
	 5	ЧЕРВНЯ	2020	р.
№	23	(10325)

 

 
 

 

 

Шановні журналісти!
 

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 
професійного свята – Дня журналіста.

Ваша повсякденна, наполеглива пра-
ця, високопрофесійне почуття обов’язку, 

відданість справі здобули широке визнання і шану читачів 
і шанувальників вашого таланту.

Бажаємо вам, шановні журналісти, невичерпної енергії 
задля втілення у життя всіх задумів, планів і мрій. Нехай 
сенсації, які вам доведеться висвітлювати, будуть добри-
ми, новини – позитивними, а газетні статті – яскравими. 
Нехай ваша робота ніколи не перетворюється на рутин-
не ремесло і завжди супроводжується творчими злетами,    
пошуками та знахідками.
   Голова районної              Голова районної 
   держадміністрації            ради

тетяна нОВИКОВа.         ВІКтОР МаКОГОн.

 
Шановні жителі 
Новоайдарщини!

 Від імені Новоайдарської районної 
державної адміністрації та районної 
ради прийміть щирі вітання з великим 

церковним святом Святої Трійці!
Бажаємо, щоб Бог допомагав, обдаровував 

здоров’ям! Міцності духу та здоров’я всім близьким! 
Нехай в оселі панують сердечне тепло та Божа благо-
дать! Посмішок, добрих обличь навколо та душевного 
просвітління! Нехай свято Трійці принесе родині мир, 
щастя, гармонію, порозуміння та добро! Бережи вас 
усіх Господь!

    Голова районної              Голова районної 
    держадміністрації            ради
    тетяна нОВИКОВа.       ВІКтОР МаКОГОн.

 

Читателям «Вестника Новоайдарщины» сообщаем, что стартова-
ла подписка на второе полугодие. Стоимость подписки составляет 
160 гривень.

Оформить подписку можно до 20 июня в редакции или в                          
отделении «Укрпочты».

Сделайте подарок своим близким!

Шановні журналісти!
Ви обрали для себе непросту долю – бути на роботі 

24 години на добу, ризикувати заради правди, а інколи 
й робити складний вибір між приватним та суспільним 
інтересом.  

Адже часто за одну й ту ж інформацію хтось вас щиро 
поважає, а хтось – ненавидить. Але ніхто не ставиться 
байдуже.  

Нещодавно Оксфордський словник визнав словом 
року слово «постправда», явищем року – «фейк», а 
героєм року – «троля». 

Та особисто я ніколи з цим не погоджуюсь! Не мо-
жуть об’єктивні факти бути менш важливими для 
суспільства, ніж емоції та особисті переконання!

Щиро вірю, що для медійників Луганщини дотри-

мання етичних норм журналістики важить набагато 
більше ніж матеріальний зиск, адже саме ви працюєте 
на «передовій» інформаційного фронту! Сьогодні ЗМІ – 
це зброя, без якої нам не перемогти.

Майбутнє – за цивілізованим інформаційним про-
стором, вільним від заангажованості, політичної 
обмеженості та стереотипів. І тільки ви, майстри сло-
ва, здатні завдати необхідний вектор та тримати високу 
професійну планку. 

Щиро вітаю вас зі святом – Днем журналіста! Хай 
ваша праця завжди буде вдячною! Щастя вам і вашим 
родинам!

З повагою, голова Луганської 
обласної держадміністрації – 
керівник ЛОВЦа            Сергій ГаЙДаЙ.

Дорогі земляки!
Вітаю всіх вас з 82-ю річницею від Дня утворення 

Луганської області.
Історично склалося, що Луганщина славиться 

своїми родючими землями та багатими надрами. Без-
умовно, це сформувало міцний стрижень покоління 
працьовитих та невтомних трударів. Саме завдяки 
ним загальновідоме обличчя Луганщини асоціюється 

зпотужним підпри-
ємництвом та ефек-
тивним господарю-
ванням на рідній 
землі.

Проте, як відомо, 
будь-який, стрімкий 
зліт, стабільне зро-
стання йдуть поруч 
із ризиком настання 
карколомної кризи. 
Для Луганщини, як і 
для сусідньої Донеч-
чини, порою випро-
бувань на міцність 
стала війна на сході 
України. Саме тоді 
населення області 

стало перед цивілізаційним викликом – між беззакон-
ням, економічною кризою і війною та між стабільністю 
і розвитком Луганщини.

Жителі Луганщини зробили важливий, дорого-вказ-
ний вибір. Однак ще багато людей у Луганську, Ал-
чевську, Краснодоні та інших непідконтрольних містах, 
залишилися заручниками окупаційної влади. 

Попри це, я вірю, що здоровий ґлузд переможе, і                                                       
наші земляки нарешті возз’єднаються з Україною.

Незважаючи ні на що, ми невпинно і невтом-
но будуємо наше мирне життя на теренах Луганщи-
ни. Однією українською сім’єю ми працюємо над 
створенням сучасного та прогресивного регіону, де 
захищається свобода слова, думки та віросповідання, 
де права меншин поважають та не порушують. Це ті 
загальнолюдські принципи та цінності, за які ми готові 
боротися і перемагати.

Цього дня я хочу побажати усім жителям Луганщи-
ни, від Троїцького до Довжанська, єдності, любові до 
нашої спільної Батьківщини, невичерпної сили духу,                 
родинного тепла та мирного неба над головою!

Слава Україні!
З повагою, голова Луганської 
обласної держадміністрації – 
керівник ЛОВЦа            Сергій ГаЙДаЙ.
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На порядок денний було винесено 22 
питання.

ЗВІТИ. Депутати заслухали та          
прийняли до уваги низку звітів.

Звіт голови районної ради Віктора 
Макогона був опублікований в нашій 
газеті, а також він оприлюднений на 
офіційному сайті районної ради. Віктор 
Васильович подякував депутатам за зла-
годжену системну роботу, завдяки якій 
вдалось багато  всього зробити.

Звіт голови районної державної 
адміністрації щодо виконання програ-
ми соціально-економічного розвитку 
району, виконання бюджету за 2019 рік 
та виконання райдержадміністрацією 
повноважень, делегованих їй район-
ною радою, розміщений на офіційному 
сайті РДА (ndar.loga.gov.ua). Голова 
держадміністрації Тетяна Новикова, 
резюмуючи звіт, акцентувала увагу на 
питанні надходження  суми у 14,5 млн. 
грн, які прийшли до району завдяки 
допомозі міжнародних донорів. «І в цьо-
му велика особиста заслуга депутата 
районної ради Олени Кизилової. За це 
їй велика вдячність від всього району»,- 
підкреслила Тетяна Володимирівна.

Про хід виконання районної 
комплексної програми підтримки 
учасників антитерористичної операції, 
операції об'єднаних сил та членів їхніх 
сімей на 2019-2021 роки за 2019 рік 
доповіла Ольга  Селіна, начальник  УСЗН 
Новоайдарської РДА. Протягом звітного 
періоду за особистим зверненням рай-
онною радою  було надано одноразову 
матеріальну допомогу одному поране-
ному учаснику АТО/ООС у  сумі 5 тис. 
грн. Протягом 2019 року в  стаціонарі 
Новоайдарського РТМО проліковано 16 
хворих учасників АТО/ООС на загальну 
суму 5 тис. 745,69 грн.

8 учасників АТО/ООС отримали по-
слуги по безоплатному зубопротезуван-
ню на загальну суму – 15 тис. 945,09  грн.

В КНП «Щастинська міська лікарня» в 
стаціонарних відділеннях проліковано  7 
осіб з числа учасників АТО/ООС, а саме: 
в терапевтичному відділенні - 2 особи; в 
гінекологічному відділенні – 2 особи; в 
хірургічному відділенні – 3 особи.

Новоайдарським районним центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді протягом 2019 року 30 сім’ям 
учасників АТО, в яких виховуються 42 
дитини, надано соціально – психологічну 
допомогу. У 2019 році на обліку як 
безробітні в Новоайдарському район-
ному центрі зайнятості перебувало 75 
учасників АТО/ООС, з них працевлаш-
товано 23 особи, в тому числі 1 особа  
отримала допомогу по безробіттю одно-
разово для організації підприємницької 
діяльності. 7 осіб з числа учасників АТО/
ООС проходили професійне навчання та 
14 осіб брали участь у громадських  та 
інших роботах тимчасового характеру.

В листопаді 2019 року було виготов-
лено 5 меморіальних дошок (пам’ятних 
знаків) на честь загиблих в АТО/ООС 
українських військовослужбовців на 
загальну суму 1765 грн. Здійснити їх 
встановлення планується протягом 2020 
року.

Про виконання районної Програми 
відшкодування частини суми кредиту на 
енергозберігаючі заходи на 2019-2020 
роки у 2019 році. У 2019 році «теплі кре-
дити» в АТ «Ощадбанку» отримали 86 
сімей. На суму 2 млн 196, 167 тис. грн; 
з районного бюджету було відшкодовано 
72 фізичним особам близько 266 тис. 
грн. ОСББ «Ера» отримало кредит на 
суму 50 тис. грн, відшкодування з рай-
онного бюджету склало 15% - 5 тис. грн. 
Загалом на 2019 рік було передбачено 
фінансування – 300 тис. грн. Фактично 
використано – 271 тис.  99 грн.

