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Читателям «Вестника Новоайдарщины» 
сообщаем, что стоимость подписки

на месяц составляет 40 гривень. 

Сделайте подарок своим близким!

Заява Прем’єр-міністра відобра-
зилася у змінах до сумнозвісної 
постанови № 277 через місяць – 
відповідна постанова (№ 546 від      
26 травня 2021 року) була оприлюд-
нена на сайті Кабінету Міністрів                                                                          
2 червня. Нарешті крапку в історії про 
примусове переведення пенсіонерів 
на банківське обслуговування по-
ставлено – до 2023 року доставкою 
пенсій буде займатися Укрпошта. 
«Пенсіонер сам має обирати, де і в 
який спосіб йому зручно отримувати 
пенсію. Якщо в банку – то в банку. 
Якщо в Укрпошті – то в Укрпошті. 
І ніхто не має права змусити його 
робити вибір не на свою користь», 
- прокоментував зміни до постано-
ви генеральний директор Укрпошти 
Ігор Смілянський. 

Чому відмінили обов’язкове         
переведення пенсії на картки?

МінСоц та ПФУ неодноразово го-
ворили про необхідність переведен-
ня пенсійних та соціальних виплат у 
безготівкову форму. Підтримує таке 
рішення і Укрпошта, але за єдиної 
умови – перехід має відбуватися 

поступово і так, щоб питання от-
римання коштів не перекладало-
ся на пенсіонерів. Зараз Укрпошта 
доставляє пенсії для понад 3,5 млн 
пенсіонерів додому. Вартість достав-
ки пенсій ніяк не перекладається на 
пенсіонерів – цю послугу оплачує 
держава. Проте, з переведенням ви-
плат на банківські картки пенсіоне-
рам самим потрібно буде подбати 
про те, де і як зняти гроші з картки. 
Завдання не з легких, бо з понад 27 
тис населених пунктів в Україні бан-
комати є лише у 4,3 % міст. При цьо-
му велика кількість пенсіонерів зосе-
реджена саме в сільській місцевості, 
де банківської інфраструктури немає 
взагалі. Якщо виплату пенсій пе-
ревести на картку, ці люди просто                                           
не будуть мати, де зняти гроші. 

Відсутність доступу до терміна-
лів і банкоматів стала основною 
причиною відтермінування пе-
реходу на банківські картки. По 
суті, Укрпошта - єдина компанія, 
яка на сьогодні може забезпечи-
ти пенсіонерам в селах доступ                                                                                     
до готівки. 

Постанова № 546 передбачає, 
що умови видачі пенсій будуть 
змінені в 2023 році – до того часу 
доставкою пенсій буде займатися                                 
Укрпошта.

Що робити пенсіонерам, 
які хочуть повернутися на                                       
обслуговування до Укрпошти?

За кілька місяців, поки 
вирішувалася доля пенсійних ви-
плат, пенсійні фонди загітували 
деяких пенсіонерів відкрити бан-
ківські рахунки для отримання                             
пенсії.

Якщо отримувати гроші на 
картку не зручно, нова постано-
ва дозволяє пенсіонеру повернути-
ся на обслуговування до Укрпошти. 
Подати заяву до ПФУ можна осо-
бисто або відправити документи                                                                   
поштою. 

Законних підстав відмовити у 
отриманні соцвиплати чи пенсії че-
рез пошту або змусити переходи-
ти на обслуговування в банк ні в 
Пенсійного фонду, ні в управлінь 
соцзахисту немає.

Більше того, такі дії працівників 
можна кваліфікувати як зловживан-
ня службовим становищем, що за 
чиним Кримінальним кодексом ка-
рається позбавленням волі на термін 
до трьох років. 

Отож, якщо працівники ПФУ чи 
УСЗ під час консультації змушу-
ють відкривати рахунок в банку –               
це маніпуляція.

Діє гаряча лінія Укрпошти, 
куди пенсіонери можуть зверта-
тися у разі, якщо їм відмовили у 
переведенні отримання пенсії через                                     
Укрпошту.

Залишити заявку можна за телефо-
ном +38 (044) 354-52-73 або надіслати 
електронним листом на адресу                                                                      
pv@ukrposhta.ua.

 ukrposhta.ua

Заяви Пенсійного фонду України щодо примусового переведення виплати пенсій на банківські картки 
викликала значний резонанс. Не всі літні люди мають досвід користування картками, не кажучи вже 
про те, що більшість з них, а мова йде про тих, хто проживає в сільській місцевості, не мають навіть                           
доступу до банкоматів, щоб зняти з картки готівку. 

Проте вже 30 квітня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що примусового переведення не 
буде. Отримання пенсій та соціальних виплат повинно бути комфортним для пенсіонерів, а отримання           
пенсій на картку є правом, але не зобов’язанням пенсіонера – йдеться у заяві Прем’єра. 
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Рятувальники смт Новоайдар
закликають дотримуватись

елементарних правил безпеки
під час відпочинку поблизу водойм!

Шановні громадяни! Дотримуйтесь 
елементарних правил безпеки під час 
відпочинку поблизу водойм! Вода є не 
тільки джерелом життя, здоров’я та задово-
лення, але й джерелом небезпеки для жит-
тя людини. Найпоширенішою причиною 
нещасних випадків на воді є саме недо-
тримання правил безпечної поведінки гро-
мадянами. Тож, аби зменшити показники 
загибелі на водних об'єктах, фахівці Служ-
би порятунку  проводять інформаційно-
роз'яснювальну роботу з громадяна-
ми щодо дотримання правил безпечної 
поведінки під час відпочинку. Проте, 
найбільш дієвим превентивним методом 
є власна обачність та відповідальність    
кожного громадянина!

У місцях масового відпочинку 
на водних об’єктах категорично 
забороняється:

- підпливати до моторних суден,           
веслових човнів та інших плавзасобів;

- залізати на технічні та     
попереджувальні знаки та інші предмети;

- використовувати рятувальні засоби   
не за призначенням;

- стрибати у воду зі споруд, не присто-

сованих для цього, і в місцях, де невідомі 
глибина та стан дна;

- розпивати спиртні напої і купатися       
в нетверезому стані;

- організовувати у воді ігри, пов'язані з 
пірнанням та захватом тих, хто  купається;

- забруднювати і засмічувати водні 
об’єкти та територію пляжів;

- подавати обманні сигнали тривоги    
заради жарту;

- залишати без нагляду малолітніх дітей;
- використовувати для плавання 

автомобільні камери, плоти, лежаки,    
дошки;

- використовувати моторні, веслові чов-
ни, інші гребні і моторні плавзасоби, водні 
велосипеди, швидкісні моторні плавзасо-
би, водні мотоцикли в зонах пляжів, у гро-
мадських місцях купання при відсутності 
буйкового огородження пляжної зони і в 
межах цієї зони.

