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Дорогі юні друзі, а також їх батьки!

У перший літній день в Україні, як і у всьому світі, відзначають добре і радісне свято – день 
захисту дітей. Водночас це й свято тих, хто завжди поруч з дітьми, хто піклується про них 
і допомагає твердо стати на ноги.

Від усього серця вітаю вас з теплим та прекрасним святом – Міжнародним Днем за-
хисту дітей. Діти – наш найдорожчий скарб, наша радість і наше майбутнє. Дуже 
хочеться, щоб наші діти, діти в усьому світі, щохвилини, щодня були радісними                                                                                                     
та щасливими.

Одвічна істина – «діти – наше майбутнє». Тому ми повинні зробити все можли-
ве, щоб це майбутнє було квітучим, радісним та спокійним. Тож давайте сіяти в ди-
тячих серцях зерна поваги, терпеливості, взаєморозуміння, турботи та любові. Тоді 
над нашими головами завжди буде мирне небо, довкола ряснітимуть засіяні хлібами 
поля, а звідусіль лунатиме безтурботний сміх прийдешніх поколінь. І всі ми, всі родини                                                                                                                             
будуть щасливими.

Немає більшого щастя, аніж посмішки та сміх щасливих дітей. Ми робимо усе,                                          
щоб дитячі мрії стали дійсністю, адже саме для цього ми живемо та працюємо.

Зичу вам, дорогі хлопчики та дівчатка, чудового настрою, міцного здоров’я, успіхів, щас-
ливого дитинства, розуміння з боку батьків, сяючих посмішок, радісного та змістовного 
відпочинку під час літніх канікул! Батькам – добра, миру, справедливості та завжди вміти 
знаходити взаєморозуміння зі своїми любими дітлахами.

З любов’ю та повагою,
Новоайдарський селищний голова Ігор ШОПІН.

Закон передбачає реформування системи управління 
у сфері земельних відносин та зняття штучних обме-
жень господарської діяльності для спрощення доступу                  
до земельних ресурсів населення та бізнесу.

Законом скасовуються вимоги щодо цільового вико-
ристання земель сільськогосподарського призначення. 
Згідно із Законом, «зміна цільового призначення земель-
них ділянок, що не належать до державної чи комунальної 
власності, здійснюється сільською, селищною, міською 
радою».

 Проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (крім земельних ділянок державної або 
комунальної власності), цільове призначення якої 
змінюється, розробляється на замовлення власника 
земельної ділянки без надання дозволу Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, 
органу місцевого самоврядування на його розроблення.

Законом встановлено обмеження у використанні зе-
мель територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Згідно із Законом, «Особливий режим охорони, від-
творення і використання земель територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду поширюється на всі 
розташовані в межах таких територій та об’єктів землі 
та земельні ділянки незалежно від форми власності                      
та цільового призначення».

Законом встановлено, що «Поділ, об’єднання  
земельної ділянки, що перебуває у користуванні, 
здійснюється за згодою землекористувача, заставодержа-
теля. Справжність підпису на такій згоді засвідчується 
нотаріально. Земельні ділянки можуть бути об’єднані, 
якщо вони мають однакове цільове призначення. У разі 
поділу земельної ділянки, об'єднання земельних ділянок 
сформовані земельні ділянки зберігають своє цільове 
призначення».

 Земельні ділянки сільськогосподарського призна-
чення, отримані у спадщину юридичними особами, які 
відповідно до Земельного кодексу не можуть набувати 

їх у власність, підлягають відчуженню протягом одного 
року.

Площа земельної ділянки, що надається громадяни-
ну в оренду для городництва, не може перевищувати                 
0,6 гектара.

Земельні ділянки сільськогосподарського призначен-
ня приватної власності можуть бути відчужені лише 
за договорами купівлі-продажу, дарування, довічного 
утримання, спадкового договору, міни, шляхом вне-
сення до статутного (складеного) капіталу чи шляхом                                               
звернення стягнення на них.

Площа земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення державної або комунальної власності, пра-
во оренди, емфітевзису якої виставляється на земельні      
торги, не може перевищувати 20 гектарів.

Земельні ділянки, надані у постійне користування із 
земель державної та комунальної власності, можуть ви-
лучатися для суспільних та інших потреб за рішенням 
органів, які здійснюють розпорядження земельними 
ділянками відповідно до їх повноважень.

Органи місцевого самоврядування вирішують зе-
мельні спори у межах території територіальних гро-
мад щодо меж земельних ділянок, що перебува-
ють у власності і користуванні громадян, обмежень у 
використанні земель та земельних сервітутів, додержання 
громадянами правил добросусідства, а також спори щодо                                                                                                    
розмежування меж районів у містах.

Громадський контроль за використанням та охоро-
ною земель здійснюється громадськими інспекторами, 
які призначаються центральним органом виконавчої вла-
ди, що реалізує державну політику у сфері земельних 
відносин, центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику із здійснення державного на-
гляду (контролю) у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища, відповідними органами місцевого 
самоврядування і діють на підставі положень, затвердже-
них відповідно центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує формування державної політики у сфері 
земельних відносин, центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування держаної політики у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, 
відповідною радою».

Документація із землеустрою розробляється в 
електронній та паперовій формах у вигляді схеми, про-
екту, робочого проекту або технічної документації. За-
тверджена документація із землеустрою є публічною                                    
та загальнодоступною.

Відповідні зміни внесено до низки законодавчих актів. 
rada.gov.ua

   
Президент Володимир Зеленський підписав Закон 

«Про внесення змін до Земельного кодексу України 
та інших законодавчих актів щодо удосконалення 
системи управління та дерегуляції у сфері 
земельних відносин» № 1423-IX, який Верховна Рада                    
ухвалила 28 квітня.

Читателям
«Вестника Новоайдарщины» 

сообщаем, что стоимость
подписки на полгода

составляет 200 гривень,
на 1 месяц - 40 гривень. 

Сделайте подарок 
своим близким!

   

Шановні мешканці
та гості селища!

За ініціативою
Новоайдарської селищної ради

та Новоайдарського селищного
Будинку культури

кожної пятниці та суботи
на вас чекатиме 

«КІНОВЕРНІСАЖ» –
перегляд мультфільмів

та художніх фільмів.
Показ проходитиме

на центральній площі селища
о 19:00.

Бажаємо приємних вражень
та гарного настрою!
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Головне управління ДПС у Луганській 
області інформує, що з 1 серпня 2020 
року платники податків при розрахунках 
зі споживачами поряд з традиційними ка-
совими апаратами можуть застосовувати 
програмні РРО (ПРРО).

Крім багатьох зручностей, які от-
римали суб’єкти господарювання при 
використанні ПРРО, у них з’явилась 
можливість працювати з новітніми касо-
вими апаратами як в реальному часі, так і 
офлайн.

Такий режим застосовується на період 
втрати зв’язку між програмним РРО та 
фіскальним сервером податкової і цей 
період не може перевищувати 36 годин. 

При розрахунках з покупцями у період, 
коли ПРРО знаходиться в режимі офлайн, 
створюються електронні розрахункові до-
кументи, яким присвоюються фіскальні 
номери з діапазону фіскальних номерів, 
сформованих сервером контролюючого ор-
гану. У такому розрахунковому документі 

(чеку) має обов’язково бути наявна познач-
ка про проведення розрахункової операції 
в режимі офлайн. 

Перевірити наявність цього чеку в базі 
даних Державної податкової служби мож-
ливо через Електронний кабінет після за-
вершення роботи програмного реєстратора 
розрахункових операцій (далі – ПРРО) в 
режимі офлайн та передачі ним чеку/чеків 
до фіскального сервера.

Інформація про фіскальні номери, що 
увійшли до діапазону для використання 
ПРРО, що працює у режимі офлайн, буде 
оприлюднена у Електронному кабінеті із 
зазначенням даних про фіскальний номер 
ПРРО та про суб’єкта господарювання, 
для ПРРО якого зарезервовано фіскальні       
номери. 

ГУ ДПС у Луганській області.

 
 

Основні позиції бакалійних товарів з 
квітня 2020 року по квітень поточного 
року додали в ціні.

З квітня минулого року гречана кру-
па здорожчала на 15,8 % і у квітні 2021 
року в середньому по Україні продавала-
ся по 41,02 грн за кг; рис за цей період 
виріс в ціні на 13,7 % (до 26,61 грн за кг); 
манна крупа — на 28,9 % (до 17,65 грн 
за кг); ячна — на 31,2 % (до 15,13 грн                   
за кг).