Щодо фінансово-господарської діяль-
ності за 2019 рік КУ «Новоайдарсь-
кий районний центр «Спорт для всіх»                                                                           

(в. о. директора Євген Білобровський). 
Загальна чисельність працюючих – 
7 осіб. У 2019 році були   закуплені 
інвентар та спортивна форма на загаль-
ну суму 56,5 тис. грн.  Протягом 2019 
року на стадіоні «Колос»  велись робо-
ти з благоустрою території. У жовтні 
встановлений новий паркан довжиною 
230 м.  Загальна вартість робіт скла-
ла 168 тис. 411 грн. В поточному році 
планується придбання нової газоноко-
сарки, спортивних тренажерів, котла                                                
для опалювання адмінбудівлі.

Також було заслухано звіт постійної 
комісії з питань антикорупційної 
політики, законності, прав, свобод і 
обов’язків з суспільно-політичними 
організаціями з виконання своїх повно-
важень за звітний період (голова Роман 
Тимофеєнко); звіт постійної комісії з 
питань місцевого самоврядування, ре-
гламенту, депутатської діяльності, етики, 
гласності, засобів масової інформації та 
комунальної власності з виконання своїх 
повноважень за звітний період (голова 
Олександр Сороковенко); про результа-
ти діяльності Новоайдарського відділу 
Сєвєродонецької місцевої прокуратури 

за 2019 рік  (прокурор  Новоайдарського 
відділу Максим Забара).

КОМУНАЛЬНА  ВЛАСНІСТЬ. 
Надані права постійного користуван-
ня земельними ділянками КНП «НО-
ВОАЙДАРСЬКИЙ ЦПМСД» та КНП 
«Новоайдарська багатопрофільна лікар-
ня». Надано згоду Новоайдарському 
територіальному центру соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) на списання транспортного за-
собу – автомобіля УАЗ 2206, балансова 
вартість – 0 грн.

З 1 серпня 2020 року КУ «Ново-
айдарський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)»  буде переіменовано 
у КУ «Новоайдарський центр надан-
ня соціальних послуг» Новоайдарської 
районної ради.

До переліку загальнорайонних 
заходів на 2020 рік, які фінансуються 
за рахунок районного бюджету, внесено                    
День району. 

Всі рішення, а також протоколи 
поіменного голосування розміщені на 
офіційному сайті райради.

І. КРАСНОЩОКОВА.

28 травня відбулась двадцять дев’ята сесія Новоайдарської районної ради 
сьомого скликання на чолі з головою райради Віктором Макогоном. Із 34 обра-
них депутатів на сесію прибуло 19 осіб. Секретарем було обрано Валентину 
Лісняк.

У роботі сесії взяли участь голова районної держадміністрації Тетяна Но-
викова та керівники деяких комунальних установ та закладів, прокурор Ново-
айдарського району Максим Забара.

В Олексіївці та Михайлюках  
орієнтовно у 450 подвір’ях мешканців 
позносило шифер з дахів; градом поби-
то вікна; посічено стіни, паркани тощо. 
Пошкоджено  покрівлі, вікна, стіни, 

внутрішні приміщення Олексіївського 
СБК, Олексіївської школи-гімназії, мас-
лоцеху, магазинів, Михайлюківського 
СБК.

У Колядівці та Вовкодаєво  також 

позносило шифер з дахів, вибиті вікна, 
посічені стіни, паркани тощо  орієнтовно 
на 360 подвір’ях мешканців.  Пострад-
жали будівлі Колядівської сільської 
ради, Колядівського СБК, Колядівського 
сільського музею, Колядівської сільської 
амбулаторії.  

На території сіл та на городах багато 
звалених дерев, знищеної городини та 
насаджень. Пошкоджено  лінії електро-
постачання та газопостачання, ведуться 
ремонтні роботи.

Завдано шкоду 4 сільгоспвиробникам 
району, а саме: КСП ім. Дзержинсь-
кого, КСП «Олексіївське», ТОВ 
«Скай» та ПрАТ СВФ «Агротон». За 
попередніми даними, пошкоджено 
сільськогосподарських культур на площі 
6600 га, в тому числі: 3400 га озимої 
пшениці, 3200 га кукурудзи, соняшника, 
ячміня.

У с. Нижньотеплому Станично-Лу-
ганського району пошкоджені дахи  
восьми багатоквартирных двоповерхо-
вих будинків та 35 приватних осель.

Без електропостачання залиши-
лись: у Станично-Луганському районі 
- 10310, у Новоайдарському - 1300, у 
Старобільському  - 1220, у Попаснянсь-
кому – 500 абонентів.  На щастя, об’єкти 
соціального значення не постраждали.

Унаслідок падіння дерев пошкоджені 
надземні газопроводи. Без газопо-

стачання залишились: 150 абонентів 
у Станично-Луганському та  70 – у 
Старобільскому районах. У Новоайдарсь-
кому районі був відключений 61 абонент 
у с. Олексіївка, але газопостачання вже                                                
відновлено.

Редакція звернулась до керівництва 
району з проханням прокоментувати 
ситуацію щодо надання матеріальної 
допомоги постраждалим через завдані 
стихією збитки.

Тетяна Новикова, голова Ново-
айдарської РДА: «На даний момент 
сільські ради уточнюють інформацію про 
завдані збитки. Ремонти мешканці бу-
дуть проводити поки що за власні кошти. 
А потім витрати будуть їм відшкодовані з 
сільських бюджетів при наявності чеків. 
Якщо грошей не вистачить, будемо звер-
татись до районної ради. Щодо городи-
ни. Всі отримають суму, із розрахунку 
розміру городу.  

З підприємствами складніше. Ми 
бачимо два шляхи: або звільнення 
від сплати податків, або також будуть 
відшкодування».

Віктор Макогон, голова районної 
ради: «Обов’язково будемо допомагати. 
Ми вже звернулись до народного депу-
тата Олександра Лукашева з проханням 
посприяти виділенню додаткових коштів 
з Держбюджету. Розраховуємо на його 
підтримку».

Від негоди, яка вирувала на Луганщині у ніч на 30 травня, постраждали одразу три райони області: Станично-Луганський, Новоайдарський та Старобільський.
Найбільших збитків стихія завдала Новоайдарщині. За даними Новоайдарської райдержадміністрації, унаслідок сильних, до 20 м/с, поривів вітру, граду та 

дощу постраждали села Олексіївської та Колядівської сільських рад.
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Новоайдарський районний 
комунальний заклад «Районна 
бібліотека» став учасником про-
екту «Спроможні бібліотеки спри-
яють досягненню Цілей сталого 
розвитку ООН до 2030 року», що 
реалізується ВГО «Українська 
бібліотечна асоціація» в межах 
Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру.

Мета проекту, який трива-
тиме 9 місяців, – підвищення 
інституційної спроможності 
10 бібліотек Донецької та 
Луганської областей в таких гро-
мадах: м. Краматорськ, м. Волно-
ваха, м. Соледар, м. Добропілля, 
смт Сіверськ, смт Новоайдар, 
м. Попасна, м. Лисичанськ, смт 
Троїцьке, смт Станиця Луганська.

Проект передбачає на-
вчання бібліотекарів осно-
вам стратегічного управління, 
у результаті чого спільно з 
місцевими громадськими 
активістами будуть розроблені 
стратегії діяльності бібліотек та 
актуальні плани бібліотечних 
заходів з урахуванням потреб 
громади. Окремим компонен-
том тренінгів будуть напрями 
діяльності бібліотек для досяг-
нення Цілей сталого розвитку 
(ЦСР), у результаті чого у кожній 
бібліотеці за підтримки громадсь-
ких організацій буде впроваджена 
принаймні одна нова бібліотечна 
послуга, яка покращить якість 
життя у місцевій громаді.

Учасники проекту пройдуть 
навчання за унікальною данською 
методологією «Дизайн-мислення 

для бібліотек» – це інноваційний 
спосіб мислення, який допоможе 
зрозуміти потреби користувачів 
бібліотеки та згуртувати громади.

Реалізація проекту до-
зволить бібліотекарям сфор-
мувати нові професійні та 
громадянські цінності, відчути 
відповідальність за стратегію 
діяльності бібліотеки як центру 
громади, набути нового досвіду у 
площині комунікації та співпраці 
з членами громади.

Проект імплементується 
ВГО «Українська бібліотечна 
асоціація» у партнерстві з Де-
партаментом культури та ту-
ризму Запорізької міської ради 
в межах Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру 
за фінансової підтримки урядів                              

Данії, Швеції та Швейцарії.
Програму ООН із відновлення 

та розбудови миру реалізують 
чотири агентства ООН: Про-
грама розвитку ООН (ПРО-
ОН), Структура ООН з питань 
гендерної рівності та розширення 
прав і можливостей жінок (ООН 
Жінки), Фонд ООН у галузі на-
родонаселення (UNFPA) і Про-
довольча та сільськогосподарська 
організація ООН (ФАО).