Урядом України було прийнято по-
станову «Про деякі питання визнання 
особою без громадянства», якою затвер-
джено Порядок розгляду заяв про виз-
нання особою без громадянства, а також 
зразків супутніх документів.

Відтак, з прийняттям зазначеного 
рішення Уряду, фактично розпочина-
ється процес документування в Україні 
осіб без громадянства, і зазначені 
категорії осіб зможуть подавати до 
територіальних органів та підрозділів 
Державної міграційної служби відпо-
відні заяви про визнання їх особами                                                                              
без громадянства.

Результатом розгляду цих заяв 
буде отримання довідки про визнан-
ня особою без громадянства, що в 
подальшому стане підставою для 
отримання посвідки на тимчасове про-
живання, дозволу на імміграцію та 
посвідки на постійне проживання, 
посвідчення особи без громадянства 
для виїзду за кордон, громадянства                                                                                   
України.

Це дасть можливість людям офіційно 
працевлаштовуватися, отримувати ме-
дичну допомогу, освіту, пенсію та цілий 
спектр інших соціальних та економічних 
привілеїв.

Таким чином буде врегульовано 
безліч питань, які стосуються осіб, 
що тривалий час (інколи понад 20-
25 років) проживають на території 
України за недійсними паспортами або 
взагалі без документів, що посвідчують                                                 
особу.

Прийняття зазначеної постанови Уря-
ду також дозволить врегулювати право-
вий статус дітей, які досягли повноліття, 
але через відсутність відповідних 
документів у батьків не мають право-
вих підстав на оформлення особистих 
документів.

Новоайдарський РВ УДМС 
України в Луганській області.

 

До Щастинського РВП ГУНП в 
Луганській області щодобово надходять 
заяви від громадян про вчинення стосов-
но них шахрайства. Так, 15.05.2021 року 
до Щастинського РВП звернулася жи-
телька смт. Новоайдар з заявою  про те, 
що до неї нібито подзвонив представник 
банку та попросив назвати йому данні її 
ощадної картки, після чого невідома особа 
заволоділа грошовими коштами заявниці. 
Аби не втратити гроші, пам’ятайте кілька 
головних правил. Не залишайте свою карт-
ку без нагляду, не передавайте її нікому, 
не розголошуйте своїх особистих даних, 
якщо до вас зателефонували, представив-
шись працівником банку, не поспішайте 
відповідати на запитання. Краще самі зате-
лефонуйте в банк і перевірте правдивість 
інформації.

Також 29.05.2021 року до відділу поліції 
звернувся місцевий житель м. Щастя із за-
явою про те, що невідома особа шахрайсь-
ким шляхом заволоділа його грошима при 

купівлі товару в інтернет-магазині. Якщо 
ви не бажаєте втрачати гроші, відмовтеся 
від покупок в інтернеті, які вимагають пе-
редоплати. Зараз всі поштові служби про-
понують послуги оплати після перевірки 
самого товару, тому намагайтеся узгодити             
з продавцем саме такий спосіб оплати.

Але якщо ви все ж таки ста-
ли жертвою шахраїв, звертайте-
ся до Національної поліції України                               
за телефоном 102.

Щастинське РВП
ГУНП в Луганській області.

В Украине 1 ноября 2021 года введут 
новые дорожные знаки. Тогда вступят в 
силу новые стандарты безопасности в ча-
сти «Безопасность дорожного движения. 
Знаки дорожные».

Так, среди основных изменений и 
уточнений, внесенных в ГОСТ 4100: 
2021, следующие: изображения дорожных 
знаков приведены в соответствие с Кон-
венцией о дорожных знаках и сигналах и 
дополнены новыми дорожными знаками; 
внесены изменения в изображения знаков 
в соответствии с изменениями норматив-
но-правовых актов; будут введены новые 
дорожные знаки «Автозаправочные/Элек-
трозарядные станции», таблички «Место 
для зарядки электромобилей», «Платная 
дорога» и «Конец платной дороги».

Кроме того, стандарт дополнен знака-
ми по приграничной полосе в соответ-
ствии с постановлением КМУ от 9 ноября 
2016 № 790, а также дополнен графиче-
скими материалами во избежание неодно-
значной трактовки принципа установле-
ния и применения нескольких дорожных 
знаков на одной опоре.

Помимо этого добавлен новый раз-
дел, где указано, как размещать знаки 
на щитах и фоновых щитах и введен от-
дельный дорожный знак для обозначения 
диагональных пешеходных переходов                 
на перекрестках.

Изменения коснутся и велоинфра-
структуры: ДСТУ дополнен новыми 
знаками и табличками с дорожными 
знаками, регулирующими движение                             
велосипедистов.

Кроме того, изменены знаки индиви-
дуального проектирования. В этой части 
изменены шрифт, форма стрелок и вве-
дены символы для обозначения центра              
населенного пункта, реки. 

 

Президент України Володимир Зе-
ленський оголосив про старт свого чер-
гового масштабного проекту під на-
звою «Зелена країна». Відповідний 
Указ він підписав під час виступу на 
Всеукраїнському форумі «Україна 30. 
Екологія».

«Одразу скажу – це не політичний, 
а суто екологічний проект для приро-
ди й довкілля. Ми поставили перед со-
бою амбітну, але, я впевнений, досяжну 
мету – за 10 років збільшити площі лісів 
на один мільйон гектарів. Задля цього у 
найближчі три роки ми прагнемо виса-
дити в Україні один мільярд дерев», –                                    
заявив Зеленський.

Міністр захисту навколишнього се-
редовища і природних ресурсів Роман 
Абрамовський зазначив, що для висадки 
1 млрд дерев у рамках проекту «Зелена 
країна» на найближчі 3 роки буде потрібно 
2 млрд грн, які будуть залучені за рахунок 

діяльності лісових господарств.
Заявлені строки реалізації проекту                                                                                  

означають, що Україна має висаджу-
вати трохи більш ніж 913 тисяч 242 
дерева абсолютно кожен день протя-
гом трьох років. Навіть у ті пори року, 
коли цього робити не можна. Щоб 
устигнути, треба буде висаджувати                                                                       
приблизно 10 дерев за секунду.

hromadske.ua
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Проєктом будівництва передбача-
ється капремонт Новоайдарського лі-
цею з відновленням та приведенням 
теплотехнічних характеристик будівлі 
у відповідність із сучасними вимогами,                                          
нормами і стандартами.

У рамках капітального ремонту буде 
виконано заміну віконних та двер-
них блоків, підвіконь, заміна покрівлі, 
утеплення стін, горища, влаштування 
системи пожежної сигналізації, замі-
на системи опалення, заміна освіт-
лення, систем електропостачання, га-
зопостачання, влаштування системи 

водоводу, каналізації, встановлення                                                
пандусу.

Актуальність проєкту визначена необ-
хідністю реалізації планів заходів з енер-
гозбереження із забезпеченням зменшен-
ня витрат на оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв. Одним з найважливіших 
завдань є підвищення ефективності ви-
користання енергоносіїв, скорочення 
витрат за спожиті ресурси та скорочення 
видатків місцевих бюджетів, покращен-
ня санітарно-гігієнічних умов перебу-
вання учнів та педагогів у навчальному                                           
закладі.