Із круп порівняно з цінами квітня ми-
нулого року подешевшало тільки пшоно: 
на 16,0 % (до 18,42 грн за кг).

Ціни на хліб з пшеничного борош-
на вищого ґатунку у квітні 2021 року в 
середньому становила 29,51 грн за 1 кг 
(на 20,9 % більше, ніж роком раніше); 
на хліб з пшеничного борошна пер-
шого ґатунку — 23,50 грн за 1 кг (на                              
18,3 % більше); на хліб з житнього та 
житньо-пшеничного — 24,48 грн за 1 кг 
(на 16,7 % більше); батона — 16,11 грн за                                  
0,5 кг (на 15,6 % більше).

Макаронні вироби з м’яких сортів 
пшениці за вказаний період подорож-
чали на 23,4 % (до 23,25 грн за кг у 
квітні 2021 року); борошно пшеничне 
– на 24,9 % (до 14,49 грн за кг); цукор 
– на 68,1 % (до 25,63 грн за кг), соняш-
никова олія – на 68,8 % (до 58,05 грн                                          
за 1 л).

Ціни на алкоголь та сигарети в 

Україні  також значно виросли з квітня                 
2020 року.

Найбільше з квітня 2020 року до 
квітня 2021 року змінилася ціна на пиво 
вітчизняного виробництва. Товар по-
дорожчав у середньому на 5,2 % (до      
18,35 грн за 0,5 л).

Здорожчала також і горілка - на 1,2 % 
(до 93,33 грн за 0,5 л). Ціни на столові 
вина підскочили незначно - на 0,8 %     
(до 67,74 грн за 0,75 л).

А от ціни на деякі сигарети зросли на 
20 % з квітня 2020 року.

Так, сигарети з фільтром вітчизня-
них марок нині в середньому кош-
тують по 46,22 грн за пачку (20 шт.), 
що на 20,1 % дорожче, ніж роком                                              
раніше.

Сигарети без фільтру трохи дешевші 
- по 41,58 грн за пачку (дорожче                        
на 19,3 %).

Загалом споживчі ціни у квітні 2021 
року порівняно з цінами березня 2021 
року збільшилися на 0,7 %.

ukrstat.gov.ua

 

Після набрання чинності Законом 
України № 1231-IX «Про посилення 
відповідальності за порушення безпе-
ки дорожнього руху», поліцейські от-
римали набагато більше повноважень                     
для зупинки автомобіля на дорозі.

Серед основних змін - обов'язкові 
дії водія при зупинці його автомо-
біля поліцейськими. А саме, водій 
зобов'язаний:

- негайно зупинити автомобіль;
- надати поліцейському документи для 

перевірки;
- тримати руки в полі зору іншого 

поліцейського;
- не намагатися вийти з машини, поки 

співробітник поліції не дозволить це зро-
бити;

- виконувати всі вимоги наряду поліції.
Введена жорстка регламентація дій 

пасажирів зупиненого співробітниками 
поліції авто. Вони зобов'язані:

- залишатися на своєму місці і                   
не робити ніяких різких рухів;

- залишати автомобіль тільки у випад-

ку, якщо цього зажадає поліцейський.
Якщо ці умови не будуть виконані 

за всіма пунктами будь-якою люди-
ною, що знаходиться в зупиненому 
авто, то наряд поліції має право скласти 
адміністративний протокол за злісну не-
покору законним вимогам працівника 
правоохоронного органу. Подібне            
порушення карається:

- штрафом у розмірі від 136 до 255 
гривень;

- громадськими роботами на термін 
від 40 до 60 годин;

- виправними роботами до 2 місяців;
- адміністративним арештом до 15  діб.
Міру покарання визначить суд залеж-

но від того, що зробить порушник і що 
буде занесено до протоколу поліцією.

 

Как сообщает пресс-служба компании, 
этот маршрут анонсировался несколько 
раз, но запускается впервые.

Отмечается, что из Лисичанска поезд 
отправится 3 июня и будет курсировать 
через день по непарным числам, в обрат-
ном направлении – по четным числам.

Состав поезда - 16 вагонов.  Вагоны 
1-4, 6-11 - купейные, вагон 5 - люкс, ва-
гоны 12-16 - плацкартные. Цена люкса 
2446,29 грн, купейный вагон - 989,93 грн, 
плацкарт - 363,10 грн.

Поезд № 270 «Одесса-Лисичанск». 
Отправление из Одессы в 19:21, Кропив-
ницкий (01:00 - 01:12), Кременчук (03:57 
- 04:20), Полтава (06:03 - 06:23), Харьков 
(08:34 - 09:15), Купянск (11:47 - 12:17), 
прибытие в Лисичанск в 15:34.

Обратное отправление: с 4 июня по 
30 июня и со 2 сентября по 30 октября 
по чётным числам; с 1 по 30 августа и с          
1 ноября по нечётным числам.

Поезд № 269 «Лисичанск-Одесса»: 
отправление из Лисичанска в 17:04, Ку-
пянск (19:44 - 20:04), Харьков (22:11 - 
22:40), Полтава (00:54 - 01:15), Кремен-
чуг (02:54 - 03:17), Кропивницкий (06:10 
- 06:20), прибытие в Одессу в 12:10.

uz.gov.ua

Уряд прийняв рішення щодо 
уточнення змін в умовах призна-
чення житлових субсидій, запропо-
нованих Міністерством соціальної                                                           
політики.

Постанова Кабінету Міністрів дозво-
лить призначити субсидію на наступ-
ний період для понад 2,5 млн домого-
сподарств автоматично, без особистого 
звернення.

Тільки 15 % домогосподарств 
необхідно буде оновити докумен-
ти для отримання субсидії (близько                          
460 тис. домогосподарств).

Рішенням Уряду передбачено:
1. Не враховувати доходи від 

розміщення депозитів, оскільки 
банківські установи подають звіт до 
ДФС загальною сумою, і наразі відсутня 
персоніфікована інформація про до-
ходи фізичних осіб від розміщення     
депозитів.

2. Збільшити до 100 тис. гривень суму 
коштів на депозитному рахунку, пере-
вищення якої позбавляє громадян права 
на отримання житлової субсидії (наразі 
це 25 прожиткових мінімумів, або           
56750 гривень).

3. Не враховувати житлові примі-
щення, які перебувають у спільній 
частковій або сумісній власності 
(переважно це приватизація жит-
ла), а також ті, які знаходяться в 
сільській місцевості (в основному це                                                                  
спадщина).

Домогосподарствам, у яких від-
сутні критерії, за яких житлова 
субсидія не призначається, передба-
чено автоматичне перепризначення                                                    
субсидії.

Рішення про призначення житлових 
субсидій таким домогосподарствам в 
автоматичному режимі прийматиметь-

ся органами соціального захисту насе-
лення на підставі інформації Мінфіну 
за результатами проведеної верифікації 
даних щодо одержувачів житло-
вих субсидій (наявність у власності 
житлових приміщень, транспор-
тних засобів, депозитних рахунків                                                                
та інше).

Таким чином, призначення житлової 
субсидії на наступний період до-
могосподарствам, які отримува-
ли житлову субсидію в опалюваль-
ному сезоні 2020-2021 років, буде 
проводитися без звернень громадян, 
крім домогосподарств, яким житлова                                                            
субсидія:

- надавалася у грошовій безготівковій 
формі (необхідно отримати дані 
для виплати коштів у готівковій                                
формі);

- була призначена за фактичним місцем 
проживання осіб (орендарі житлових 
приміщень; внутрішньо переміщені 
особи) (необхідно підтвердити місце        
фактичного проживання);

- була призначена без урахування 
окремих осіб з числа зареєстрованих у 
житловому приміщенні, які не прожи-
вають за місцем реєстрації (необхідно 
актуалізувати відомості щодо не-
проживання окремих осіб за місцем   
реєстрації).

Постановою передбачається за-
стосування її норм з 1 травня 2021                        
року.

За інформацією Урядового порталу.
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9 травня в м. Щастя відбулось уро-
чисте відкриття оновленої дитячої по-
ліклініки. Капітальний ремонт її при-
міщення відбувся завдяки реалізації 
спільного проєкту ПРООН та компанії 
ДТЕК «Платформа громадського здо-
ров’я: Розбудова багатостороннього 
партнерства задля громадської безпе-
ки та соціальної згуртованості громади     
міста Щастя».

Ремонт у приміщенні поліклініки 
тривав з листопада 2020 року. За цей 
час повністю відремонтували кабіне-
ти лікарів-педіатрів, кабінет щеплень, 
хол, санітарні кімнати. А ще – облаш-
тували систему опалення, водопоста-
чання та водовідведення, провели елек-
тромонтажні роботи, змонтували два                                         
пандуси.