Програму підтримують два-
надцять міжнародних партнерів: 
Європейський Союз (ЄС), 
Європейський інвестиційний 
банк (ЄІБ), а також уряди 
Великої Британії, Данії, Кана-
ди, Нідерландів, Німеччини, 
Норвегії, Польщі, Швейцарії, 
Швеції та Японії.

 

Журналістика, звичайно, – справа непро-
ста, але дуже захоплива. Коли одного разу 
пірнаєш у цей цікавий світ, і відчуваєш, 
що це твоє,   то, мабуть, зворотного шляху 
немає.

Зараз щоденно над випуском газети, над 
тим, щоб кожної пятниці ви тримали в ру-
ках, свіжий номер «ВН»,  працює наш не-
великий творчий коллектив. Кожен знає 
свої обов’язки і відповідально ставиться 
до їх виконання. Все заради того, щоб ви 
тримали руку «на пульсі подій», знайоми-
лись з цікавими людьми, «відвідували» 
різноманітні заходи на шпальтах нашої 
газети. Так, наш колектив невеликий, 
але  ми завжди підтримуємо один одного, 
допомагаємо, радимось. 

З великою повагою ми ставимось до 
наших колег-ветеранів журналістики. Во-
лодимир Сергійович Мартинов,  Микола 
Іванович Літвіненко, Борис Михайлович 
Ільченко, Дмитро Григорович Курочка за 
можливості заглядають до нас в редакцію, 
так би мовити, «на вогник», дають слушні 
поради, діляться досвідом, цікавими 

матеріалами та чудовими фотографіями. 
Вони вміють і похвалити, і підказати як 
краще, орієнтуючись на власний чималий 
життєвий та професійний  досвід. І ми щиро 
вдячні їм за все. Кожний з вас, шановні ве-
терани журналістики, став справжнім май-
стром пера,  на своєму робочому місці творив 
історію сьогодення – без прикрас, правдиво 
і об’єктивно відображаючи сучасність. Ви 
обрали надзвичайно відповідальну спра-
ву – першими занурюватися у вир подій, 
створювати об'єктивну картину нашого                                                  
життя, працювати над літописом рідного 
краю.

Звичайно, свої слова  вдячності ми 
адресуємо нашим помічникам «на місцях» - 
нашим позаштатним кореспондентам. Їхня 
оперативність та наполегливість допомага-
ють нам робити наші випуски цікавішими 
та різноманітнішими. Дякуємо вам, 
друзі, за вашу небайдужість, активність, 
енергійність та любов до життя, до своєї 
малої батьківщини!

Тож, з нагоди відзначення Дня журналіста 
щиро вітаємо ветеранів журналістики, поза-
штатних кореспондентів,  всіх, хто помисли 
свої, талант і вміння віддавав та продовжує 
віддавати  цій благородній справі. Бажаємо 

вам здоров’я, щастя, невичерпної енергії 
задля втілення у життя всіх задумів, планів 
і мрій. Нехай теми, з якими ви працюєте, бу-
дуть мирними і приносять вам задоволення 
від роботи. 

Нас всіх єднає яких спільна справа і єдина 
мета – доля рідного краю, його стабільність 
і гідне майбуття. Сподіваємось, що наше 
спільне слово не просто піднімає дух – 
воно зцілює у людях віру, вселяє надію та є 
неоціненною підтримкою на шляху якісних 
перемін у житті. 

Бажаємо кожному з вас здійснення но-
вих творчих задумів та удач. Світлими 
нехай будуть помисли, щирими думки, 
переконливим слово. Будьте здорові, ща-
стя вам, добра, миру та натхнення! Нехай 
кожний новий день приносить гарні но-
вини та цікаві події, знайомства з гарни-
ми людьми! А ми, в свою чергу, про все 
це обов’язково розповімо на сторінках                                                            
районної газети.

З повагою – колектив редакції 
газети «Вісник Новоайдарщини».

Щороку 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Мабуть, 
ми впевнено можемо сказати, що День журналіста - це не тільки наше 
професійне свято як працівників засобів масової інформації. Це свято за-
гальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, 
без засобів її передачі, без професійного погляду на події і факти нашо-
го життя. Це 100 % й ваше свято, наші шановні читачі, бо ви завжди                                             
є нашими друзями та порадниками. 

Б. М. Ільченко Д. Г. Курочка М. І. Літвіненко В. С. Мартинов

Наші любі інформаційні партнери, 
колектив ТОВ «Вісник Новоайдарщини»!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного 
свята – Дня журналіста!

 Ваше слово, яке є голосом правди, додає надії і 
сповнює серця вірою у перемогу Добра та Світла.

Бажаємо вам міцного здоров’я, сімейного благополуч-
чя, невичерпної енергії для втілення творчих знахідок, 
сміливих проектів та наполегливості у досягненні нових 
висот на ниві журналістики.

Нехай вас завжди супроводжують удача і творче нат-
хнення! Нехай кожен день буде світлим та яскравим! 
Дякуємо за інформаційну підтримку!

З повагою – адміністрація та колектив 
Новоайдарської дитячої школи мистецтв.

Розпорядження 
голови Новоайдарської 

районної державної 
адміністрації 

№ 16-к від 28 травня 2020 року

Про призначення Коробки О.

Керуючись статтями 6, 10, 39 
Закону України «Про місцеві дер-
жавні адміністрації», відповідно 
до статей 21, 24 Кодексу законів 
про працю України, враховуючи 
погодження Луганської обласної 
державної адміністрації – облас-
ної військово-цивільної адміні-
страції від 28 травня 2020 року    
№ 1/01.01-31-2362,

ПРИЗНАЧИТИ КОРОБКУ Олену на посаду заступника го-
лови Новоайдарської районної державної адміністрації JІуган-
ської області, з посадовим. окладом згідно зі штатним розписом, з                                                      
01 червня 2020 року, на підставі її заяви.

 Голова   Тетяна НОВИКОВА.
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Починаючи розповідь про свій трудо-
вий шлях, посміхається: звісно, на фермі 
праця нелегка, але до всього звикаєш. 
Особливо, коли це стає справою всього 
життя, улюбленою роботою.

Народилася маленька Ніна в невели-
кому шахтарському місті Пролетарськ, в 
родині шахтаря. Можливо, її доля скла-
лась би зовсім по-іншому, але батько 
захворів, сім’я вирішила переїхати на 
малу батьківщину голови родини – в ма-
льовниче село Колядівка Новоайдарсь-
кого району. Тож у шість рочків дівчинка 
почала звикати до нового середовища, 
нового оточення. А воно її просто зача-
ровувало: всюди краса, луки, поля! Але 
найбільше її вабили милі тваринки з 
великими добрими очима – корівоньки. 
В  собі навіть не сумнівалась: після 
закінчення школи піде вчитися, 
щоб мати потім змогу працювати в 
тваринництві, на фермі. Сказано – зро-

блено. Позаду шкільні роки. Вступила 
до Старобільського технікуму, отримала 
професію зоотехніка. І розпочала свій 
трудовий шлях. Спочатку протягом року 
працювала в Старобільському районі. 
А потім повернулась до рідного села,         
де і мріяла працювати.

Ферма тоді була в селі величезна, одна 
з передових у районі. Тут утримувались 
1500 голів корів, 4 тисячі великої рогатої 
худоби. Великий колектив. І молодо-
му спеціалісту, двадцятирічній дівчині, 
довірили очолювати це величезне го-
сподарство! Чому? Тому що бачили її 
завзятість, безсумнівний потенціал, ба-
жання працювати, робити добрі спра-
ви і бути корисною рідному селу. Ніна 
Арсентіївна не підвела. Вона на всі 
100 % виправдала довіру, перебуваючи          
на цій посаді з 1970 до 1974 року.

А в 1975 році в Колядівці збудува-
ли  великий комплекс з вирощування 
нетелів на 4 тисячі голів. Півтори тисячі 
корів плюс завозили телиць та вирощу-
вали їх в прекрасних умовах, з дотриман-
ням всіх норм та правил. І начальником 
всього цього комплексу призначили Ніну 
Арсентіївну. Зараз вона з ностальгією 
згадує, які чудові умови були там як 
для працівників, так і для «вихованців». 
Все було облаштовані, а подвір’я просто     
тонуло у квітах. 

«Я просто не уявляла для себе іншої 
професії, іншої сфери діяльності, - гово-

рить Ніна Арсентіївна. - Якщо підходиш 
до телят, телиць, корівок з любов'ю, то 
про труднощі забуваєш. Звичайно, з 
ними непросто. Та й хто говорив, що буде 
легко. У зміну їх потрібно напоїти, про-
стежити, щоб отримали необхідні корми, 
доглянути, корів – подоїти. Спостерігати 
за цією працею я почала ще з дитин-
ства, тож для мене не було ніякого 
шоку. Я була готова до такого об’єму                                                                        
роботи і залюбки з ним поралась

На питання: що найважче в роботі       
в сфері тваринництва.

— Режим! – зі сміхом відповідає наша 
трудівниця.