З метою розвитку демократично-
го суспільства і громадянської освіти, 
удосконалення діалогу між владою і 
громадою, створення та підтримки пов-
ноцінного громадського простору, ви-
рішення соціально значущих питань, 
активізації жителів Новоайдарської гро-
мади щодо участі у бюджетному про-
цесі, п’ятнадцята сесія Новоайдарської 
селищної ради восьмого скликання ви-
рішила: затвердити програму «Бюджет 
участі Новоайдарської селищної ради                                              
на 2021 рік».

Фінансування Програми здійсню-
ється відповідно до діючого законо-
давства за рахунок коштів бюджету 
Новоайдарської селищної ради  за ко-
дами тимчасової класифікації видатків 
та визначається у рішенні про бюджет                                               
на відповідний рік.

Розмір суми Бюджету участі Ново-
айдарської селищної ради на 2021 рік 
визначається рішеннями про бюджет. 
Орієнтовний обсяг коштів складає                 
200 тис. грн.

Контроль за виконанням Про-
грами здійснюють Новоайдарська 
селищна рада, рада експертів, від-
повідальні працівники, відповідно                                                         
до повноважень.

Автор проєкту подає такі                         
документи:

• якщо ініціатором проєкту є                   
громадська організація:

- Проєкт, складений за формою згідно 
з додатком 3;

- документально підтверджені роз-
рахунки (для товарів і послуг - комер-
ційні пропозиції не менш ніж від двох 
постачальників, для робіт - кошто-
рис на виконання робіт, складений                                              
у відповідності з діючими ДСТУ);

- протокол загальних зборів ГО щодо 
підтримки проєкту, який планується 
реалізувати в рамках бюджету часті в 
Новоайдарській громаді, підписаний                  
не менше ніж 30 особами;

- гарантійний лист автора про-
єкту про участь у співфінансуванні                              
проєкту;

- інформацію з ЄДРЮО, ФОП та гро-
мадських формувань, що підтверджує 
факт державної реєстрації громадської 
організації;

- копію статуту;
- копію паспорта громадянина Украї-

ни особи, уповноваженої представляти 
громадську організацію;

- згоду на обробку персональних       
даних.

• якщо ініціатором проєкту є меш-
канець/ка або ініціативна група                        
громадян:

- Проєкт, складений за формою згідно 
з додатком 3;

- документально підтвердже-
ні розрахунки (для товарів і послуг 

- комерційні пропозиції не менш 
ніж від двох постачальників, для ро-
біт - кошторис на виконання робіт, 
складений у відповідності з діючими                                                                           
ДСТУ);

- протокол зборів громадян про 
створення ініціативної групи із зазна-
ченням особи, уповноваженої пред-
ставляти цю групу, прізвищ, імен 
та по батькові кожного члена ініціа-
тивної групи, підписаний не менше                                                                    
ніж 10 особами;

- гарантійний лист автора про-
єкту про участь у співфінансуванні                              
проєкту;

- копію паспорта громадянина Украї-
ни особи, уповноваженої представляти 
громадську організацію;

- згоду на обробку персональних       
даних.

Проєкт подається особисто автором 
у паперовому вигляду до сектору еконо-
мічного розвитку та інвестицій за адре-
сою: смт. Новоайдар, вул. Банківська, 
31. Можливо також направлення проєкту 
електронною поштою у вигляді скано-
ваного оригіналу документів на елек-
тронну адресу novoaydarskarada@ukr.
net з поміткою «Громадський бюджет» з 
обов’язковим наданням оригіналів у па-
перовому вигляді протягом двох робочих 
днів. 

Сектор економічного розвитку та ін-
вестицій протягом 5 робочих днів з мо-
менту надходження проєкту здійснює 
його попередню перевірку. 

Оголошення про початок голосуван-
ня та перелік пунктів для голосування 
оприлюднюються на офіційному сайті   
Новоайдарської селищної ради.

Голосування за Проєкти здійс-
нюється впродовж 7 календарних                                     
днів.

Проголосувати за Проєкт мають пра-
во: мешканці особисто за наявності 
паспорта громадянина України, в яко-
му місцем реєстрації має бути вказаний 
населений пункт, що входить до складу 
Новоайдарської територіальної громади; 
ВПО, чиє місце проживання зареєстро-
вано в Новоайдарській громаді, що під-
тверджується паспортом та довідкою про 
взяття на облік внутрішньо переміщеної                                                            
особи. 

Кожен мешканець громади може 
проголосувати 1 раз за 1 проєкт. Пере-
можцями голосування є проєкти, які 
набрали найбільшу кількість голосів за 
рейтинговою системою, але не менше                        
50 голосів. 

Термін подачі заяв - з 1 по                                   
15 червня.

Ознайомитись з Програмою у 
повному обсязі та з всіма додат-
ками можна на офіційному сай-
ті Новоайдарської селищної ради                                                                 
(novoaydarska.gromada.org.ua).

- Ігоре Вікторовичу, що таке                
сімейний патронат?

- Патронат над дитиною передбачає 
тимчасовий догляд, виховання та реабі-
літацію дитини в сім’ї патронатного ви-
хователя на період подолання складних 
життєвих обставин. 

- Яка категорія дітей може                   
потрапити в патронатну сім’ю?

- Це можуть бути новонароджені діти, 
яких відмовилися забрати батьки чи інші 
родичі; безпритульні діти; діти з сімей, в 
яких існує загроза їх життю та здоров‘ю; 
діти, які зазнали насильства, жорстокого 
поводження; діти-сироти; діти, перемі-
щені із тимчасово окупованої території, 
або району проведення бойових дій у 
зоні АТО.

- Хто може стати патронатним 
вихователем?

- По-перше, повнолітня особа, яка 
є громадянином України. Зрозуміло, 
щоб така людина була спроможна пе-
рейматись дітьми, мала житло та дос-
від виховання дітей. Щоб стан здо-
ров'я дозволяв забезпечувати догляд та                                     
виховання дітей.

- Як можна стати патронатним 
вихователем? 

- Кандидат повинен пройти навчання 
за спеціальною програмою підготов-
ки. Укласти договір про надання по-
слуг з патронату з відповідним органом              
опіки.

- Яке фінансування послуги                            
з патронату?

- За надання послуги патронатний 
вихователь щомісяця отримує заробіт-
ну плату в розмірі 5 прожиткових міні-
мумів для працездатних осіб (з 1 липня 
сума складатиме 11875 грн). При влаш-
тування 2 і більше дітей, віком до 1 року, 
неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ, 
грошове забезпечення збільшується на 
10 % за кожну дитину та категорію, але 
сумарно не перевищує 50 %. Крім того 
отримує соціальну допомогу на утри-
мання та виховання дитини в розмірі 2,5 
прожиткових мінімумів відповідно до  
віку дитини.

