серьезного подхода. Абсолютно 
все направления финансовой 
деятельности, при серьезном 
подходе, как никогда принесут 
соответствующее материальное 
вознаграждение. 10-й лунный 
день. Благоприятное для твор-
чества, любви и духовных по-
исков время. Хорошо продви-
гаются абсолютно любые, как 
важные, так и не очень дела.

 

Луна во время затмения будет 
находиться в созвездии Скорпион 
над его главной звездой Антарес 
и пройдет через северную часть 
земной тени. Общая продолжи-
тельность затмения - 5 часов 2 ми-
нуты. Теневое затмение продлит-
ся 3 часа 8 минут, однако полная 
фаза будет продолжаться только 
14 минут 30 секунд, в течение 
которых северный край лунного 
диска будет располагаться факти-
чески на границе тени, оставаясь 
существенно ярче оставшейся   
части Луны.

Чего не следует делать
Не начинайте ничего ново-

го. Это время размышлений, 
вдохновения и расслабления. 
эмоциональны, поэтому новые 
начинания могут сорвать наши          
планы.

Не предавайтесь эмоциям.  
Вы можете случайно вызвать 
острый конфликт с важным                              

для вас человеком. 
Не принимайте импульсив-

ных решений. Расслабьтесь, по-
думайте несколько дней и сде-
лайте правильный выбор только 
тогда, когда Луна постепенно                   
начнет исчезать.

Не игнорируйте проблемы в 
отношениях. Проведите Полно-
луние за откровенным и честным 
разговором, который укрепит 
вашу связь.

Не убегайте от эмоций. За-
пишите на бумаге то, что вам 
больше не нужно, и сожгите при 
свечах. Этот ритуал помогает                  
удалить внутренние засоры.

Не критикуйте себя и дру-
гих. Будьте осторожны и го-
товьтесь пойти на компромисс, 
чтобы, наконец, прийти к согла-
шению. Постарайтесь исцелить 
нанесенный вам вред, чтобы 
вы могли наслаждаться покоем                                                 
в Новолуние.

26 мая 2021 года будет самая большая и яркая «суперлуна» в 
году. Ее называют еще «кровавой или цветочной Луной» из-за не-
обычного оттенка, который спутник может приобретать для 
наблюдателей на Земле.

Во время этого события полная Луна дрейфует через цен-
тральную тень Земли в космосе и приобретает красновато-мед-
ный цвет. Суперлуние случаются, когда Луна проходит ближе 
всего к Земле по своей орбите и  она кажется больше.