— Але рано чи пізно звикаєш  вста-
вати близько четвертої ранку, аби встиг-
нути на ферму, або на комплекс вчасно, 
— усміхається Ніна Арсентіївна. — Було 
зо два рази, трохи затримувалась. То 
не знала, за що хапатися і що вдяга-
ти, аби встигнути. Мабуть, професії 
доярок, зоотехніків, завідуючих фер-
мою чи комплексом — одні з найваж-
чих у сільському господарстві. Адже 
щодня вранішнє доїння починається 
о 5-й годині, а останнє закінчується 
близько 22-ї. І вихідних та свят                                                                            
у тваринників немає. 

10 років Н. А. Тарасенко успішно 
завідувала комплексом, а потім, у 
1984 році, була призначена на по-
саду головного зоотехніка господар-
ства. На цій посаді вона сумлінно                                                           

працювала до 2006 року. 
З теплотою та добрими словами 

згадує Ніна Арсентіївна роки роботи 
під керівництвом голови Олександра 
Костянтиновича Стефанова, коли госпо-
дарство досягало найвищих показників, 
і навіть у скрутні часи керівнику ра-
зом з колективом вдавалося втримати                
господарство «на плаву».

З болем говорить про нинішню 
ситуацію. «Проходжу зараз повз ко-
лись величного комплексу, а на очі на-
вертаються сльози. Скільки всього було 
відбудовано! А зараз… Одні руїни. Два 
сараї з четвертої бригади лишилось – ото 
й увесь спадок. Не вберегли. На превели-
кий жаль. Якби ж можна було повернути 
час, якби можна було щось виправити, 
може, згуртувавшись, і можна було вря-
тувати господарство. Але про що говори-
ти. На жаль, ці чудові часи залишились 
позаду. А мені мої ферми і досі сняться». 

З 2006 року Ніна Арсентіївна, яка 
має безліч відзнак за свою сумлінну, 
доброчесну працю, знаходиться на за-
служеному відпочинку. Всі свої сили, 
всю свою любов віддає рідним людям, 
заради яких готова на все. Так заради 
онука, який є інвалідом дитинства, прой-
шла безліч інстанцій аби він отримав 
необхідні для підтримання життєвих 
сил тренажери. До речі, під час цих 
поневірянь жінка й дійшла висновку, 
яким має бути народний обранець. «Він 
повинен бути з людьми, поряд, а не ста-
вити себе на щабель вище. Тільки та-
ких людей я вважаю порядними. Які, 
якщо обіцяють, то допомагають, а не                                                                     
тільки відписуються на папері». 

Ніна Арсентіївна – приклад жінки, яка 
пройшла непростий трудовий шлях, але 
присвятила себе улюбленій справі, в якій 
вона склалася як професіонал, де знайш-
ла своє щастя та покликання. І це – вели-
чезне досягнення, про яке мріють бага-
то людей. Будьте здорові, шановна Ніна 
Арсентіївна, ніколи не падайте духом, 
посміхайтесь та будьте щасливі разом    
зі своєю чудовою родиною.

М. ТИХОНОВА.

Від чого залежить успіх кожної справи? Скажете, від наявності вкла-
дених коштів. А от і ні, хоча цей фактор також не останній. Поза 
сумнівом, результативність у будь-якому починанні залежить від лю-
дей. Тієї команди однодумців, які розуміють, що і як потрібно робити, які                                                                              
до всіх процесів підходять з відповідальністю та любов'ю.

Тваринницька галузь не виняток. І люди пригадують ще ніби не далекі 
часи, коли чи не в кожному з навколишніх сіл стояли заповнені корівники. 
Так і було. І на кожній ділянці цієї непростої роботи працювали справжні                        
професіонали своєї справи.

З однією з таких завзятих працівниць, відданих селу людей ми й по-
знайомимось сьогодні. Хоча, впевнена, ім’я нашої героїні не буде незнайо-
ме тим, хто працював з нею пліч-о-пліч на одному підприємстві. Тож це                                                                          
Ніна Арсентіївна Тарасенко.

Звичайно, і в онлайн-конкурсі були 
свої певні вимоги. Загалом, вони мало 
чим відрізнялися від умов для конкурсу 
в «реалі». Та все ж… Учасники повинні 
були виконати по два твори, як музикан-
ти, так і вокалісти, суворо дотримавшись 
хронометражу. Вокалістам треба було 
виконати дві пісні: акапельно та під му-
зичний супровід. Чесно кажучи, кожний 
виступ дійсно був неперевершений! Як 
вони могли не сподобатись! Таке вра-
ження, що слухав би й слухав, настільки 
постаралися конкурсанти!

Взяли участь за доброю традицією й 
учні Дитячої школи мистецтв з Новоай-
дару. Діти зізнаються, що хвилювались 
не менше, ніж під час в реалі. А, може, 
ще й більше. Роблячи відеозаписи, по-
мічали якісь недоліки, тому подекуди 
переписували по декілька разів. Ще й 
ще, поки все на відео не було ідеаль-
но. Відмінно впорались із завданням 
вокалісти Анастасія Шилова, Карина 
Черкашина, Данило Пронін (викладач                                         
Н. Курчицька), Вікторія Оніпко, Микита 
Янцен, Володимир Михайлюк (викла-
дач В. Зверхановська), гітаристи Віталій 
Дяченко та Микита Пронін (викладач 
О. Зайцев) та піаністка Дарія Коренева                                            
(викладач Т. Жданова).

Слід зауважити, що всі діти викла-
лись на повну: і зовнішній вигляд, і ма-
нера виконання, і рівень майстерності 
– все було якнайкраще! Так, часом хви-
лювання було відчутно й через екран,                     
але кожний виступ був гідний уваги.

Записали. Викладачі відправили ві-
деозаписи. Хоча й тут стикнулися з пев-
ними складнощами, але всі перешкоди 
було подолано. А далі – очікування. Таке 
хвилююче, адже щороку юні новоай-
дарці повертаються з цього конкурсу 
з перемогами. Як же буде цього року?                      
Чи не підведе онлайн?

І ось нарешті дочекалися! 
Підбито підсумки заключного (тре-

тього) туру обласного огляду-конкурсу 
індивідуальної виконавської майстер-
ності «Мистецтво і діти» серед учнів 
шкіл естетичного виховання, який від-
бувся 2020 року на базі обласного ко-

мунального закладу «Сєвєродонецький 
коледж культури і мистецтв імені Сергія 
Прокоф’єва» (Наказ управління культу-
ри, національностей та релігій Луган-
ської обласної державної адміністрації              

№ 51 від 27 квітня 20120 року).
Переможцями серед учасників у но-

мінації «Народні інструменти (балалай-
ка, гітара)» у ІІІ категорії (від 13 до 16 
років), нагородженими Дипломами за 
зайняте III місце стали: 

- Віталій Дяченко, 13 років, Новоай-
дарська дитяча школа мистецтв, викла-
дач Зайцев Олександр Олександрович;

- Микита Пронін, 13 років, Новоай-
дарська дитяча школа мистецтв, викла-
дач Зайцев Олександр Олександрович.

Це талановиті юні гітаристи, які 
щоразу шліфують свою майстерність,       
досягаючи все більшого успіху. 

Переможницею серед учасників у но-
мінації «Естрадний вокал (спів)» у І ка-
тегорії (від 7 до 9 років) із зайнятим IІІ 
місцем та відповідним Дипломом стала 
Карина Черкашина, 8 років, Новоайдар-
ська дитяча школа мистецтв, викладач 
Курчицька Наталія Андріївна.  

Визначено переможцями серед учас-
ників у номінації «Естрадний вокал 
(спів)» у ІІІ категорії (від 13 до 16 років) 
і нагороджено Дипломами за зайняте:

ІV місце 
- Данила Проніна, 16 років, Ново-

айдарська дитяча школа мистецтв,               
викладач Курчицька Наталія Андріївна;

- Володимира Михайлюка, 14 років, 
Новоайдарська дитяча школа мистецтв, 
викладач Зверхановська Валентина     
Іванівна.

Вітаємо всіх учасників і переможців! 
Бажаємо натхнення та нових перемог! 
Ми вами пишаємося! Ви всі молодці, 
талановиті, яскраві, справжні зіроч-
ки, які сяють все яскравіше та яскраві-
ше. Своєю участю в конкурсі ви тільки                     
підтверджуєте свої неперевершені дані! 

Ви та ваші викладачі доклали ба-
гато зусиль до спільного прекрасного             
результату. Так тримати!

М. ТИХОНОВА.

З впровадженням карантину перед освітою України та мистецькою освітою, 
зокрема, постали нові виклики та завдання, які вимагали налагодити процес 
навчання у дистанційній формі. Тож всі стали до роботи.