- Який термін перебування дитини 
у такій сім’ї?

- Термін перебування під патро-
натом визначається потребами дити-
ни та залежить від складності жит-
тєвих обставин, які спричинили її 
влаштування, але не має перевищувати                                                            
3 місяці.

В окремих випадках є потреба в по-

довженні термінів, але загальний термін 
перебування не повинен перевищувати   
6 місяців.

Якщо після спливання зазначеного 
терміну біологічними батьками дитини 
не подолано складні життєві обставини, 
або за інших причин повернення до сім’ї 
не є можливим, для дитини підберуть 
альтернативні форми сімейного вихо-
вання – усиновлення, опіка/піклуван-
ня, прийомна сім’я чи дитячий будинок              
сімейного типу.

Ми дуже сподіваємось, що в гро-
маді не буде покинутих, нікому не по-
трібних дітей. Для кожної дитини, 
яка опиниться у складних життєвих 
обставинах, знайдеться частка в на-
ших серцях, знайдуться люди, які змо-
жуть зігріти дитячі душі. Чужих дітей                                                                      
не буває.

ДОДАТКОВО:
Перелік документів, які потрібно 

зібрати кандидатам у патронатні ви-
хователі: заява; копія паспорта свого 
та кандидата у помічники патронатно-
го вихователя; довідка про склад сім'ї 
(форма № 3); копія трудової книжки 
(за наявності); висновки про стан здо-
ров'я свого та кандидата у помічники                                     
патронатного вихователя; довідки від 
нарколога, психіатра та фтизіатра, в  т. ч. 
і для осіб, які проживають разом із кан-
дидатом у патронатні вихователі; довід-
ки про відсутність судимості, в т. ч. і у 
повнолітніх членів сім'ї, які проживають 
разом із кандидатом у патронатні вихо-
вателі; документ, що підтверджує право 
власності або користування житловим 
приміщенням; письмова згода на влаш-
тування дітей до цієї сім'ї усіх повноліт-
ніх членів сім'ї кандидата у патронатні 
вихователі.

Додаткову інформацію
про сімейний патронат,

роль та функції батьків у патронаті 
можна дізнатись

у службі у справах дітей 
Новоайдарської селищної ради,

яка знаходиться за адресою:
смт. Новоайдар, вул. Банківська,

буд. 31, 2-й поверх.
Від редакції.

«ВН» бере на себе зобов’язання
розказати про кожний випадок

прояви людяності та душевності 
новоайдарцями.
Кожну дитину

зігріємо своїми серцями!

1 червня пройшли свята, присвячені Всесвітньому дню захисту дитини.  
Зрозуміло, що благополучний розвиток дитини ніяк не можна уявити поза 
сім’єю. Саме батьки створюють атмосферу щастя, любові та порозуміння 
в сімейному середовищі. А якщо із різних причин у дитини немає батьків?            
Як тоді можна гарантувати, поміж інших прав, право дитини на сім’ю?

Цими питаннями переймається створена у Новоайдарській селищній раді 
служба у справах дітей. 

Редакція звернулась до Новоайдарського селищного голови Ігоря Шопіна        
за роз’ясненнями щодо інституту патронатної сім’ї.
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Іван Миколайович Леонто-
вич народився 1 жовтня 1860 
року у с. Капітановому Ста-
робільського повіту Харківської 
губернії, де відома українська 
шляхетна родина Леонтовичів 
мала свої землеволодіння. Там 
же провів і перші роки свого 
життя. Навчався у 3-й Київській 
гімназії, Київському універси-
теті Св. Володимира, а потім у 
Московському університеті на 
природному відділенні фізи-
ко-математичного факультету. 3 
1887 року він – почесний миро-
вий суддя в Слов'яносербсько-
му повіті Єкатеринославської                               
губернії.

В юнацькі роки цікавився 
археологією та на все життя 
зберіг інтерес до пам'яток най-
давнішої історії. Тому спри-
яв розшукам старожитностей 
свого молодшого брата – Во-
лодимира Миколайовича Леон-
товича (1866-1933), в майбут-
ньому відомого українського                                             
письменника.

Брати Леонтовичі прово-
дили розкопки у 1887-1889 
роках на захід від села Трьо-
хізбенка групи курганів доби 
енеоліту-бронзи у складі трьох 
насипів «Веслєєва, Писарев-
ського та Стрілківського». Част-      
ково дослідили насипи двох            
курганів, повністю – один.

Колекцію ліпного посуду та 
знарядь доби бронзи, здобу-
тих в ході розкопок курганів 
та збирання випадкових знахі-
док біля слободи Капітаново та                       
с. Муратове, брати подарували 
Лубенському музею К. Скар-
жинської. Невеличка колекція 
Леонтовичів була у повному 
обсязі експонована в розділі                        
«Епоха бронзи». 

З 1890-х років Іван Мико-
лайович – почесний мировий 
суддя Лубенського повіту Пол-
тавської губернії. У 1893-1896 
рр. – член Полтавської земської 
управи, з 1895 р. по 1902 р. 
очолював Лубенську повітову 
земську управу. 2 січня 1902 
року був обраний предводите-
лем дворянства Лубенського 
повіту. Понад 12 років обирався 
губернським гласним (тобто де-
путатом). Протягом 1906-1911 
рр. представляв Полтавське 
земство в Державній Раді. Іван 
Леонтович був головою нагля-
дової ради Лубенської жіночої 
гімназії, ініціатором і головою 
товариства взаємодопомоги 
учнів у народних училищах 
Лубенського повіту. Під час 
Першої світової війни був упов-
новаженим Російського Чер-            
воного Хреста. У 1916 році 
отримав звання дійсного стат-
ського радника. З нагород мав 

орден Святого Володимира 4-го 
ступеня (1903 р.).

1919 року Іван Леонтович 
був змушений назавжди за-
лишити рідну землю, але й в 
еміграції продовжував пра-
цювати на благо України. У 
червні 1922 року в Райхенау 
(Австрія) відбулася нарада 
представників українських 
хліборобських організацій, де 
Івана Леонтовича було обрано 
головою Центральної управи 
об’єднання хліборобів-держав-                                   
ників - українського позапар-
тійного політичного об’єднан-
ня монархічного напряму в 
еміграції. 20 жовтня 1926 року 
в Панчеві (нині Сербія) Іван 
Леонтович помер від хвороби                                      
серця.

Г. ТРАХИНІНА, бібліограф 
КЗ «Публічна бібліотека»

Новоайдарської
селищної ради.

- Після того, як бібліотека 
перейшла до громади, у нас не 
тільки змінилась назва, а ще змі-
нилась і структура. Тепер в нас 
є Публічна бібліотека Новоай-
дарської селищної ради та 16 бі-
бліотек-філій, - розповідає Іри-
на Дмитрівна. – Та мета нашої 
роботи залишається такою ж: 
орієнтуючись на потреби наших 
користувачів, задовольняти їх.