Цей проєкт не зовсім звичайний: це 
дійсно платформа громадського здо-
ров’я. Тут лікарі будуть працювати з 
родинами, які потрапили у складну 
життєву ситуацію, підлітками, вагітни-
ми жінками. Більш того, у поліклініці 
працюватиме «Школа відповідальних         
татусів» та «Школа молодих батьків». 

Директор ДТЕК Луганська ТЕС Бо-
рис Сафонов під час урочистої події 
привітав жителів міста з відкриттям 
оновленої дитячої поліклініки: «Ком-
панія ДТЕК - соціально відповідальний 
бізнес. Об’єднавши зусилля із партне-
рами, ми змогли надати дітям та їхнім 
батькам сучасну, функціональну та ком-
фортну поліклініку. Це дійсно визна-
чна подія, яка покращить життя наших                                               
майбутніх поколінь!».

У рамках щорічного фестивалю «З 
країни в Україну» цього року реалізу-
ється проєкт «Натхнення Сходу». Для 
кожного з 11 міст – участників фестива-
лю обрано гурт або артиста-амбасадора 
(представник).

Кліп у місті Щастя вже почав зніма-
ти «Танок на майдані Конґо» — україн-
ський гурт, що виконує музику в стилях 
репкор, хіп-хоп, рок та фанк. Музика 
гурту звучить мало не на всіх найгучні-
ших фестивалях України, а слова пісень 
знає кожен українець.

Амбасадоркою Станиці Луганської  
стала Джамала – українська співачка 
кримськотатарського походження, на-
родна артистка України. В 2016 році 
Джамала надихнула всю Україну своєю 
перемогою на «Євробаченні».

Фестиваль «З країни в Україну» –                                                             

це масштабний культурно-просвіт-
ницький фестиваль, започаткований у 
2014 році, щоби допомогти місцевим 
громадам на Сході України наповню-
вати свої міста атмосферою єдності, 
підтримки та відчуттям українського                                                 
духу.

Наразі Фестиваль відбувається у ма-
леньких та великих містах всієї Укра-
їни. «З країни в Україну» – це 7 років 
організації масштабних культурно-про-
світницьких подій, десятки музикантів, 
сотні волонтерів та десятки тисяч відві-           
дувачів. Це 84 міста України та 20 напря-
мів невпинної роботи з ключовою ідеєю 
– формування нової української іден-
тичності та якісних позитивних змін в 
Україні. У 2018 та 2019 роках фестиваль                                 
відбувався у Щасті.

coukraine.org

 
Триста шістдесят шість заявок було 

подано на участь у проекті «Школа 
миру», у фінал вийшло 6 переможців, і 
серед них Новоайдарський ліцей Новоа-
йдарської селищної ради. Мета проекту: 
сприяти школам у розвитку миробуду-
вання та медиації шляхом поширення 
культури мирного вирішення конфліктів 
у дітей.

Проект реалізується Всеукраїнською 
Громадською Організацією «Поруч», 
Фондом громади міста Херсона «За-
хист» у партнерстві з Дитячим Фон-
дом Німеччини (ChildFundDeutsсhland) 
та фінансується Інститутом Міжна-
родних Зв’язків, Федеральним мі-
ністерством закордонних справ                                                                          
Німеччини.

19-20 квітня був проведений тренінг 
«Трансформація конфліктів та медиація» 
для учнів 9-10 класів, на якому підлітки 
вчилися знаходити конкретний вихід із 
ситуації конфлікту в школі, протисто-
яти булінгу, толерантно ставитися до 
інших  людей,  до людей з особливими 
потребами. Учні активно брали участь 
у заняттях тренінгу,  дізнались про види 
конфліктів, вчились їх долати, особливо 
сподобались їм візуалізація і вправи на 
асоціацію. Дізнались, як знаходити шля-
хи подолання конфліктів, висловлювали 
свої думки й побажання.     

Впровадження ненасильницького 
спілкування в освітнє середовище та 
гармонізація міжособистісних стосун-
ків – важливі складові освітнього про-
цесу. Проблема формування сприятли-
вого психологічного клімату в дитячому       
колективі – явище багатоперспективне.

На перший погляд, нам здається, 

що знаємо кожну дитину, але в той же 
час не можемо передбачити результат                 
виховного впливу на групу дітей. 

Що ж необхідно врахувати, щоб 
прогнозувати зміну поведінки окре-
мої особистості, коли вона взаємодіє з 
іншими? Що впливає на формування                        
психологічного клімату колективу?

Ці та інші питання  обговорювались 
14-15 травня 2021 року, коли в рамках 
проекту в ліцеї було проведено  тренінг 
для вчителів на тему: «Медиація та тран-
сформація конфліктів». Мета тренінгу: 
підвищити обізнаність серед учителів 
щодо ефективної взаємодії та комуніка-
ції, розвинути навички ненасильниць-
кого спілкування, емоційний інтелект. І 
хоч тренінг тривав з 9:00 до 17:00, учас-
ники не відчували втоми, адже вирішу-
вали дуже важливі для кожного вчителя 
проблеми: ознайомились з поняттям 
«конфлікт», видами конфліктів, етапа-
ми розвитку конфлікту та стратегіями 
поведінки в конфлікті та методами їх 
вирішення, ознайомилися з  основни-
ми принципами ненасильницької кому-
нікації, виконували практичні вправи      
впродовж усього тренінгу.

Отже, тренінг допомагає навчити 
дитину уникати конфліктів і  формува-
ти відповідальність за власне життя та 
життя оточуючих,  приймати усвідом-
лене і вільне від зовнішнього впливу 
рішення  і виконати основну місію пе-
дагога, яка полягає  у всебічному гар-
монійному розвитку учня, створенні 
комфортних умов для кожного здобувача                                  
освіти.

С. ПОПОВА, соціальний
педагог Новоайдарського ліцею.

24.05.2021 року відбулася робоча 
зустріч голови Щастинської райдерж-
адміністрації Тетяни Новикової та го-
лови районної ради Олени Коробки з 
керівником Щастинської міської військо-
во-цивільної адміністрації Олександром 
Дунцем.

На зустрічі були обговорені актуальні 
питання: ремонт моста між м. Щастя та 
с. Старий Айдар; висвітлення діяльності 
Щастинської міської ВЦА в районній га-
зеті; завершення передачі комунального 
майна.

ndar.loga.gov.ua
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Справа в тому, що старший вокальний 
ансамбль НДШМ взяв участь у обласно-
му огляді-конкурсі вокальних ансамб-
лів та хорових колективів серед учнів 
шкіл естетичного виховання. Конкурс          
проходив у дистанційному форматі. 

У складі ансамблю - талановиті, співо-
чі дівчата Анна Кішкінова, Катерина Си-
доренко, Анастасія Шилова, Мирослава 
Вакуленко, Єлизавета Кожан, Крістіна 
Магдич та Інна Рижкова. Кожна з них 
має чудовий гарний голос, за роки нав-
чання в школі навчилася ним володіти 
практично досконало. 

Викладач Евеліна Лукашова, кон-
цертмейстер Тетяна Жданова та ці се-
меро артистичних та сильних, вокально 
підкованих дівчат відповідально готу-
валися до конкурсу, багато часу присвя-
тили правильному вибору репертуару, 
багато репетирували, щоб всі голоси 
лунали струнко та красиво. До речі, ши-
рокий загал мав можливість впевни-
тись в цьому, почувши виступ ансамб-
лю на звітному концерті дитячої школи                                  
мистецтв.

Для участі в конкурсі ансамбль під-
готував дві чудові пісні: «Музики диво» 
(слова та музика Анастасії Комлікової) та 
«Діва» (слова та музика Наталії    Май). 

Журі конкурсу оцінювало виступи 
вокальних ансамблів за дванадцятибаль-
ною шкалою за наступними критеріями: 
виконавська майстерність (техніка, куль-
тура звуку); самобутність виконання (но-
визна, імпровізаційність, оригінальність 
аранжування); розкриття художнього 
образу (глибина відтворення музичного 
змісту творів, сценічна поведінка). Як 
зауважують організатори, завданнями 
конкурсу є: виховання у підростаючого 
покоління поваги та любові до кращих 
зразків вокальної ансамблевої та хоро-
вої музики українських та зарубіжних 
композиторів; виявлення та підтримка 
обдарованих дітей та молоді, сприяння 

розкриттю їх індивідуальності; форму-
вання творчого потенціалу підростаючо-
го покоління; формування національної, 
громадянської самосвідомості молоді за-
собами мистецтва; пошук нових форм і 
методів роботи з творчою обдарованою 
молоддю.