Педагогічні колективи закладів мистецької освіти напрацювали нові ме-
тоди навчальної та методичної роботи, віднайшли нові засоби та форми 
роботи з учнями аби ті не тільки не втратили набутих знань і навичок, а й 
змогли отримати нові. А також не забували брати участь в улюблених кон-
курсах, які, звичайно, теж змінили свій формат та стали «онлайн». Один з 
них – це обласний конкурс «Мистецтво і діти». Перший та другий тури цьо-
го конкурсу пройшли ще до початку карантину, тож участь в третьому об-
ласному турі взяли найкращі юні виконавці, учні шкіл мистецтв та шкіл                                                                  
естетичного виховання зі всієї Луганської області.
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Змін зазнали терміни проведення вступної кампанії у 
2020 році – усі дати зсунуто на місяць (серпень) з ура-
хуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації. 
Так, для вступників на основі ПЗСО реєстрація елек-
тронних кабінетів розпочнеться 1 серпня, прийом заяв 
та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, 
хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для 
вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі 
вищої освіти.

Творчі конкурси та вступні іспити на місця держав-
ного замовлення будуть проводитись з 1 до 12 серпня. 

Надання рекомендацій для зарахування на бюд-
жет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача 
вступниками документів для зарахування – до вечора                  
31 серпня.

Міністерство освіти і науки передбачило для 
вступників можливість подачі оригіналів документів 
поштою (і у зв’язку з цим до 5 днів збільшено інтервал 
між останнім днем подачі документів та виданням са-
мого наказу про зарахування). Передбачено також, що 
вступники зможуть надіслати сканкопії необхідних 

документів електронною поштою, наклавши на них 
кваліфікований електронний підпис, а самі документи 
донести після початку навчання.

Терміни проведення реєстрації для складання єдиного 
вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступ-
ного  випробування (ЄФВВ) перенесено. Реєстрація 
триватиме з 12 травня до 5 червня та відбуватиметься 
онлайн. Водночас дати проведення ЄВІ та ЄФВВ за-
лишаються незмінними – 1 та 3 липня відповідно. 
Дати ж реєстрації електронних кабінетів вступників на 
магістратуру, прийому документів, рекомендацій також                                   
перенесено на місяць.

Змінами розширено категорії вступників, що можуть 
скористатися правом на переведення на вакантні місця 
державного замовлення (особи, у яких один із батьків 
(усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи 
визнаний судом безвісно відсутньою особою під час  
виконання ним службових обов’язків).

В Умовах прийому також закріплено право іноземців  
та осіб без громадянства, у тому числі закордонних 
українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких 
визнано біженцями, та осіб, які потребують додатково-
го захисту, на здобуття вищої освіти нарівні з громадя-
нами України, у тому числі за рахунок коштів держав-
ного або місцевого бюджету за умови виконання таких 
же вимог до вступу, як і для громадян України. Тобто 
тепер для того, щоб навчатися на бюджеті, ця категорія 
вступників повинна буде успішно скласти ЗНО та подати                                                                                                             
до 5 заяв на бюджетні місця в університеті.

Оновлені Умови прийому приведено у відповідність 
до прийнятих 18 грудня 2019 року змін до Закону «Про 
вищу освіту». Зокрема, передбачено можливість по-
дання мотиваційного листа, скасовано обов’язковість 
проведення додаткових вступних випробувань для 
вступників на магістратуру, які здобули ступінь         
вищої освіти за іншою спеціальністю тощо.

mon.gov.ua

 
Міністерство освіти і науки внесло зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України. 

Відповідний наказ, підписаний 4 травня 2020 року, пройшов реєстрацію у Міністерстві юстиції.

Мінсоцполітики затвердило перелік посад праців-
ників - надавачів соціальних послуг державного/ко-
мунального сектору, які безпосередньо надають соці-
альні послуги за місцем проживання/перебування їх 
отримувачів (вдома).

Доплату у розмірі до 100 % заробітної плати  
зможуть отримати:

- педагог соціальний / фахівець із соціальної роботи;
- фахівець із соціальної допомоги вдома;
- соціальний працівник;
- соціальний робітник;
- фахівець з фізичної реабілітації;
- практичний психолог / психолог.
Персональний перелік працівників, яким встанов-

люється відповідна доплата, визначається керівником 
закладу, установи сфери соціального захисту.

Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в 
межах видатків місцевих бюджетів, передбачених 
за відповідними бюджетними програмами головних          
розпорядників бюджетних коштів.

Водночас, до цього часу в роботодавця також 
була можливість надавати фінансову підтримку 
працівникам соціальної сфери:

- працівникам можуть встановлюватися гранич-
ні надбавки у розмірі 50 % посадового окладу (став-
ки заробітної плати, тарифної ставки) за виконання 
особливо важливої роботи (на строк її виконання), за       
складність, напруженість у роботі;

- працівникам можуть встановлювати доплати у 
розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки) 
за розширення зони обслуговування або збільшення     
обсягу виконуваних робіт.

newformat.info

 
 

Після двомісячного простою Укрзалізниця нарешті 
відновлює рух поїздів.

За новими правилами, аби зайти в вагон тепер квит-
ка та паспорта буде недостатньо. Треба обов’язково 
бути в масці. Рекомендовано мати медичні рукавиці, 
та, звісно, пройти температурний контроль.

Провідники мають робити щогодини дезінфек-
цію. Та рекомендації з’являться і для пасажирів. На-
приклад, дезінфікувати руки та не залишати купе                          
без необхідності.

Провідники більше не пропонуватимуть напої та ко-
ндитерські вироби пасажирам. Але не відмовлять на-
лити окріп у власний посуд. Посилені заходи безпеки 
з’явились і на вокзалах: як проти вірусу, так і проти 
злочинності.

fakty.com.ua

Кабінет Міністрів України дозволив не проходи-
ти обов'язкову обсервацію під час перетину кордону 
учасникам зовнішнього незалежного оцінювання ра-
зом з однією особою, яка супроводжує кожного з них.

Зокрема, згідно з постановою № 424 від 29 травня, 
уряд вніс зміну до Порядку проведення обов'язкової 
обсервації осіб, які здійснюють перетин державного 
кордону, зазначивши, що його дія не поширюється на 
учасників зовнішнього незалежного оцінювання ра-
зом з однією особою, яка супроводжує кожного з них, 
якщо немає підстав вважати, що вони були в контак-
ті з особою, хворою на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

Ця норма стосується зокрема і учасників ЗНО, 
які в'їжджають з тимчасово окупованих територій                  
у Донецькій і Луганській областях та Криму.

vchasnoua.com

 

 
 
 

Прокурорами Новоайдарського відділу 
Сєвєродонецької місцевої прокуратури підтримано 
публічне обвинувачення та доведено в суді винуватість 
двох мешканців Новоайдарського району у викраденні 
чужого майна.

Слідством встановлено, що у січні 2020 року 
неповнолітня особа разом зі своїм повнолітнім дру-
гом здійснили крадіжку товарної продукції з магазину 
в смт. Новоайдар. Пізніше вказана повнолітня осо-
ба, діючи повторно, здійснила таємне та відкрите ви-
крадення чужого майна з двох автомобілів у цьому ж                           
населеному пункті. 

За фактом вчинення вказаних дій, неповнолітню осо-
бу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, 
та його повнолітнього товариша  за ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 
186 КК України. Після проведення необхідних слідчих 
дій та обрання правопорушникам запобіжних заходів, 
обвинувальні акти за обвинуваченням у вчиненні          
зазначених злочинів спрямовано до суду.

У судовому засіданні вину обвинувачених у вчиненні 
інкримінованих злочинів доведено у повному обсязі, 
неповнолітньому обвинуваченому призначено пока-
рання у вигляді 3 років позбавлення волі зі звільненням 
від його відбування з випробуванням строком 1 рік. 

Повнолітньому грабіжнику призначено покарання          
у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Довідково: на даний час вирок не набрав законної 
сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження 
(30 днів із дня проголошення вироку).

М. СЕРЕБРЯКОВА, прокурор Новоайдарського 
відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури.

Субсидія для безробітних: умови нарахування допо-
моги тим, кого коронакриза залишила без заробітку.

Житлові субсидії на наступний рік українцям при-

значатимуть автоматично без звернення громадян. Про 
це розповів заступник міністра соціальної політики   
Віталій Музиченко. 

За його словами, відповідне рішення ухвалив Уряд. 
«Всі субсидії, які діяли в минулому опалювальному 
періоді, автоматично подовжуються на наступний. 
Враховуючи карантин, ми зупинили особисту подачу 
заявок на переотримання субсидій. За інформацією, 
яка є в органах соціального захисту, всім буде пере-
призначена субсидія на наступний строк одержання», -                                                             
повідомив Музиченко. 