Наразі ми велику увагу при-
діляємо оновленню книжкового 
фонду. Він повинен бути акту-
альним та затребуваним. І якщо 
в Новоайдарі нам це  вдається, то 
по селах ситуація трохи гірша, 
наприклад, з книжкового фон-
ду в 9 тис. примірників всього 
лише 15 % складають книги, які 
дійсно є цікавими для читачів. 
Тож зараз ми активно працюємо 
над вирішенням цієї проблеми. 
Одним зі способів вирішення є 
book-sharing. Наприклад, купи-
ти на всі бібліотеки якусь дорогу 
книгу ми не маємо можливості, 
але ця книга є в Новоайдарській 
бібліотеці. Тож за запитом колег 
з сіл ми на певний час даємо 
цю книгу в користування в біб-     
ліотеку-філію, потім – в іншу, і 
так далі. Це непоганий спосіб     
вийти із ситуації. 

Інша задача – зонування, 
формування простору для чи-
тачів (для читання, для освіти, 
для інтерактивну). В районній 
бібліотеці ми давно вже має-
мо таке зручне зонування, а 
ось сільські тільки починають                            
над цим працювати

Ми доволі часто в бібліотеці 
робимо різні перестановки. За-
раз ми об’єднали приміщення 
читальної зали та абонементу, 
а приміщення читальної зали 
переробили в дитячій відділ. 
Тепер це великий простір для 
діточок, їхніх батьків, бабусь 
та дідусів, де вони можуть не 
тільки почитати чи познайо-
митися з новинками дитячої 
літератури, а й взяти участь у 
різних інтерактивах. Ідея таких 
змін прийшла до нас ще мину-
лої весни, коли розпочався ка-
рантин, і кількість відвідувачів 
дитячого відділу зросла в кілька 
разів. Так «назріла» проблема 
збільшення приміщення, і ми 
знайшли вихід. Майстер-класи, 
перегляд фільмів та мультфіль-
мів, літератури, участь у кон-
курсах - все це доступно в нашій                                 
бібліотеці.

Також ми маємо окреме 
приміщення для методично-бі-
бліографічного відділу. Про-

довжує функціонувати наш Ме-
діа-центр, де ми проводимо самі 
чи спільно з іншими організа-
ціями та структурами тренінги, 
семінари, заходи, інтерактиви.

Набирають обертів й сільські 
бібліотеки, розуміючи, що за-
раз, в сучасному світі, бібліоте-
ка – це не сховище книжок, це 
інформаційний, інтерактивний 
простір. 11 наших бібліотек є 
цифровими хабами, підключені 
до мережі Інтернет, оснащені 
сучасною технікою. Отже, вони 
в змозі задовольнити найрізно-
манітніші запити користувачів, 
як то, замовити квитки онлайн, 
чи оплатити комунальні послу-
ги. Тут вже кожна бібліотека-фі-
лія повинна орієнтуватись на за-
пити саме місцевих мешканців, 
на їхні інтереси. Від цього вже   
й вибудовувати свою роботу.

Особисто я виступаю за взає-
модію кожної бібліотеки зі ста-
ростатом, працівниками куль-                                                             
тури на місцях. Це тільки 
популяризує нашу роботу, а, 
значить, про неї дізнається біль-
ше людей, зацікавляться та    
прийдуть до нас.

Ось нещодавно на базі рай-
онної бібліотеки була організо-
вана зустріч з представниками 
ЮНІСЕФ, селищної ради, вчи-
телів, молоді з приводу ство-
рення Молодіжного центру. Ді-
алог вийшов конструктивним. 
Головне – молодь мала змогу 
висловити свою думку, а нам, 
дорослим, треба було її почу-
ти. Почули. Взяли до уваги.                                  
Будемо працювати.

Тісно співпрацюємо ми, на-
приклад, з Бюро вторинної 
правової допомоги. Запити 
формують в бібліотеках-філі-
ях, тримаємо зв'язок через ін-
тернет-центр та організовуємо 
онлайн-консультації.

Ми, бібліотечні працівники, 
постійно підвищуємо свою ква-
ліфікацію, навчаємось новому, 
вдосконалюємо свою цифрову 
грамотність, аби завжди мати 
можливість допомогти нашим  
користувачам. Продовжуємо 
працювати над мініпроектом 
з краєзнавства, готуємось до 
участі в обласному конкурсі на   
кращий івент-захід. 

Нам ніколи сидіти на міс-
ці. І ми не маємо на це права. 
Ми потрібні нашим читачам, 
користувачам, і заради них 
ми будемо рости, розвиватися                              
та вдосконалюватися.

М. ТИХОНОВА.

Колектив Публічної бібліотеки Новоайдарської селищної 
ради сміливо крокує в ногу з усіма змінами, щоб миттєво 
задовольняти потреби своїх користувачів. З різними 
цікавинками та змінами, що сталися в бібліотеці нещодавно,                                     
нас познайомила директорка Ірина Дмитрівна Косова.

Нещодавно, напередодні 
Міжнародного дня захисту ді-
тей, у Краєзнавчому музеї Но-
воайдарської селищної ради 
відкрилася неймовірно ціка-
ва виставка «Казковий світ 
ляльки» майстрині декора-
тивно-прикладного мистецтва 
Наталії Антонової. 

Це не перша виставка майс-
трині на лялькову тематику. 
Лялькарка постійно додає до 
своєї колекції все нових і но-
вих ляльок ручної роботи з 
найрізноманітніших матері-
алів. Тож на виставці можна 
побачити величезну кількість 
чудових  ляльок, які вражають 
і зачаровують. Ноу-хау майс-
трині – прекрасні ляльки з ку-
курудзяних обгорток та сіна! 
Зважаючи на це, майстриня та 
співробітники музею запро-
шують всіх бажаючих завітати 

до чарівних ляльок та іграшок                                          
на гостину!

Це захоплення ляльками, 
іграшками  почалося у Наталії 
Миколаївни ще в дитинстві, і, 
як вона зізнається зараз, стало 
захопленням на все життя. Спо-
чатку вона шила одяг для своїх 
ляльок. А потім мама подару-
вала їй книжку «Моя іграшка».      
І почалося!

Скільки, виявляється, мож-
на зробити самостійно з під-
ручних матеріалів! Скільки 
іграшок було у книжці! І кож-
ну хотілось спробувати зроби-
ти. Весь вільний час дівчини 
йшов на створення цієї краси. 
Що й казати, коли народився 
синочок, то він грався іграш-
ками, які з любов’ю для нього                                        
зшила його матуся.

Потім був період часу, коли 
майстриня захопилася створен-

ням звичайних та капронових 
ляльок. Для неї це було ціка-
во, вона, як завжди, працювала 
з натхненням, тож результат 
роботи не забарився – ляльки 
вийшли просто чудові.