Тож, повернемось до критеріїв. Їх чи-
мало, вони досить суворі й окрім цього 
потрібно було дотримуватись хрономе-
тражу. Отже приблизно за три хвилини 
пісні треба було розкритися на повну, 
продемонструвати всі свої таланти та  
вокальні дані. 

Всі дівчата намагалися  тримати свою 
партію та передавати всі емоції, вкла-
дені в пісні. Для тих, хто хоч трохи ро-

зуміється на музиці, зрозуміло, як це 
важко. До того ж, всі семеро учасниць 
колективу повинні були стати єдиним ці-
лим, аби не підвести весь колектив. І на-
шим талановитим співачкам це вдалося                       
стовідсотково!

«Навчання в школі мистецтв для мене, 
як, думаю, і для моїх подруг з ансамб-
лю, - дуже цікаве та важливе, - говорить 
Аня Кішкінова. – Розвивається музич-
ний та естетичний смак, загострюється 
почуття прекрасного. А завдяки таким 
спільним ансамблевим заняттям, участі 
в конкурсах ми ще вчимося дружити, 
чути й розуміти не тільки одне одного, 
а й наших викладачів. Ми вчимося ви-
рішувати проблемні ситуації без кон-

фліктів. Тож зі своєю дитячою впевне-
ністю можу стверджувати, що музика 
робить нас добрішими, більш чуйними                                               
та ніжними.

Хтось може сказати, що на дитинство 
в нас не залишається часу. Я не пого-
джусь. Ми маємо час і на прогулянки, 
і на спілкування з друзями. Просто ми 
робимо наші життя насиченими ціка-
вими та корисними речами, які допо-
магають розвиватися та розширювати                      
горизонти».

Така єдність та великий потенціал ан-
самблю не залишились непомітними. За 
підсумками конкурсу колектив набрав 
10, 5 балів з 12 можливих й увійшов у 
топ-5 найкращих ансамблів Луганської 
області, посівши призове 4 місце. Колек-
тив вже отримав свою Грамоту й слова 
подяки.

«Нам є ще куди рости, до чого праг-
нути, - говорить викладач Евеліна Лу-
кашова, - і ми будемо намагатися на-
ступного року продемонструвати ще 
кращий результат, і увійти до трійки                              
лідерів».

До речі, слід зауважити, що Евеліна 
Сергіївна – молодий педагог, вона пра-
цює в школі мистецтв перший рік, і це 
її перша участь у конкурсі такого рівня 
в якості педагога. Для першого разу це 
просто відмінний результат. «Для мене 
новина про призове місце ансамблю була 
надзвичайно приємною, - продовжує 
Евеліна. – Я щиро вдячна за підтримку 
адміністрації школи, викладачам, Ва-
лентині Іванівні Зверхановській, на яку 
рівняюсь, концертмейстеру Тетяні Ми-
хайлівні Ждановій та своїм прекрасним 
ученицям. Це наше спільне досягнення».

Щиро вітаємо ансамбль з гідним ре-
зультатом! Бажаємо гарненько відпочити 
влітку, набратися сил, а потім з нови-
ми силами та творчим натхненням – до     
нових перемог!

М. ТИХОНОВА.

Які талановиті наші діти! І танцюють, і співають, і досягають величезних 
успіхів! Як же ними не пишатись!

Ось і сьогодні ми розповімо про черговий успіх новоайдарських дітлахів – учнів 
Новоайдарської дитячої школи мистецтв.

Всі, кому пощастило стати гостями 
цього заходу, залишились задоволені 
побаченим та почутим. «Така тепла, за-
тишна, душевна атмосфера, - говорили 
вдячні глядачі та слухачі. – Гарно піді-
браний репертуар. Приємно було і слуха-
ти, і дивитися, час плинув просто непо-
мітно. Будемо чекати на наступні творчі           
зустрічі».

Такі відгуки не могли лишити нас 
байдужими, і ми вирішили дізнати-
ся більше про цей самобутній творчій                          
колектив.

Як нам розповіла заступниця директо-
ра Новоайдарського ЦНСП Ірина Соко-
лова, творчий колектив «Гармонія» було 
створено 2019 року на базі Університету 
третього віку. 

На зустрічах, що проходили в Терцен-
трі (тепер ЦНСП) до карантину практич-
но кожного тижня, всі «студенти» Уні-
верситету третього віку із задоволенням 
ділилися своїми талантами у різних ви-
дах творчості. Одним з найулюбленіших 
моментів зустрічі були пісні, точніше 
їхнє спільне виконання. Тож так і утво-
рився ансамбль «Гармонія», учасниками 
якого стали ті, хто без співів себе просто 
не уявляє.

До того ж, завдяки проєкту «Поліпши-
мо життя літніх людей, надаючи якісні 
соціальні послуги», який реалізовано в 
рамках компоненту «Місцеве самовря-
дування та реформа з децентралізації 
влади» Програми ООН із відновлен-
ня та розбудови миру та за ініціативою 
Новоайдарської громадської благодій-
ної організації «Марафон милосердя», 
для «Клубу спільного дозвілля» при 
Новоайдарському Терцентрі були заку-
плені музичні інструменти та сценічні                   
костюми.

Це дало новий поштовх розвитку 
творчого потенціалу учасників клубу 
та колективу «Гармонія». Таким чином 
кожний виступ, кожний захід можна зро-

бити ще яскравішим, ще досконалішим. 
До цього часу учасники Клубу збира-
лись за чаюванням і в затишній обста-
новці співали пісні без акомпанементу                                  
та глядачів.

Реалізація проекту, як зауважує Ірина 
Соколова, дала можливість учасникам 
гурту винести на загальний розсуд свої 
співочі  та музичні таланти. І результат 
порадував всіх.

Зараз, в умовах пандемії, зустрічі ста-
ли не такими частими, як всім би цього 
хотілося. Але кожна зустріч залишаєть-
ся справжнім святом музики, пісні та 
гарного настрою. Не дивлячись на те, 
що приміщення для проведення свят-

кових заходів невелике і не вміщує всіх 
бажаючих, тут дуже світло та затишно. 
Але  колектив має своїх вірних при-
хильників, які намагаються за жодних 
обставин не пропускати нових цікавих                            
творчих зустрічей.

Що стосується репертуару, він над-
звичайно різноманітний. Без перебіль-
шення, є композиції на будь-який, навіть 
найвибагливіший смак: від українських 
народних пісень до сучасних, на різну 
тематику.

Наразі учасниками творчого колек-
тиву є ось ці талановиті, яскраві особи-
стості: художній керівник Віктор Йо-
сипович Мосьпан, Оксана Миколаївна 

Котова, Василь Федорович Антонюк, 
Борис Олександрович Кравцов, Ганна 
Михайлівна Тіханова, Володимир Вені-
амінович Бойков, Тетяна Олексіївна Гер-
шук, Валентина Миколаївна Гордєєва. 
Кожний з учасників колективу має му-
зичний смак, є обдарованим та яскравим 
артистом.

Про багатьох з них ми вже розповіда-
ли на сторінках нашої газети. Наприклад, 
В. Мосьпан та В. Бойков є досвідченими 
музикантами та викладачами ДШМ, а 
свій вільний час присвячують й колекти-
ву «Гармонія». Оксана Котова та Борис 
Кравцов окрім любові до співів можуть 
поділитися й захопленням дуже складним 
мистецтвом орігамі. Мають безліч талан-
тів В. Антонюк, Г. Тіханова, Т. Гершук та  
В. Гордєєва, але співати їм подобається                                                                  
більш за все.

Коли пісень в репертуарі зібралося 
досить багато, «Гармонія» вирішила по-
ділитися ними й запросила на свій кон-
церт всіх прихильників своєї творчості. 
На цьому концерті лунали пісні до пас-
хальних святкових днів, до Дня перемо-
ги, Дня матері. Всі вони були виконані 
з душею, відкрито та безпосередньо, 
тож байдужим не залишився ніхто. Де-
які пісні глядачі співали разом з колек-
тивом, під час виконання деяких на очі 
наверталися сльози, а деякі композиції                      
викликали щирі посмішки.

Оплески та багато теплих слів – наго-
рода, яку заслужено отримали небайдужі 
та щирі співаки та співачки «Гармонії». 
Вони працюють й надалі, готують нові 
пісні, розширюють репертуар, щоб на 
наступних зустрічах ще більше вражати 
своїми талантами й дарувати чудовий 
настрій, а також віру в те, що життя пре-
красне в будь-якому віці, за будь-яких 
обставин, треба тільки навчитися бачити 
гарне в кожному дні й досягти гармонії в 
своєму житті.