Міністерство прогнозує, що допомогу отримає по-
над 3 мільйони осіб. «Єдине, що в неопалювальний 
період кількість отримувачів традиційно зменшуєть-
ся. Розмір платіжок зменшується, відповідно і кіль-
кість одержувачів, і нарахована сума зменшуються. 
На початку наступного опалювального періоду кіль-
кість збільшується», - розповів заступник міністра                               
соціальної політики. 

tsn.ua
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Кисти рук имеют множество нервно-рефлекторных 
связей с важнейшими отделами периферической и 
центральной нервной системы. Огромное количество 
чувствительных рецепторов, связанных с важнейшими 
внутренними органами, реагирующими на стимуляцию 
рефлекторных зон, расположено именно на кисти. Это 
биологически активные точки, связанные с головным 
мозгом, бронхолегочной системой, пищеварительным 
трактом, мочеполовой системой, лимфатической сис-
темой и всеми отделами позвоночника. Концентрация 
акупунктурных точек на кисти значительно выше, чем 
на любом другом участке человеческого тела, поэтому 
точечный массаж кистей рук стимулирует работу все-
го организма. Массаж кистей рук — оздоровительная 
процедура, которую можно проводить самостоятельно 
в любую свободную минуту. Точечный массаж весь-
ма широко развит и актуален. С его помощью можно 
не только оказать общее укрепляющее воздействие 
на организм, но и частично, либо даже полностью,                
восстановить физические и умственные нарушения.

Элементарный массаж пальцев рук поможет: сни-
зить болевые ощущения в суставах; снять усталость; 
вернуть силы при быстрой утомляемости; восстано-
вить здоровье при плохом самочувствии и общем не-
домогании; устранить мигрень, головную боль, зуб-
ную боль, боли в спине и в плечах; нормализовать                                           
работу кишечника; успокоиться при стрессе.

Массаж кистей рук: улучшает кровообращение; нор-
мализует обмен веществ; восстанавливает силы; акти-
вирует работу головного мозга; избавляет от депрессии.

 Особое внимание следует уделить массажу подуше-
чек пальцев у маленьких детей в возрасте до трех лет. 
На подушечках пальцев расположены биологически 
активные точки, которые относятся к проекционным 
зонам головного мозга. Массажируя пальчики — сти-
мулируем речевое развитие у детей, мыслительную 
деятельность, развиваем мелкую моторику.

Массажируя кисти рук, мы воздействуем полностью 
на весь организм.

Большой палец связан с легкими, бронхами и пе-
ченью. Если на вас напал приступ кашля, помассируйте 
большой палец, интенсивно надавливая на основание 
ногтя.

Указательный палец влияет на работу пищевари-
тельного тракта. Представьте, что ваш палец – умень-
шенная модель системы пищеварения. Подушечка 
пальца под свободным краем ногтевой пластины – это 
рот. При зубной боли и других неприятностях, возни-
кающих в полости рта, массаж кончика указательного 
пальца поможет успокоить боль. Продвигаясь дальше 
по пищеварительному тракту, мы достигнем желудка, 
печени и желчного пузыря. Этим органам соответ-
ствует середина указательного пальца. Наконец мы 
добрались до толстого кишечника, который соотно-
сится с нижней частью указательного пальца и зоной                              
между ним и большим пальцем. 

Средний палец отвечает за систему кровообраще-
ния. У вас проблемы с кровеносными сосудами? Пред-
ставьте, что средние пальцы обеих рук – это 2 истока, 
из которых дальше разбегаются и ветвятся все много-
численные кровеносные сосуды вашего тела. Масси-
руя средние пальцы, вы посылаете оздоровительные 
сигналы, которые разносятся по всему организму, на-
полняя кровеносные сосуды силой и положительной 
энергией. 

Безымянный палец – самый слабый и наименее по-
движный из всех наших пальцев. Может быть, именно 
поэтому он связан с хрупкой нервной системой, равно-
весие которой так легко нарушить. Массаж безымян-
ных пальцев помогает справиться со стрессами, снять 
нервное напряжение и просто улучшить настроение. 

Мизинец – самый тонкий и маленький из 5 паль-
цев, но, несмотря на это, ему «доверены» очень важ-
ные органы: тонкий кишечник и сердце. При хро-
нических запорах полезно каждый день растирать                                     
мизинец и массировать основание ногтя. 

Огромное количество рефлекторных точек распола-
гается на самой ладони. Например, массаж ее централь-
ной части помогает унять сердцебиение, возвращает 
бодрость, борется с усталостью, поднимает настроение. 

Проводить массаж пальцев рук и кистей рекоменду-
ется около 7-10 минут. Повторять массаж можно до 5 
раз в день. Наибольший эффект имеет массаж на голод-
ный желудок, до завтрака. В ответ на ежедневную за-
боту, руки подарят отсутствие усталости и прекрасный 
внешний вид. Делая массаж рук, необходимо помнить, 
что во время этой процедуры будет проявляться забо-
та не только о самой коже, но и о тканях, о суставах,          
об организме в целом. 

1. За допомогою пінцета. Для цього необхідно вико-
ристовувати пінцет з вигнутими кінцями. Обережно захо-
піть паразита і зробіть кілька оборотів в будь-яку сторону.

2. За допомогою нитки. Якщо під рукою немає пінце-
та, то на допомогу прийде міцна нитка. Однак такий спо-
сіб досить довгий і важкий: слід зробити петлю з нитки і 
обмотати її навколо паразита. Потім повільно витягнути 
кліща.

3. Шприцом без голки. Вам знадобиться звичайний 
медичний шприц, який можна купити в будь-якій апте-
ці. Відріжте ту частину шприца, яка знаходиться трохи 
нижче рівня, куди приєднується голка. Виготовлене при-
стосування поставте на місце укусу кліща так, щоб він 
повністю містився всередині шприца. А далі повільно  
потягніть поршень шприца на себе.

4. Спеціальним гачком. В аптеках можна знайти де-
кілька спеціалізованих пристроїв для видалення кліщів. 
Одним з таких є гачок, на вигляд схожий на вигнуту дво-
зубу вилку. Процес простий: кліщ обережно затискається 
між зубами пристрою і акуратно викручується.

5. Спеціальною ручкою-ласо. Розкрийте петлю натис-
ненням спеціальної кнопки, накиньте її на паразита. По-
тім відпустіть кнопку, а саму ручку розташуйте так, щоб 
вона була перпендикулярна поверхні. Далі слід притис-
нути наконечник до шкірного покриву і повернути один    
раз навколо своєї осі.
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Если у вас болит в боку или начинаются трудности 

с перевариванием пищи, то такая ситуация говорит о 
проблемах в работе поджелудочной железы.

Симптомы болезней поджелудочной железы
Нарушение функций поджелудочной железы ха-

рактеризуется разнообразными симптомами. Напри-
мер, острый панкреатит проявляется резкой болью в 
подреберье, под ложечкой, которая сопровождается 
частыми приступами тошноты и рвоты, снижением                         
артериального давления, учащенным пульсом.

Типичными признаками хронического панкреатита 
является потеря аппетита, общая слабость, усталость, 
постоянное урчание в животе из-за повышенного газо-
образования. При сахарном диабете больной ощущает 
неутолимую жажду, сухость кожных покровов, зяб-
кость конечностей, головную боль, ухудшение зрения. 
Помочь можно с помощью народных средств лечения 
поджелудочной железы. 

Овсяное молоко. Овсянка на воде без соли и масла 
входит в список обязательных блюд при нарушении 
функций поджелудочной железы. Можно приготовить 
лечебный настой из овса: нужно залить 0,5 килограмма 
овсяной крупы литром кипящей воды и дать настоять-
ся в течение одного часа. Настой процеживают и при-
нимают по полстакана трижды в день. Также можно 
приготовить овсяное молоко. Полстакана крупы в ше-
лухе промывают, заливают полутора литрами горячей 
воды, доводят до кипения, после чего огонь уменьша-
ют. Во время варки нужно измельчить размягченную 
овсяную крупу при помощи деревянной толкушки и 
оставить ее вариться еще в течение получаса. Затем 
овес следует остудить и процедить. В итоге должна 
получиться белая жидкость. Приготовленное овсяное 
молоко принимают ежедневно по полстакана перед                                          
каждым употреблением пищи.

Лимонно-чесночная смесь с петрушкой. Приго-
товьте смесь, состоящую из прокрученных на мясо-
рубке и хорошо перемешанных 300 граммов чеснока, 
300 граммов петрушки и одного килограмма лимонов 
в кожуре, но очищенных от косточек. Полученная 
смесь помещается в стеклянную емкость, хранится 
в холодильнике и улучшает состояние при болезнях               
поджелудочной железы.

Целебные травы и ягоды. Смешайте равные ча-
сти брусничных, черничных и земляничных листьев, 
а также стручков фасоли и кукурузных рыльцев, по-
местите две столовые ложки смеси в термос, залей-
те кипящей водой и оставьте для запаривания. Также 
можно смешать в равных частях измельченные листья 
мяты, корень девясила, семена укропа, сушеницу, 
зверобой и кориандр. После этого готовят лечебное 
средство из расчета две столовые ложки смеси на два 
стакана кипятка, которое нужно настоять в течение 
часа. Приготовленный настой больной принимает             
четырежды в день по полстакана.

Настой из осиновой коры. Следующий рецепт та-
кой поместите осиновую кору в кастрюлю, залейте 
водой, чтобы жидкость покрывала верхний слой оси-
новой коры, кипятите полчаса. Дайте настояться и про-
цедите. Принимать по 50 миллилитров дважды в день, 
утром и вечером.