Далі – більше. Ляльки з сіна, 
рушників, кукурудзяних обгор-
ток… Чи могли ви собі уяви-
ти, що з кукурудзяної обгортки 
може вийти така неймовірна 
лялька, що ніяка Барбі й по-
руч не стоятиме? А які симпа-
тичні іграшки, виготовлені з 
сіна! Начебто, звичайне сіно. 
Ну, лежало собі. А у вправних 
руках талановитої майстри-
ні кожна травинка знайшла 
своє місце в іграшці. І резуль-
тат викликає щирі захоплення. 
Звичайно, це потребує й сил, і 
часу, і грошей. Але найголов-
ніше – натхнення та доброго 
серця, яке, безперечно, має                                                        
Наталія Миколаївна.

Що ми помітили, абсолютно 
кожна лялька має свою енерге-
тику і несе в собі  щось особли-
ве, адже будь-яка лялька, зро-
блена навіть за тією ж схемою, 
буде відрізнятися від іншої. А 
це означає, що при створенні 
цього витвору мистецтва автор 
вкладає в нього частинку само-
го себе. Всі ляльки майстрині 
Антонової зроблені з любов’ю 
та побажанням добра.

Тож нехай і любові і добра, 
у нашому житті буде якомога 
більше! І щоб набратися таких 
позитивних вражень, обов’яз-
ково завітайте на виставку             
до музею!



5«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 24          11 ЧЕРВНЯ          2021 р.

Глядачі оплесками вітають сімнадцятьох 
чарівних випускників ДШМ. Вони сьогод-
ні надзвичайно гарні, урочисті та трохи 
схвильовані. Випускники, такі вродливі, 
по-дорослому серйозні, але щасливі, вони 
не стримували ні посмішок, ні сліз. У ми-
нулому залишаються сольфеджіо, музична 
література, виснажливі, але такі цікаві за-
няття зі спеціальності, конкурси, перемоги, 
досягнення, концерти, випускні екзамени. 
А попереду – безліч можливостей для са-
мореалізації, здійснення мрій і задумів, ши-
рока дорога нового життя. Хтось пов’яже 
своє життя з мистецтвом, хтось піде іншою 
стежиною, та музика, малювання, спів,           
хореографія будуть завжди поруч з ними.

Директор НДШМ Катерина Тихонова та 
заступник директора Віра Доброскок під 
оплески вручають «пташенятам» докумен-
ти про позашкільну освіту та щиро вітають 
їх з закінченням школи мистецтв, бажаючи 
всього найкращого по життю. 

Один за одним виходять на імпровізо-
вану сцену випускники: Платон Ткаченко 
(клас гітари), Микита Пронін (клас гітари), 
Данило Пронін  (клас гітари та сольного 
співу), Владислав Логвінов (клас фортепі-
ано), Катерина Сидоренко (клас сольного 
співу), Анастасія Шилова (клас сольного 
співу), Анастасія Набока (клас хореографії), 

Анастасія Тіханова (клас хореографії), Да-
рія Тищенко (клас хореографії) та Карина 
Рижкова (клас хореографії).

Шестеро випускників ДШМ надзви-
чайно постаралися та протягом навчання 
отримували лише відмінні оцінки. Тож 
Аліна Лактіна (клас хореографії), Валерія 
Щирова (клас хореографії), Серафим Рого-
зинський (клас образотворчого мистецтва), 
Анастасія Вишнякова (клас образотворчого 
мистецтва), Анастасія Московченко (клас 
образотворчого мистецтва) та Віталій Дя-
ченко (клас гітари) заслужено отримали              
свої свідоцтва «з відзнакою».  

Окрім випускників грамотами та подяка-
ми нагороджені учні, які мають високі до-
сягнення, перемоги у конкурсах та беруть 
активну участь в житті школи. Це Вікторія 
Адоніна, Дарія Коренєва, Аріна Стельма-
шенко, Ася Хвостік, Ярослава Дроботова, 
Анна Самко, Марія Рижкова, Поліна Мрі-
хіна, Кіра Каширіна, Владислав Дяченко, 
Олександра Коцур, середня та старша гру-
пи класу хореографії, Вероніка Рибалка, 
Карина Черкашина, Діана Шпіга, Микита 
Янцен, Міла Костенко, Данило Кривякін, 
Софія Глазунова, Ганна Кішкінова, Ярослав 
Гречишкін, старший вокальний ансамбль 
ДШМ.

Зворушливими та щирими були слова, 

сказані викладачами своїм учням, що сьо-
годні покидають стіни школи. Світлана 
Василівна Кулак, Дарія Юріївна Ігнатенко, 
Олена Андріївна Махортова, Наталія Ан-
дріївна Курчицька, Олександр Олександро-
вич Зайцев та Аліна Віталіївна Полтавська, 
ледве стримуючи сльози, привітали своїх 
любих випускників, сказавши чуттєві та 
ніжні слова. Тут вже й випускники, й гості 
свята сльози стримувати перестали.

Та сюрпризи й приємні моменти на цій 
ноті не скінчились. Ведучі Аліна Полтав-
ська та Дарія Ігнатенко запросили на сце-
ну юних музикантів, які підготували для 
випускників чудову концертну програму. 
В цій програмі знайшлось місце й спі-
вам, і танцям, й інструментальній музиці,                 
й жартівливим сценкам.

Та й самі випускники в боргу не зали-
шились. Вони взяли слово відповіді. Зву-
чали слова подяки вчителям, батькам, мрії 

про майбутнє, вручення квітів і, звичайно, 
виконання творів  в останній раз на сцені 
ДШМ в якості учнів… Ну хто залишиться 
байдужим перед силою мистецтва та силою 
емоцій?

Зворушливий вечір добігає кінця. Дорогі 
випускники! Залишайтесь завжди такими 
гарними, романтичними, з іскорками дові-
ри до життя, надії на сповнення всіх мрій 
та сподівань.                   

Щиро бажаємо вам, шановні випус-
кники, міцного здоров’я, успіхів, особи-
стих перемог, реалізації задумів і творчих 
планів! Нехай знання, отримані в школі, 
неодмінно стануть запорукою вагомих 
здобутків, допоможуть вам досягти омрія-
них вершин у вашій майбутній діяльності! 
Божого вам благословення, щедрої долі, 
вірних друзів, наснаги, оптимізму та не-
вичерпної енергії! Щасти вам у всьому!                                                          
В добру путь!

Випускний вечір – це завжди ніжне свято, яке торкається кожної 
струнки душі. Скільки емоцій здатне подарувати це свято! Скільки 
посмішок й, може, трохи сльозинок від того, що завершився один з етапів                                                                     
твого життя.

Емоційний, яскравий, музичний, танцювальний та співочий – це 
все про випускний вечір в Новоайдарській дитячій школі мистецтв. 
Цей захід зібрав викладачів, учнів, їхніх батьків, а також, звичай-
но, випускників, які вже готові отримати свідоцтва про отриману                                                                                                                      
позашкільну освіту.