М. ТИХОНОВА.

Нещодавно на базі Новоайдарського центру надання соціальних послуг 
Новоайдарської селищної ради відбулась непересічна подія – свою концертну  
програму представив творчий колектив «Гармонія».
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1. Це Положення визначає загальні засади прове-
дення конкурсу на посаду керівника  закладу загаль-
ної середньої освіти Новоайдарської селищої ради                 
(надалі - ЗЗСО).

2. Конкурс на посаду керівника ЗЗСО складається      
з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та 
затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення       
конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили            
бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність 
установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному 
відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його 
трудовим колективом та представниками батьківського 
самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;
8) визначення переможця конкурсу;
9) оприлюднення результатів конкурсу.
3. Рішення про проведення конкурсу приймає упов-

новажений засновником орган - відділ освіти Новоай-
дарської селищої ради (далі – уповноважений орган):

- одночасно з прийняттям рішення засновником – 
Новоайдарською селищною радою - про утворення   
нового закладу загальної середньої освіти;

- не менше ніж за два місяці до завершення стро-
кового трудового договору (контракту), укладеного                   
з керівником закладу загальної середньої освіти;

- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового 
припинення (прийняття рішення про дострокове при-
пинення) договору, укладеного з керівником відповід-
ного закладу загальної середньої освіти, чи визнання 
попереднього конкурсу таким, що не відбувся;

- наявність вакантної посади керівника ЗЗСО.
4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюд-

нюється у місцевих засобах інформації, сайті уповнова-
женого органу наступного робочого дня з дня прийнят-
тя рішення про проведення конкурсу та має містити:

- найменування та місцезнаходження ЗЗСО;
- найменування посади та умови оплати праці;
- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу            

відповідно до чинного законодавства України;
- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце                

подання документів для участі у конкурсі; 
- дату та місце початку конкурсного відбору, його 

складові та тривалість;
- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу (за 

наявності – адресу електронної пошти) особи, яка 
уповноважена надавати інформацію про конкурс та                
приймати документи для участі у конкурсі.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, 
що не суперечить законодавству України.

5. Для організації проведення конкурсів на посади 
керівників закладів загальної середньої освіти  утво-
рюється комісія з проведення конкурсів на посади 
керівників закладів загальної середньої освіти Ново-
айдарської селищної ради (далі – конкурсна комісія),                      
персональний склад якої затверджує Засновник. 

6. До персонального складу конкурсної комісії вхо-
дять  представники Засновника (Засновників), Відділу 
освіти, інститутів громадянського суспільства (громад-
ських об’єднань керівників закладів освіти, професій-
них об’єднань педагогічних працівників,  профспіл-
кової організації та інших громадських формувань, а 
також експертів, фахівців у сфері загальної середньої 
освіти тощо). Чисельність членів конкурсної комісії 
становить від 6 до 15 осіб з рівною кількістю представ-
ників кожної із сторін, визначених Законом України 
«Про повну загальну середню освіту».

До участі у роботі комісії з правом дорадчого го-
лосу можуть залучатися представники громадських 
об’єднань та експерти у сфері загальної середньої                
освіти.

Організацію роботи щодо обрання представників 
трудового колективу  та батьківської громадськос-
ті здійснює адміністрація ЗЗСО, у якому оголошено     
конкурс. 

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
- за рішенням суду визнана недієздатною або                

дієздатність якої обмежена;
- має судимість за вчинення злочину, якщо така су-

димість не погашена або не знята в установленому за-
коном порядку, або на яку протягом останнього року 
накладалося адміністративне стягнення за вчинення 
корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї учасника     
конкурсу.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присут-
ності на її засіданні не менше двох третин від її затвер-
дженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення 
більшістю голосів її затвердженого складу. У разі рів-
ного розподілу голосів вирішальним є голос голови 
конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються про-
токолами, які підписуються усіма присутніми чле-
нами конкурсної комісії та оприлюднюються на 
сайті уповноваженого органу впродовж одного ро-
бочого дня з дня проведення засідання конкурсної                                                       
комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах не-
упередженості, об’єктивності, незалежності, недискри-
мінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-
яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на 
членів комісії та учасників конкурсу.

7. Для участі у конкурсі подаються такі документи:
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на 

обробку персональних даних відповідно до Закону    
України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія та/або резюме (за вибором                    
учасника конкурсу);

- копія документа, що посвідчує особу та підтвер-
джує громадянство України;

- копія документа про вищу освіту не нижче ступеня 
магістра (спеціаліста);

- копія трудової книжки чи інших документів, що 
підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше 
трьох років на момент їх подання;

- довідка про відсутність судимості;
- мотиваційний лист, складений у довільній формі;
- перспективний план на 2  та/або 6 років;
- документ, що підтверджує вільне володін-

ня державною мовою (копія додатку до атестату                                        
або диплому);

- довідка про проходження попереднього                             
(періодичного) психіатричного огляду.

Особа може надати інші документи, що                                    
підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті Положення документи по-
даються особисто  (або уповноваженою особою згідно 
з довіреністю) до конкурсної комісії у визначений в ого-
лошенні строк, що може становити до 30 календарних 
днів з дня оприлюднення оголошення про проведення 
конкурсу.

Уповноважена особа, що зазначена в оголошенні,  
приймає документи за описом, копію якого надає особі, 
яка їх подає.

8. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершен-
ня строку подання документів для участі у конкурсі       
конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність      
установленими законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у 
конкурсі осіб, які не подали всі документи, необхідні 
для участі у конкурсі відповідно до вимог законодав-
ства, або подали документи після завершення строку              
їх подання;

- оприлюднює на сайті Новоайдарської селищ-
ної ради перелік осіб, яких допущено до участі                                   
у конкурсному відборі (далі - кандидати).

9. Відділ освіти Новоайдарської селищної ради зо-
бов’язаний організовувати та забезпечити ознайомлен-
ня кандидатів із закладом загальної середньої освіти, 
його трудовим колективом та представниками бать-
ківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів         
до початку проведення конкурсного відбору.

10. Конкурсний відбір переможця конкурсу             
здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері 
загальної середньої освіти, зокрема Конституції Украї-
ни, КЗпП  України, Законів України «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту», антикорупційного за-
конодавства, інших нормативно-правових актів у сфері 
загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації 
державної політики у сфері загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» на період до 2029 року, схва-
леної розпорядженням Кабінету Міністрів України     
від 14 грудня 2016 року № 988-р;

- перевірки професійних компетентностей, що від-
бувається шляхом письмового вирішення ситуаційного 
завдання;

- публічної та відкритої презентації державною 
мовою перспективного плану розвитку закладу за-
гальної середньої освіти, а також надання відпові-

дей на запитання членів конкурсної комісії щодо                                        
проведеної презентації.

Зразок перелік питань законодавства України (дода-
ток 1), зразок ситуаційного завдання (додаток 2), крите-
рії оцінювання одного ситуаційного завдання, критерії 
оцінки відкритої публічної презентації перспектив-
ного плану розвитку закладу освіти на 2 (два) та/або 
6 (шість) років (додаток 3) оприлюднюються на сайті 
Новоайдарської селищної ради.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 
двох місяців з дня його оголошення.

Уповноважений орган зобов’язаний забезпечи-
ти відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію 
конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням 
відеозапису впродовж одного робочого дня з дня                                  
його проведення.

11. Порядок проведення конкурсного відбору.
Конкурсний відбір проводиться в три етапи                  

(1-3 робочих дні).
І етап – комп’ютерне тестування на знання зако-

нодавства України  у сфері загальної середньої осві-
ти, результат визначає комп’ютерна програма, у якій 
складено тест або у письмовій формі за екзамена-
ційними білетами (максимальна кількість 10 балів).                                 
Регламент етапу – 30 хвилин.

ІІ етап – перевірка професійних компетентностей, 
що відбувається шляхом письмового вирішення ситу-
аційного завдання (2 завдання максимальна кількість 
балів складає 4 бали). Регламент етапу – 30 хвилин.

ІІІ етап – публічна та відкрита презентація держав-
ною мовою перспективного плану розвитку закладу 
загальної середньої освіти, а також надання відповідей 
на запитання членів конкурсної комісії щодо проведен-
ня  презентації (максимальна кількість 2 бали). Рег-
ламент етапу – до 10 хвилин на виступ кандидата та                      
до 30 хвилин на запитання та обговорення.