Картофельный сок. Необходимо взять два средних 
по размеру клубней картофеля, хорошенько промыть 
и не снимая кожуры натереть их на мелкой терке. Из 
полученной массы следует отжать через марлю сок, ко-
торый принимают дважды в день по половине стакана.

Гречка с кефиром. Вечером измельчите гречку в 
кофемолке. Одну столовую ложку крупы залейте ста-
каном нежирного кефира и оставить на ночь. Утром       
натощак нужно выпить приготовленную смесь.

Простокваша. Многим людям помогает при-
кладывание перед сном на левое подреберье в районе 
желудка льняной ткани, смоченной в обыкновенной 
простокваше. Такой компресс необходимо накрыть 
целлофаном и зафиксировать, обмотав тело шерстяным 
шарфом.

Помните о том, что использование народных ре-
цептов лечения поджелудочной железы не является 
безобидным занятием. Реакция организма может            
оказаться непредсказуемой.

Также нельзя забывать о повышенной чувствитель-
ности или полной несовместимости организма с тем 
или иным компонентом. Многие лекарственные расте-
ния вызывают аллергию, а некоторые травы имеют 
прямые противопоказания к применению.

При использовании народных рецептов ле-
чения болезней поджелудочной железы лучше                                             
проконсультируйтесь с врачом.
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После термической обработки свекла, томаты, бол-
гарский перец и ряд других продуктов не только меня-
ют свой вкус и консистенцию, но у них существенно        
снижается доля витаминов и других полезных веществ.

Никто не говорит о том, что их нельзя варить или жа-
рить, но именно в свежем виде их употреблять наиболее 
целесообразно

Свекла. Процент полезной для человека фолие-
вой кислоты снижается примерно на треть после того,          
как она будет сварена.

Томаты. В помидорах практически полностью исчез-
нет магний и цинк, если подвергнуть томаты варке или 
другому виду термообработки.

Болгарский красный перец в своем составе имеет 
большое количество витамина С. При варке его                 
концентрация уменьшается в четыре раза.

Имбирь. В некоторых рецептах этот корень реко-
мендуют варить, хотя в большинстве случаев он упо-
требляется в сыром виде. Термообработка лишает его 
большей части витаминов, А, C, B1, B2, а также ряда    
важных микроэлементов.

Спаржа. Сварив спаржу, вы сразу полностью лиши-
те этот овощ витаминов А, С, Е, K, группы В, а также        
фолиевой кислоты.

Брокколи. При варке брокколи потеряет до 40 %       
полезных веществ (а именно, витаминов А, С и кальция).

Чеснок. В сыром чесноке есть полезный элемент хо-
лин, а также витамины С, PP и группы B. Их он теряет 
при жарке или варке.
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куплю

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

ВОСК, МЕРВУ, ПРОПО-
ЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.

КРС: быков, коров, тёлок. 
095-05-22-071, 095-900-82-92.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

продам
Продам или обменяю КВАРТИРУ на ДОМ. Все удобства.       

068-303-44-50. Виктория.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 099-05-48-179.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский 

машзавод), б/у. Итальянская автоматика. 099-36-88-604.
ТРУБЫ поливные и пластиковые канализационные (б/у), ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ПОДСТАВКИ, БАКИ ПОД ВОДУ и МОЛОЧНЫЕ, БОЧКИ железные 
и картонные, ОКОННОЕ СТЕКЛО, РУЧНОЙ НАСОС алюминиевый 
для посадки пчёл и опрыскивания, ПЕРЕНОСНЫЕ ПЧЕЛОВОДНЫЕ 
ЯЩИКИ, РАМКИ, ПЧЕЛОВОДЧЕСКИЙ ИНВЕНТАРЬ, ПЧЕЛО-
ВОДЧЕСКИЙ КОСТЮМ белый, СЕМЕНА кабачков, укропа, тыквы, 
ДОСКИ новые, ШЛАКОВАТУ, РУБЕРОИД, железную КРОВАТЬ одно-
спальную на сетке, ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ ручную, ПРОИГРЫВА-
ЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО «Rigonda», СТОЛЫ КУХОННЫЕ пустотелые, 
СКОВОРОДКИ, КАСТРЮЛИ, ЁМКОСТЬ из нержавейки, ГРАБЛИ, 
ЛОПАТЫ, КОСУ, ВИЛЫ, ТЯПКИ. с. Безгиново, 050-198-55-81.

МОТОБЛОК «Нива», БИДОНЫ молочные. 050-699-06-56.
ДОМИК ДЛЯ ПАСЕКИ и МЕДОГОНКУ. 066-087-74-87.
КОРОВУ на молоко. 095-131-00-76.
ПОРОСЯТ (1,5 месяца). 095-61-91-500, 095-711-57-17.
ПЧЕЛ, 066-308-75-74.

услуги

Фермерство продає 
курей-несучок 

і молодняк 
Домінант, Ло-

ман Браун, Леггорн, Бор-
ковська, Геркулес та ін. 
Співпрацюємо з кращими 
фермами України. 

Доставка безкоштовно. 
066-039-95-20, 068-902-33-04

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на 
ім’я АНОХІНА Юрія Михайло-
вича, 25.03.1980 р. н., вважати 
недійсним.

ПОСВІДЧЕННЯ УЧАС-
НИКА БОЙОВИХ ДІЙ 
на ім’я ЖУФІНА Бориса 
Анатолійовича, 23.06.1972 р. н., 
вважати недійсним.

В І Й С Ь К О В И Й 
КВИТОК серії АВ 310121 
і БЕЗТЕРМІНОВЕ 
П О С В І Д Ч Е Н Н Я 
УЧАСНИКА БОЙОВИХ 
ДІЙ серії АБ 014861 на 
ім’я МОРОЗОВА Олексія 
Анатолійовича вважати 
недійсними.

П О С В І Д Ч Е Н Н Я 
УЧАСНИКА БОЙОВИХ 
ДІЙ на ім’я ШИШКОВА 
Віктора Олеговича, 
22.04.1990 р. н., вважати 
недійсним.

считать 
недействительным

7 июня 2020 года – 
полгода светлой памяти

АЛИМОВУ 
Анатолию Петровичу

Любимый человек не умирает,
А просто рядом быть 

перестает.
В твоей памяти, в твоей душе 
наша любовь будет вечной. 

Пусть земля будет тебе пухом, 
спи спокойно, 

дорогой наш человек.

Родные.

9 июня 2020 года – 
3 года светлой памяти 

КОНОНОВУ 
Михаилу Александровичу

И не лечит нас время, 
и боль не стихает,

И сжимает объятья свои 
все сильней.

Только память все помнит 
и не забывает

Дорогих наших, 
вечно любимых людей.

Спи спокойно, 
дорогой наш человек.

Пусть вечный свет 
озаряет твою душу.

Родные.

ПОМНИМ.. .

На 91 году ушла из жизни ветеран педагогического труда, человек 
активной жизненной позиции Нина Георгиевна БАРСУКОВА.

В памяти новоайдарцев она останется человеком неравно-
душным, душой болеющим за ставший родным поселок, за его 
красоту, обустроенность. Все, что касалось жизнедеятельности 
Новоайдара, Нина Георгиевна пропускала через себя, добрым 
советом помогая сделать его лучше.

Ваши добрые дела никогда не сотрутся из памяти. Мир и    
покой Вашей душе.

Колектив Новоайдарсь-
кого районного Будинку 
культури висловлює глибо-
ке співчуття колезі Рубан 
Ользі з приводу непоправної 
втрати – смерті матері                                              
РУЗАНОВОЇ Віри Петрівни.

Ремонт 
изготовление, 

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

Новоайдарський центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді (код ЄДРПОУ 26262803) 

повідомляє
Розпорядженням голови районної державної адміністрації          

№ 235 від 29.05.2020 року «Про реорганізацію Новоайдарсько-
го районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
шляхом приєднання» установа припиняє свою діяльність шля-
хом реорганізації (приєднання) до комунальної установи «Ново-
айдарського територіального центру соціального обслуговування                             
(надання соціальних послуг)».

Кредитори можуть заявити свої письмові вимоги протя-
гом 2 (двох) місяців з дня опублікування цього повідомлення 
про прийняття рішення про припинення діяльності юридичної                          
особи в результаті ліквідації.

Письмові вимоги приймають за адресою: 93500, смт. Новоайдар, 
вул. Банківська, 31. Тел. (06445) 9-23-77.

Шановні 
новоайдарці!

30 травня 2020 року внас-
лідок ускладнення погодних 
умов, а саме сильних поривів 
вітру, граду, дощу на території 
Олексіїівської та Колядівської 
сільських рад Повоайдарсько-
го району сталася надзвичайна 
подія.

3 метою привернення уваги 
суспільства до проблем най-
більш соціально незахищених 
верств населення, формування 
громадської думки на користь 
милосердя, Президія Правлін-
ня Новоайдарської районної організації Червоного Хреста України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:

Оголосити з 1 червня 2020 року благодійну акцію «ТУРБОТА».
Кожен з нас майже щодня стикається з ситуаціями, коли людям 

необхідна допомога: медична, гуманітарна, психологічна, чи на-
віть проста людська чуйність.