Не дивлячись на примхи погоди, які на-
магалися завадити проведенню дитячого 
свята, в Айдар-Миколаївському клубі-філії 
та бібліотеці-філії доклали максимум зу-
силь, щоб створити святковий настрій як 
місцевій малечі, так і гостям із Співаківки.

«Сподівалися, звичайно, що до по-
чатку святкування хмари розсіються та 
дощик відступить, - говорить директор 
Айдар-Миколаївського клубу-філії Тетя-
на Рябоконь, - але дощик продовжував на-
крапати. Та ми не розгубились, тим паче, 
дітки вже зібралися, і їхні оченята блищали                                 
в очікуванні свята».

Айдар-миколаївці назвали свій святко-
вий захід «Привіт, літо», і  навіть дощик 
не зміг зіпсувати настрій тим, хто завітав 
на свято. Посмішки, ігри, флешмоб, роз-
мальовки та солодкий стіл - так пройшов 
День захисту дітей у Айдар-Миколаїв- 
ському клубі-філії та бібліотеці-філії. 

Розпочалося все з запального флешмобу, 
в якому взяли участь дітки, учні 1-6 класів. 
Надалі веселощі тривали завдяки конкурсу 
загадок. Тут вже допомагали дітлахам їхні 
матусі та татусі, бабусі та дідусі, які залюб-
ки долучилися до цікавого дійства. Було, 
без перебільшення, весело. Тим паче, що 
дітлахів до клубу зібралося дуже багато, і 
всім хотілося пограти та повеселитися.

Ось чого, а веселощів та цікавих конкур-
сів тут було вдосталь! Дуже сподобались ді-

тям конкурси «Сороконіжка», «Золушка», 
«Копійка гривню береже» та ін. Залюбки 
стали дітлахи до конкурсу «Аквагрим», за-
лишаючи на обличчях одне одного яскраві 
чудернацькі малюнки.

Окрім участі в активних конкурсах 
діти та батьки могли зробити чудові фото 
напам’ять у дуже милій оформленій фо-
тозоні, яка не могла не привернути уваги. 
Безліч відмінних фото в цей день було                  
зроблено саме тут. 

І, звичайно, яке ж свято без співів і 
танців! Юні учасники художньої самоді-
яльності вкотре порадували своїми тала-
новитими виступами. Особливі оплески 
пролунали на честь маленького Ігора Бун-
чикова, який вперше вийшов на сцену, та 
його групи підтримки – Ярослава Рябоконь 
та Діми Гарькавченко, які своїми танцями 
підтримали друга.

Завершилось святкове дійство смач-
неньким пригощанням – польовою кашею 
та «солодким столом». Колектив клубу 
висловлює щиру подяку за організацію 
«солодкого столу» Людмилі Миколаївні 
Селіній, за підтримку та активну участь                
у святі – батькам, бабусям та дідусям.

Нехай ті посмішки, той гарний настрій, 
що отримала малеча в свій святковий день, 
не полишають їх ніколи, крокують поруч 
по життю!

М. ТИХОНОВА.

Трохи не за планом проходи-
ло святкування Дня захисту дітей 
в селі Гречишкіне, але свято все ж                                                            
відбулось!

«Ми так готувались до свята! - го-
ворить директор Гречишкинського 
сільського Будинку культури - філії 
Катерина Ногачевська. – Продумали кон-
курсну програму, багато репетирували і 
так чекали на свято, яке мало відбутися 
на свіжому повітрі. Але дощ трохи змі-
нив наші плани, і захід ми перенесли на 
вихідний день. На жаль, програму захо-
ду довелось в дечому змінити, але всі 
наші підготовлені сценки, нові костю-
ми можна буде побачити на наступних                                                                  
заходах».

Діти в суботу в прекрасному на-
строї прийшли в центр села, аби на-
решті відсвяткувати своє улюблене                                  
свято.

Близько 30 дітлахів залюбки долучи-
лися до свята. Вони взяли активну участь 
в конкурсах, іграх та вікторинах. Питан-
ня вікторини  «Клуб знавців природи» 
змусили замислитися та пригадати ви-
вчене на уроках; гра «Капелюх бажань» 
усміхнула навіть найсором'язливіших                                               
дітлахів!

Конкурс «Вірш про матусю» розчу-
лив всіх глядачів. Стільки душі було 
вкладене в кожну розповідь... Найак-

тивнішими учасниками конкурсів стали 
Катя Козлова, Стас Матушкін, Анас-
тасія Гречишкіна, Марія Карташова, 
Сергій Смолій, Ярослав Гречишкін, Ка-
терина Диба, Ксенія Гречишкіна, Ми-
кита Матушкін, Анна Гречишкіна, Ігор 
Гречишкін, Олександр Перегудина, 
Ольга Хохлова, Анастасія Гоєнко, Да-
рія Перегудина, Дарія Момот, Микита                                                                                
Сапельников.

Зазвичай справжніми «зірочками» на 
подібних заходах є дітлахи. Але в цей 
день матусі теж не залишились осторонь. 
Вони підготували сюрприз  своїм дітям. 
Це був флешмоб під назвою «Я мати і я 
вмію танцювати». Він нікого не залишив 
байдужим та викликав щирі оплески та 
захват присутніх.

Дуже не хотілося дітям, щоб таке 
довгоочікуване свято закінчувало-
ся. Але на них очікували два великих 
смачних торта, які були подаровані 
фермерами села. Тож сумнівів не за-
лишилось: свято вдалось на всі сто                                                                                  
відсотків!

Діти, переповнені радісними емоція-
ми, з сяючими на обличчях посмішками, 
висловлюють щиру подяку дорослим, які 
небайдуже ставляться до їхнього щастя 
та турбуються про них, роблячи кожний 
день щасливим.

М. ТИХОНОВА.
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Летом, в середине июня – июле у 
озимого чеснока начинают расти цве-
тоносные побеги, в народе именуемые 
стрелками. Чеснок стрелкуется для того, 
чтобы можно было получить семенной 
материал, но растение отдает стрел-
кам немало питательных веществ, из-за 
чего урожай чеснока может потерять                    
в качестве.

Когда нужно обрывать стрелки у 
чеснока, мнения огородников рас-
ходятся. Некоторые считают, что 
делать это можно, как только по-
явятся цветоносы, чтобы их рост не 
повлиял на формирование листьев                                                                                           
и луковиц. 

Другие считают, что нужно ждать, 
пока стрелки начнут закручиваться. Уда-
ление стрелок на этой стадии избавит 
от необходимости повторять процедуру, 
поскольку новые побеги не успеют от-
расти. Но проблема в том, что до того, 
как стрелки закрутятся, они благополуч-
но заберут у растения некоторое количе-
ство питательных веществ, что скажется 
на развитии луковицы.

Чтобы избежать проблем, удаляйте 
чесночные стрелки, достигшие длины 
10-15 см. На этой стадии побеги еще не 
«вытянули все соки» из луковицы и уже 
вряд ли успеют отрасти заново.