Результати оцінювання ІІ-го та ІІІ-го етапів кон-
курсного випробування кожен член комісії вносить                 
до власного оціночного листа Конкурсу.

У протоколі засідання Комісії відображається: 
1) результат тестування або письмового завдання на 

запитання щодо знання законодавства України (І етап), 
2) за результатами суми балів, відображених в оці-

ночних листах членів комісії, середній бал оцінки       
перевірки професійної компетентності (ІІ етап),

3) за результатами суми балів, відображених в оці-
ночних листах членів комісії, середній бал оцінки 
презентації перспективного плану розвитку ЗЗСО                
(ІІІ етап). 

За підсумками трьох етапів претендент може               
отримати максимально 16 балів.

12. Переможцем стає учасник конкурсу, який на-
брав максимальну кількість балів, про що зазначаєть-
ся у підсумковому протоколі. Якщо участь у конкурсі 
брав один претендент, він вважається переможцем у 
разі набрання за підсумками оцінювання 9 і більше                            
балів.

13. Конкурсна комісія упродовж двох робочих 
днів  з дня завершення конкурсного відбору визна-
чає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, 
що не відбувся, про що складається відповідний про-
токол. Результати конкурсу оприлюднюються на                                                  
сайті Новоайдарської селищної ради.

14. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що       
не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;
- до участі у конкурсі не допущено жодного                 

кандидата;
- жодного з кандидатів не визначено переможцем 

конкурсу.
У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, 

проводиться повторний конкурс з додержанням правил, 
встановлених цим Положенням.

Результати конкурсу можуть бути оскаржені осо-
бами в разі порушення їх прав в процесі проведення 
конкурсу та прийняття рішення, у порядку та строки, 
визначені чинним законодавством України.

15. Протягом трьох робочих днів з дня визначен-
ня конкурсною комісією переможця конкурсу за його 
результатами Новоайдарський селищний голова або 
уповноважений орган призначає переможця конкурсу 
на посаду керівника ЗЗСО та укладає з ним строковий 
трудовий договір (контракт) строком на шість років 
або строком на два роки – для особи, яка признача-
ється на посаду керівника закладу загальної середньої 
освіти вперше. Інформація про укладений строковий 
трудовий договір (контракт) надається засновнику -                         
Новоайдарській селищній раді.
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Блондины или брюнеты?

Как считают ученые, настоящая блон-                                                                                   
динка — явление редкое, и по их подс-
четам уже к 2202 году блондинки окон-
чательно исчезнут с лица Земли. Только 
за последние 50 лет число блондинов и 
блондинок сократилось с 49 до 14 % от 
общего числа жителей планеты. А при-
чин тому несколько: во-первых, чтобы 
ребенок родился блондином, у обоих 
родителей должны быть светлые во-
лосы. Во-вторых, в странах, где преоб-

ладает темный цвет волос, население 
неуклонно растет, а вот европейцы – 
немцы, скандинавы, которые являются 
носителями «белокурого гена», – все 
чаще ограничиваются одним ребенком. 
Последний человек со светлыми воло-
сами родится, как полагают ученые, в 
Финляндии, где проживает самое боль-
шее число светловолосых людей на 
душу населения. Почему это происхо-
дит, понять несложно – натуральный 
блондин/блондинка – явление редкое, 
и найти себе пару, тоже светловолосую 

половинку, и чтобы по любви... 1 шанс                                                             
на миллион.

Ученые установили, что темново-
лосые представительницы прекрасного 
пола имеют более ранимую душу. Они, 
как правило, зависимы от мнения ок-
ружающих. Депрессии и стрессы чаще 
появляются у брюнеток. Тем не менее, 
85 % мужчин выбирают для брака брю-
неток, что свидетельствует о популяр-
ности темного цвета волос и их облада-
тельниц, умеющих удивлять, восхищать                     
и завораживать.

Самые густые волосы – у блонди-
нов. Волосяных луковиц на коже го-
ловы у них больше, чем у обладателей 
волос другого цвета. А меньше всего –                                   
у рыжеволосых.

Парики цвета блонд в сред-
нем в 3 раза дороже, чем в темных                                                 
оттенках.

Каждая третья жительница планеты 
красит свои волосы.

В тёмных волосах содержит-

ся гораздо больше углерода, чем                                                       
в светлых.

Первой женщиной, искусствен-
но осветлившей волосы пере-                               
кисью водорода, была жена импера-
тора Наполеона III. Чудо сотворил 
французский королевский парикмахер                                                                          
Гиго.

Брюнетки седеют медленнее. Се-
ребристый пигмент на темных воло-
сах выделяется дольше, поэтому про-
цесс изменения оттенка может занять                
до 10 лет.

Брюнетки могут похвастаться бо-
лее крепкой иммунной системой, 
чем блондинки. Они меньше под-
вержены стрессам и инфекционным                                                
заболеваниям.

Практика показывает, что среди жен-
щин, занимающих руководящие долж-
ности, 85 % брюнеток и только 15 % 
блондинок. Вторые половинки мульти-
миллионеров и миллиардеров нашей 
планеты – тоже на 62 % брюнетки.

Инициаторами праздника блондинок выступили американские белокурые 
адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препят-
ствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у своих 
светлоголовых женщин-коллег. И когда блондинкам надоело постоянно тер-
петь обидные шуточки по поводу цвета волос, они и решили бороться за свои 
права путем основания праздника в свою честь.

В 2001 году в США женщины юристы и адвокаты, оскорблённые не-
равенством женщин и мужчин, организовали свое движение и празд-
ничное шествие. В 2003 году Международная ассоциация блондинок по-
дала свою заявку в ЮНЕСКО с предложением всемирного празднования                                                                                                  
своего дня.

Цель праздника – не только повеселиться, но и доказать наличие высокого 
интеллекта и самостоятельности у прекрасных светловолосых леди, которые 
часто становятся героинями анекдотов.

А вот день брюнеток установили позже, в 2006 году, чтобы темноволосым 
не было обидно.

У сучасному суспільстві куріння 
є поширеною звичкою серед різних 
груп населення, в тому числі серед жі-
нок, підлітків і навіть дітей. Згідно 
зі статистичними даними, людей, які 
регулярно вживають тютюн, в сві-
ті налічується близько мільярда. В 
Україні  нараховується близько 9 млн 
активних курців, що складає третину 
всього працездатного населення. Україна 
посідає 17 місце в списку країн-лідерів                                                                   
за кількістю курців.

 Нікотинова залежність є серйозною 
небезпекою для організму людини. У 
той же час усвідомлення шкоди тютю-
ну є дієвою мотивацією, що допомагає             
подолати тягу.

Мінуси  куріння. Всю правду про 
шкоду куріння переконливо демонструє 
той факт, що до складу тютюнового диму 
входить 3000 різних хімічних сполук. У 
20 цигарках (середня добова норма кур-
ця) міститься 130 мг нікотину. Крім цьо-

го, в нього входять сотні отрут, в тому 
числі: цианід, миш'як, синильна кислота,        
чадний газ та ін.

У тютюновому димі міститься 60 
найсильніших канцерогенів: бензо-
пірен, Хріза, дібензпірен та інші, а та-
кож нітрозаміни, які мають руйнівну дію                     
на головний мозок.

Крім них, в його складі присутні ра-
діоактивні речовини: полоній, свинець, 
вісмут та ін. За один рік через дихаль-
ні шляхи курця проходить 81 кг тютю-
нового дьогтю, частина якого осідає                              
в легенях.

Яку шкоду приносить курін-
ня? За офіційною статистикою, в 
Україні щороку від хвороб, пов'яза-
них із курінням, помирає 120 тисяч                                                                
чоловік.

Шкода куріння для організму люди-
ни полягає в його здатності стимулю-
вати розвиток важких системних захво-
рювань. Багато з них мають смертельні 

наслідки. Щорічно в світі від тютюну 
помирає приблизно 5 млн чоловік. При-
близно 90 % смертей від раку легенів 
викликані вживанням тютюну. Дове-
дено, що життя людини з нікотиновою 
залежністю на 9 років коротше, ніж у                                   
його однолітка-некурця.

Які захворювання розвиваються 
через куріння? Найбільш негативни-
ми наслідками пристрасті до сигарет 
є онкологічні захворювання бронхів, 
легенів, трахеї, гортані, стравоходу, 
сечового міхура і підшлункової зало-
зи. Крім того, страждають нирки, ор-
гани репродуктивної та кровотворної                                             
систем.  

Нікотинова залежність виснажує 
нервову систему і гальмує мозкову 
діяльність. Реакції людини, яка па-
лить, сповільнюються, знижується                                 
інтелект.