Білшість людей здатні самотужки впоратись із власними про-
блемами і негараздами. Проте є багато і таких, яким потрібна 
системна допомога.

Основним статутним завданням Товариства Червоного Хре-
ста України є захист жиrгя людини, попередження та полегшення 
людських страждань під час збройних конфліктів, внутрішніх про-
тистоянь, стихійних лих, катастроф, аварій, інших надзвичайних 
ситуацій.

Та все ж, як показує життя, є ситуації, наслідки яких можна по-
долати лише спільними зусиллями. Для цього необхідне єднання 
якомога більшої кількості людей. Підтримайте нову акцію «ТУР-
БОТА» і допоможітъ поліпшити життя самотніх громадян похи-
лого віку, ветеранів війни, інвалідів. Кошти, зібрані під час акції, 
підуть на придбання ліків, речей першої необхідності для адресної 
соціaльної допомоги нужденним.

Якщо кожен з нас зробить хоч незначний внесок у скарбничку 
добрих справ, милосердя на нашій Землі стане більше!

3 повагою та вдячністю -
голова Новоайдарської РО ТЧХУ              Н. ПОЗДНЯКОВА.
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День Святої Трійці – це одне 
з основних свят у християн-
стві. Він був встановлений на 
честь зішестя Святого Духа на 
апостолів і Діву Марію. Назва 
свята означає єдність Святого 
Духа, Бога-отця і Бога-сина. 
Вважається, що Святий Дух зі-
йшов у вигляді вогненних язи-
ків. Вогонь означав здатність і 
силу спалювати гріхи, очищати, 
освячувати і зігрівати людську 
душу. У цей момент в Єруса-
лимі було багато віруючих. До 
них вийшли апостоли і почали 
читати проповіді на багатьох 
мовах. Проповіді подіяли на 
слухачів, і багато з них запиту-
вали у апостолів, що їм роби-
ти. На що отримали відповідь 
від Петра: потрібно покаятися і 
хреститися для прощення гріхів                                                 
в ім'я Ісуса Христа.

Офіційно Трійцю вперше 
відсвяткували в 381 році, коли в 
Константинополі був скликаний 
II Вселенський собор, де затвер-
дили догмат про рівність всіх 
Божих осіб. Стародавні слов'я-
ни звернули увагу на Трійцю 
лише через 300 років після 
хрещення Русі, в кінці XIII –                        
початку XIV століть.

У цей день прийнято вва-
жати, що людська душа під 
дією Божої благодаті розквітає      
плодами чеснот. 

Традиції на Трійцю

Головний колір Трійці – зе-
лений. Він символізує 
животворення і вічне 
життя. Саме святкування 
триває упродовж трьох 
днів. Напередодні, в су-
боту, проводиться всеніч-
не бдіння. Безпосередньо 
на саму Трійцю в церк-
вах здійснюють святкову 
літургію, святять воду, 
прикрашають храми 
гілками дерев і травою. 
Третій день Трійці при-
йнято називати Днем 
Святого Духа. Гілля та 
траву, які люди прино-
сять з церкви, засушу-
ють і зберігають протя-

гом року. Повір'я говорить, що 
вони будуть оберігати оселю від                                
негараздів і хвороб.

Ще однією традицією Трійці 
є відвідування кладовищ – там, 
як і в поминальні дні, залишають 
частування на могилах. Важ-
ливо зустрічати свято Трійці в 
чистому будинку – напередодні 

у ньому проводять генеральне 
прибирання, готують святковий 
стіл. Після відвідування церкви 
сім'я збирається на обід або йде 
в гості до рідних або близьких. 
До свята жінки печуть пироги, 
готують м'ясні та рибні закуски. 
У деяких регіонах у цей день 
фарбують яйця в зелений колір.

Молоді дівчата нерід-
ко ворожать на Трійцю 
в надії передбачити своє 
майбутнє та любов.

Роса, що випала на 
Трійцю, вважається дуже 
корисною для здоров'я. 
Дівчатам радять нею 
вмиватися, щоб зберегти 
молодість і красу.

Чого не можна 
робити на Трійцю

Християнам не мож-
на на Трійцю працю-

вати і прибирати будинок, це             
вважається гріхом.

Також не можна стригтися, 
плести, в'язати, вишивати.

Особливо сувора заборона 
стосувалася земляних робіт на 
Трійцю, оскільки в цей день 
земля вважалася іменинницею, 
і її не можна було турбувати.

Заборонено купатися в річ-
ках і озерах: за повір'ям, ру-
салка може вийти на сушу і за-
брати людину з собою на дно               
водойми.

Поганою прикметою вважа-
ється відгуляти весілля на п’ят-
десятий день після Великодня, 
але добре – свататися.

У народі вірили, що на Трій-
цю приходять міфічні істоти – 
мавки і русалки – тому небажа-
но одному йти в ліс або на поле.

У цей святковий день не 
можна відчувати і проявляти 
негативні емоції. Постарайте-
ся утриматися від сварок, кон-
фліктів, претензій, заздрості,           
образ і іншого.

На Трійцю не можна суму-
вати, ображатися на когось                 
і думати про погане.

unian.ua; 
24tv.ua; segodnya.ua

Трійця святкується на 50-й день (через сім тижнів) після Великодня – Світлого Христового 
Воскресіння.

Лунное затмение 5 июня 
2020 смогут наблюдать жите-
ли Южной Америки, Юго-За-
падной Европы и Западной 
Африки. Время максимальной 
видимости — 19:25 по UTC 
или 22:25 по Киеву. Весь пе-
риод лунного затмения займет                                             
3 часа и 18 минут.

Само лунное затмение, как 
подтверждают ученые NASA, 
никак не влияет на самочувствие 
или здоровье человека. Однако 5 
июня 2020 года, одновременно с 
полутеневым затмением Луны, 
мы наблюдаем еще одно явле-
ние – Полнолуние. В этот энер-
гетически сильный период 
возможны приступы агрес-
сии, страха, бессонницы, 
депрессий у эмоционально 
чувствительных людей.

В большинстве случаев 
такие реакции происходят 
из-за самовнушения. Люди 
убеждены, что в Полно-
луние должно произойти 
что-то таинственное, мис-
тическое или страшное. 
Также в этот период случа-
ются приливы, что может 
спровоцировать влияние 
сил природы, негативно 
отразиться на поведении       
животных и людей. 

Правда, у астрологов есть 
своё мнение: они считают, что 
если Луна лишь частично бу-
дет укрыта тень нашей пла-
неты, то и неприятности ста-
нут не только «неприятными»,                              
но и неожиданными. 

Как известно, лунное затме-
ние 5 июня будет проходить в 
Стрельце. Стрелец — знак не-
постоянный, потому стоит ожи-
дать внутренних противоречий, 
конфликтов с окружающими. Не 
стоит отправляться в дальнюю 
дорогу: всё может пойти не по 
заранее запланированному сце-
нарию. От дорогостоящих по- 

купок также нужно отказаться.
В период лунного затмения 

5 июня 2020 года обостряются 
чувства, особенно романтиче-
ские. Усиливается энергия Ве-
неры и Марса, что благотворно 
влияет на любовную сферу. По-
этому во время текущего затме-
ния полезно устроить свидание, 
наладить интимную и эмо-
циональную связь с любимым 
человеком. Также для одино-
ких людей возрастает вероят-
ность встретить свою вторую               
половинку. 

Избегайте ссор и конфликтов 
во время лунного затмения.

Не накапливайте обиды, 
учитесь прощать и про-
говаривать проблемы с    
близкими.

Будьте осторожны за 
рулем, не занимайтесь   
экстремальным спортом.

Наиболее восприимчивы 
к затмениям Близнецы, 
Дева, Рыбы и Стрельцы.

Но не всё столь безра-
достно: период лунного 
затмения 5 июня отлично 
подходит для планирова-
ния, составления «карты         
желаний» и уединения.

kurer-sreda.ru; 
joy-pup.com

 
Уже 5 июня нам предстоит увидеть лунное полутеневое затмение. Во время лунного затме-

ния Солнце, Луна и Земля выстраиваются на одной условной линии. Земля отбрасывает тень 
(чаще – полутень) в виде конуса, в котором находится Луна во время затмения. 5 июня 2020 года 
Луна окажется в полутени Земли, поэтому мы и сможем наблюдать полутеневое затмение. 
Степень покрытия Луны земной тенью меняется, в зависимости от фазы затмения.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 22

6 июня отмечает свой 
65-й День рождения 

замечательный 
человек - уважаемый 
Василий Григорьевич 

КОМАРЫСТЫЙ!

Ваш 65-й юбилей — 
это не обычный День 
рожденья. Это время 
преданных друзей, род-
ственников и самоут-
верждения. Вы мужчина 
видный и в расцвете сил, 
и  к лицу вам мудрость и со-
лидность. Не привыкли дома, на 
боку, по душе вам действие, активность. К празд-
нику хотим вам пожелать счастья и успехов в жиз-
ни личной. не сдаваться и не унывать, и отметить      
праздник свой отлично!

Любим и уважаем – семья Кравченко.