  Куріння шкодить і здоров'ю шлун-
ково-кишкового тракту, викликаючи 
утворення поліпів товстого кишечни-
ка, виразки шлунка і дванадцятипалої 

кишки, гастрит, гастродуоденіт тощо. 
Смертність від хвороб органів травлен-
ня - виразки шлунка і дванадцятипалої 
кишки - у курців в 3,5 рази вище, ніж                      
у некурців.

Куріння сигарет провокує розвиток 
або ускладнює перебіг бронхіальної 
астми, хронічного риніту, туберкульозу, 
хронічної обструктивної хвороби ле-
гень і бронхіту, а також збільшує частоту      
захворюваності на ГРЗ та грип.

Пульс людини, що вживає тю-
тюн, на 15000 серцевих скорочень на 
добу частіше, ніж у некурящого. Та-
ким чином, навантаження на серце у 
нього приблизно на 20 % вище нор-
ми. Звуження судин викликає кисневе                                                              
голодування тканин - гіпоксію.

Знайте! Тютюнопаління скоро-
чує життя чоловіка приблизно на 12 
років, а жінки - на 11 років. Кожна                   
цигарка, яку ви палите, шкідлива!

Чи потрібна вона у вашому житті? Ні!

Л. БАБЕНКО, лікар-нарколог.

Попередження
про пожежну небезпеку

в лісах

Збільшується ймовірність виник-
нення загорянь в природних екосисте-
мах, невчасне виявлення яких може 
призвести до масштабних пожеж.  
Наголошуємо, «Правила пожежної без-
пеки в лісах України» є обов’язковими                                
для всіх громадян!

Перебуваючи у лісовій місцевості, 
не кидайте недопалки та непогашені 
сірники. Пам’ятайте, в даний поже-
женебезпечний період забороняється: 
розведення багать у лісових масивах, 
в’їзд до них транспорту, паління. За 
умов надзвичайної пожежної небезпе-
ки (5 класу), передбачається введення 

заборони на відвідування населенням 
хвойних насаджень. Порушення даних 
вимог тягне за собою адміністративну, 
кримінальну відповідальність та 
відшкодування винуватцями завданих 
збитків. Проте, рятувальники, в пер-
шу чергу, звертаються до свідомості 
громадян – із розумінням поставтеся 
до вимушених заборонних заходів та 
будьте відповідальними у дотриманні 
вимог безпеки.  При виявленні пожежі, 
що тільки починається, наприклад, не-
великого загоряння трави або тліючу 
лісову підстилку, спробуйте загасити 
його самотужки водою, ґрунтом або 
піском. Обов’язково треба почекати і 
переконатися, що вогонь не розгорить-
ся знову. Якщо ж пожежа досить знач-
на – негайно телефонуйте до служби 
порятунку за номером «101», повідомте 

про подію, її масштаби, та чітко вкажіть 
місце виникнення. Пам’ятайте, що 
лише спільними зусиллями ми зможе-
мо зберегти навколишнє середовище від        
руйнівної сили вогню!

При виявленні
вибухового пристрою

необхідно:
- не порушуючи обстановки біля 

місця знаходження підозрілого пред-
мету, здійснити невідкладні заходи 
щодо організації особистої безпеки                         
та оточуючих; 

- терміново повідомити за телефоном 
«101» чи «102» про виявлений вибухо-
вий пристрій чи підозрілий предмет (на-
звати своє прізвище, домашню адресу, 

телефон, точне місце знаходження вибу-
хового пристрою) та місце, де ви чекати-
мете на прибуття працівників Державної 
служби надзвичайних ситуацій чи 
поліції; 

- виключити можливість користуван-
ня мобільним телефоном поблизу місця 
знаходження вибухового пристрою, 
тому що не виключена можливість 
керуванням його спрацюванням                                                         
на відстані. 

Необхідно нагадати, що своєчасне 
повідомлення Державній службі надзви-
чайних ситуацій чи поліції про всі факти 
правопорушення або злочинного заду-
му, а також підозрілі дії невідомих осіб 
відносно вас, підвищує ефективність 
роботи Державної служби надзви-
чайних ситуацій, поліції і особисту                                                                 
безпеку.
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ      
(63-125). 095-678-06-28.

услуги

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

продам
ДОМ. 050-572-01-10.
ДОМ. 099-054-81-79.
ДОМИК в Айдар-Николаевке. 066-781-71-78.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
Четырёхкомнатную КВАРТИРУ на кв. Шевченко.                                   

050-708-41-67.
МОПЕД «Альфа», СКУТЕР «Навигатор», 095-05-36-761.
СКУТЕР, ВЕЛОСИПЕД. 050-85-75-851.
ЩЕНКОВ овчарки. 095-031-52-10, 066-159-82-17.
Деревянную КРОВАТЬ, б/у, СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ,           

КАРТОФЕЛЬ. 095-91-41-767.
ПАСЕКУ, ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ, СУШЬ. с. Михайлюки.    

066-08-77-937.
МАСТЕРКИ, ШПАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ - от 10 до 50 

грн, УГОЛКИ алюминиевые на кровлю, ПОДВЕСКИ для стояка 
воды железные, 1 м - 20 грн, ЭЛЕКТРОКОШКИ с монтажным 
поясом - 100 грн, ЦЕПЬ цельную добротную с замком, 4 м - 50 
грн, добротные деревянные ДВЕРИ (2 м х 1,2 м) - 50 грн, РУЧ-
НУЮ КАПУСТОРЕЗКУ, тонкую ОКАНТОВОЧНУЮ ПОЛО-
СУ (сечение - 1 х 5), 1 м - 10 грн, ВЕРТИКАЛЬНО-УГЛОВОЙ 
УРОВЕНЬ - 20 грн, ЛЮСТРУ, б/у - 20 грн, ПЕНОПЛАСТ ЛИ-
СТОВОЙ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ ЧАШКИ (на 2 ведра), б/у - 100 
грн, СУНДУЧОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА, ПОДСТАВКИ ПОД 
КАСТРЮЛИ на газплиту - 10 грн, ОКОННЫЕ РАМЫ, б/у (1 х 
0,55 м) - 50 грн, ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ, б/у (1 х 0,55 м) - 50 грн, 
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НА СПИРАЛИ, ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕ-
ЛИ; оконное СТЕКЛО 50*80 см, 1 шт. – 30 грн; ручной НАСОС 
алюминиевый для посадки пчел и опрыскивания деревьев и т. д. – 
50 грн; УЛЕЙ, РАМКИ, ШЛАКОВАТУ для утепления, РУБЕРО-
ИД в рулонах с крошкой, 1 м - 20 грн; резиновые ШЛАНГИ для 
полива; КОСУ – 100 грн, ВИЛЫ – 50 грн.; КАЙЛО, 2 шт. - 30 грн; 
ЛОМ - 50 грн. Телефон: 050-198-55-81, с. Безгиново.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

ООО «Айдар-Милам» тре-
буется на постоянную работу             
М Е Н Е Д Ж Е Р - Л О Г И С Т 
ПО СБЫТУ. За справка-
ми обращаться по телефону                          
050-35-83-563.

На постоянную работу тре-
буется ШИНОМОНТАЖНИК.   
050-837-66-84.

работа

ищу пару
ПОЗНАКОМЛЮСЬ С 

ЖЕНЩИНОЙ 40-50 лет без 
вредных привычек. О себе: 49 
лет, непьющий, некурящий, ІІІ 
группа инвалидности, пенси-                                                        
онер. 066-91-39-676. Александр.

Коллектив КНП «Новоайдарская многопрофильная боль-
ница» выражает искренние соболезнования и слова поддерж-
ки родным и близким в связи со смертью врача-невропатолога 
ЦУРИКОВА Сергея Александровича.

Прошло уже 9 дней, но боль не утихает. Память об этом 
добром человеке навсегда останется в наших сердцах. Пусть   
земля ему будет пухом, а душе – вечный покой.

Слева направо: первый ряд - 3, 4, 1, 11; второй ряд - 14, 16, 2, 8; 
третий ряд - 10, 5, 6, 12; четвёртый ряд - 13, 7, 15, 9.

Ответы на задания, опубликованные в № 21
Ключворд

Судоку-сёгун

Круги на полях

Японский кроссворд

ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на ім’я ГАНЗЮКА Олександра 
Федоровича, 01.05.1984 р. н., вважати недійсним.

ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на ім’я КОНОПЛЯНКА Дмитра 
Дмитровича, 15.05.1987 р. н., вважати недійсним.

считать недействительным

Відділ освіти Новоайдарської селищної ради оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад директорів: Де-
нежниківського ліцею, Штормівського ліцею, Вовкодаївської                               
гімназії.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 
календарних днів з дня публікації оголошення за адресою: ву-
лиця Дружби, 3, смт. Новоайдар, відділ освіти Новоайдарської                 
селищної ради.

Детальніше про конкурс – на сайті Новоайдарської селищної 
ради.
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1 червня 2021 року, вівторок
Всесвітній день батьків
Міжнародний день захисту       
дітей

5 червня 2021 року, субота
Всесвітній день охорони              
навколишнього середовища

6 червня 2021 року, неділя
День журналіста України
День працівників водного  
господарства України
День працівників місцевої     
промисловості України

8 червня 2021 року, вівторок
Міжнародний день домо-    
господарки і домохазяїна

9 червня 2021 року, середа
Міжнародний день друзів

10 червня 2021 року, четвер
Вознесіння Господнє

13 червня 2021 року, неділя
День працівників текстильної і 
легкої промисловості
14 червня 2021 року, понеділок
Всесвітній день донора крові

19 червня 2021 року, субота
День фермера

20 червня 2021 року, неділя
День Святої Трійці

День батька
День медичного працівника
21 червня 2021 року, понеділок
День літнього сонцестояння
Міжнародний День Йоги
22 червня 2021 року, вівторок

День скорботи і вшанування 
пам’яті жертв Війни в Україні

23 червня 2021 року, середа
Міжнародний Олімпійський 
день
25 червня 2021 року, п’ятниця
День дружби та єднання слов’ян
День митної служби України

26 червня 2021 року, субота
День винахідника і раціо-          
налізатора

27 червня 2021 року, неділя
День мікро-, малих і середніх 
підприємств
День молоді
День молодіжних і дитячих     
громадських організацій України
Міжнародний день рибальства
28 червня 2021 року, понеділок
День Конституції України

30 червня 2021 року, середа
Міжнародний день астероїда

28 мая. Убывающая Луна в 
знаке Козерог. Не самое удачное 
время для общения с государ-
ственными органами и предста-
вителями властных структур. В 
денежных вопросах также не 
все гладко. Велика вероятность 
задержки в получении прибыли, 
возможны и убытки. С другой 
стороны, решение вопросов с 
недвижимостью, а также все-
возможные организаторские 
дела должны пройти без особых 
серьезных осложнений.

29 мая. Убывающая Луна 
в знаке Козерог. 18-й лунный 
день. Довольно неблагопри-
ятный день, сопряженный с 
возникновением неожиданных 
проблем, для решения которых 
потребуется проявить макси-
мальную благоразумность и 
сдержанность. Желательно ре-
шать текущие вопросы с ми-
нимальной ответственностью. 
Разговор с начальством и смену 
места работы лучше перенести 
на более подходящее время. 
Не рекомендуется проводить       
финансовые операции.

30 мая. Убывающая Луна в 
знаке Водолей. Это время иде-
ально подходит для любой ум-
ственной и творческой деятель-
ности. 19-й лунный день. Не 
рекомендуется начинать новые 
дела. Желательно выполнять 
текущие задачи и не планиро-
вать грандиозные события на 
этот период.  Со сменой места 
работы лучше повременить. 
День подходит для небольших 
дел по дому. В этот период до-
пускаются мелкие операции                            
с деньгами. 

31 мая. Убывающая Луна 
в знаке Водолей. 20-е лунные 
сутки – благоприятная пора для 
активной деятельности. В этот 
период не рекомендуется отды-
хать – Луна требует активных 
действий и дает для этого доста-
точно энергии. В этот день уда-
ется любое дело. Можно смело 
начинать крупные проекты, 
решать текущие вопросы. Это 

удачный период для разговоров 
с начальством и смены места ра-
боты. Благоприятное время для 
домашних дел, любого обще-
ния. Подходящий день для фи-
нансовых операций. Идеальная 
пора для любых поездок.

1 июня. Убывающая Луна 
в знаке Водолей. 21-й лунный 
день. В этот день любая дея-
тельность принесет успех. Сил 
хватит на все – усталость не бу-
дет ощущаться. Можно смело 
завершать старые, доделывать 
отложенные и начинать новые 
проекты, искать деловых парт-
неров, проводить финансовые 
операции. Это хорошее время 
для разговоров с начальством, 
смены места работы. Благопри-
ятный период для домашних 
дел. День подходит для любого 
общения. Это идеальная пора 
для путешествий.

2 июня. Третья четверть в 
знаке Рыбы. 22-й лунный день 
– неблагоприятная пора для 
новых начинаний. Лучше по-
тратить его на обучение, пере-
осмысление жизненных планов. 
В этот день могут приходить в 
голову новые мысли и идеи – их 
стоит запомнить, обдумать и во-
плотить позже. Это неудачный 
период для разговоров с началь-
ством, смены рода деятельно-
сти. Громоздкие дела по дому 
рекомендуется отложить. Это 
нейтральное время для финан-
совых операций. Неблагоприят-
ная пора для любого общения и 
путешествий.

3 июня. Убывающая Луна 
в знаке Рыбы. В 23-е лунные 
сутки нежелательно заниматься 
активной деятельностью из-за 
негативной энергетики дня. Не 
стоит начинать ничего ново-
го, искать деловые контакты, 
инвестировать в рискованные 
дела. Лучше заниматься теку-
щей рутинной деятельностью. 
Можно проводить мелкие фи-
нансовые операции. Это небла-
гоприятное время для разгово-
ра с начальством. Нейтральная 
пора для смены рода деятельно-
сти, путешествий. Неблагопри-
ятный период для общения, сви-
даний. День подходит для работ 
по дому.

 

Резкий всплеск солнечной ак-
тивности провоцирует магнит-
ную бурю. Заряженные частицы 
устремляются к нашей плане-
те и наносят удар в защитное 
поле. Предотвратить угрозу не-
возможно, зато ученые способ-
ны распланировать аномалию        

по дням и часам.
- 8 июня – у метеочувстви-

тельных людей могут появить-
ся резкие или пульсирующие 
головные боли. Люди с диагно-
зом «сердечные заболевания» 
почувствуют сбой ритма серд-
ца. У гипертоников может резко    
«подпрыгнуть» давление;

- 9 июня – еще она непри-
ятная летняя дата, которая мо-
жет спровоцировать появле-
ние у метеочувствительного 
человека изменения качества 
сна, появление в поведении                           
склочности, раздраженности.

 
 

В этом году июнь пораду-
ет украинцев дополнитель-
ными выходными благодаря             
государственным праздникам.

На первый месяц лета, в 
частности, приходится большой 
христианский праздник – Трои-
ца, который в народе известен 
также как Зеленые праздники. 
Он отмечается в воскресенье, 
поэтому выходной переносит-
ся на ближайший следующий 

после него рабочий день, а это 
понедельник – 21 июня. Сле-
довательно, украинцы полу-
чат три выходных дня подряд:                      
с 19 по 21 июня.

Конечно же, в конце месяца в 
Украине будет отмечаться День 
Конституции. Он является офи-
циальным выходным днем и 
ежегодно празднуется 28 июня. 
Таким образом, украинцев 
ждет еще один праздничный             
уик-энд – с 26 по 28 июня.

Всего в первый месяц лета 
2021 года в Украине будет 20 
рабочих дней, а для отдыха –        
10 выходных.

Любій матусі, бабусі, прабабусі
Галині Василівні ОВЧАРЕНКО

привітання з ювілеєм і найкращі побажання!

Хай здоров’я лиш зміцніє,
Хай завжди душа радіє,

Хай щасливим серце буде,
Поруч будуть добрі люди!
Хай достаток буде в домі

І не буде місця втомі!
Рідні.

Любимую
маму и бабушку

ХОПЯК
Марию Кондратьевну
искренне поздравляем

с 80-тилетием!

Позади уже немало 
— целых восемьдесят 
лет. Пожелать хотим и 

дальше тебе счастливых, 
долгих лет!
Хотим сказать тебе «спа-

сибо» за доброту, любовь, теп-
ло, за воспитание, поддержку — с 

тобой нам очень повезло.
Желаем, чтоб глаз твоих нежных тепло не угаса-

ло и нас берегло! Чтобы твои драгоценные руки не 
знали усталости, горя и муки. И хоть не всегда ря-
дом бываем, знай: тебя мы не забываем. И от всей 
души поздравляем!

Желаем, чтоб следующий свой юбилей ты 
встретила в кругу своих родных, близких и друзей!

Твои дети, внуки и правнуки.