Ни в коем случае не выдергивай-
те побег – это верный способ погубить 
чеснок, повредив его корневую систему 
или стебель. Более щадящий метод – от-
щипывание или выламывание стрелки 
у основания, но и здесь не все гладко: 
срез получится неровным и заживать бу-
дет долго. Наиболее подходящее время 
суток для удаления стрелок – утро сол-
нечного дня. Благодаря теплу солнечных 
лучей срезы подсохнут, и снизится риск 
инфицирования растения.

Не выбрасывайте срезанные стрел-

ки, лучше примените их для борьбы с 
вредными насекомыми. Стрелки чеснока 
помогают от многих вредителей, напри-
мер, от тли и паутинного клеща. Мелко 
нарубите 1/2 кг стрелок, сложите в трех-
литровую банку, залейте теплой водой 
(до верха банки) и настаивайте 5 дней в 
темном месте. Настой процедите, пере-
лейте в ведро и разведите водой. На 60 г 
настоя возьмите 10 л воды и 50 г мыла, 
предварительно растворенного в воде. 
Полученным раствором дважды (с ин-
тервалом 4 дня) опрыскайте пораженные 
вредителями культуры.

Чтобы избавиться от морковной 
мухи, обработайте растения таким сред-
ством: к 200 г измельченных стрелок 
(можно пропустить их через мясоруб-
ку) добавьте 50 г мыльной стружки, 
залейте все 10 л воды и перемешайте. 
Когда мыло растворится, обработайте                                             
смесью растения.

Польза стрелок чеснока заключает-
ся в том, что они чрезвычайно богаты 
микроэлементами (натрий, калий, сера) 
и другими минеральными вещества-
ми. К тому же, они очень вкусные, если 
приготовить их правильно. Существу-
ет множество рецептов самых разных 
блюд: стрелки жарят, маринуют, тушат 
и т. д. Попробуйте сделать из чесночных        
побегов салат или приправу.

ogorod.ru

Фасоль бывает разного цвета: белой, 
красной, черной. Все эти виды отли-
чаются не только своим вкусом, но и    
пользой.

Красная фасоль дает ощущение 
сытости, выводит токсины и снижает 
вероятность образования злокачествен-
ных опухолей. Учтите, красная фасоль 
может вызвать отравление, если ее плохо 
проварить. В сырой фасоли содержатся 
токсичные вещества, которые разруша-
ются только под воздействием высоких 
температур.

Белая фасоль обладает антибакте-
риальными свойства, при регулярном 
употреблении в пищу она препятству-
ют возникновению зубного камня. Осо-
бенно рекомендуется употреблять дан-
ный продукт людям с заболеваниями            
сердечно-сосудистой системы.

Черная фасоль содержит наибольшее 

количество белка, поэтому является са-
мой калорийной, но и полезной. Черные 
бобы помогают эффективно бороться с 
развитием раковых опухолей и заболева-
ний сердечно-сосудистой системы. При 
этом, употребление продукта должно 
быть умеренным, особенно при диетиче-
ском питании. Черная фасоль способна 
привести к сильнейшему отравлению и 
противопоказана людям с индивидуаль-
ной непереносимостью бобовых.

napensii.ua

На томатах первые признаки              
фитофтороза.

Чтобы спасти плоды, надо ускорить 
их созревание. В этих целях обыч-
но советуют подкормить томаты ка-
лием и фосфором. Но есть способ 
лучше и проще. Возьмите на 1 л воды 
100 г поваренной соли и этим раство-
ром опрыскайте заболевшие растения. 
После такого опрыскивания листья 
пожелтеют и опадут, рост растений 
приостановится, и вся их сила пойдет на                                                                       
созревание плодов.

Кроме того, тонкая солевая пленка, 
которая появится на плодах, защитит их 
от дальнейшего развития инфекции, а в 
профилактических целях можно опрыс-
нуть растения свежим настоем чеснока 
(50 грамм на ведро воды) или раство-
ром перебродившего кефира (1 литр                 
на ведро воды).

Плохо развивается свекла.
У корнеплодов размер чуть боль-

ше редиса и совсем не сладкие. В этом 
случае вам также поможет соль. Ра-
створите в ведре воды 35 — 50 г и под- 
кормите растения. Такую подкормку 
делают, когда появятся восемь настоя-
щих листьев на растениях. Солевой ра-
створ заливают не под самый корень, 
а в бороздки на расстоянии 10 см от                                                      
корнеплодов.

Борьба с бабочкой-капустницей.
Приготовьте густой сахарный си-

роп. Разлейте в блюдца и поставьте их 
вокруг капустных грядок на высоких 
подставках. В каждую емкость поло-
жите щепотку дрожжей. В результа-
те брожения получится своеобразный 
запах, который и привлечет вредите-
лей. Прилетев на приманку, капуст-
ная белянка прилипнет к блюдцу и                                                                            
не сумеет взлететь.

Слишком много слизней.
Они портят листья земляники, а ягоды 

поглощают целиком. Активны слизни 
чаще вечером, ночью или рано утром. 
Днем же они прячутся где-то в тени 
под досками, в густой траве. Вот эти 
места скопления слизней необходимо                
посыпать сухой горчицей.

Подкормка картофеля.
В подготовленном чесночном ра-

створе (1 кг толченого чеснока на 10 л 
воды) нужно подержать посадочный 
материал около 8 часов. Это поможет и 
обеззаразить семена, и стимулировать 
в будущем рост растений. Опыт по-
казывает, что в этом случае урожай будет                           
выше на 30-50 %.

ogorod.ru

Иногда вместо удобрений и 
ядохимикатов можно исполь-
зовать самые обычные продук-
ты:  соль, сахар, чеснок, кефир,                                                                          
горчицу.

Чтобы получить богатый урожай 
огурчиков, нужно их регулярно под-
кармливать! Для этого отлично подойдет 
хлебная закваска. Приготовить ее про-
сто! Наполните ведро на 2/3 нарезан-
ными корочками черного хлеба, залейте 
водой и придавите чем-нибудь тяжелым. 
Иначе корки будут всплывать, когда 
хлеб начнет закисать. Поставьте ведро                
в теплое место на неделю.

Такие подкормки можно прово-
дить раз в неделю Полученную заква-
ску разбавляйте водой 1:3 и поливай-
те огурчики под корень — по 0,5 л под 
куст, с начала цветения и до начала                                            
увядания.

Желтеют листья — не хватает калия. 
Хорошо опрыскивать настоем золы (2 
ст. золы на литр кипятка и настаивать 
двое суток) такой настой поможет и 

при мучнистой росе на крыжовнике. 
Или подкормите огурцы луковым на-
стоем. Для этого в ведро теплой воды  
добавьте 1 ст. луковой шелухи. По-
ставьте ведро на огонь, доведите до ки-
пения и дайте настояться 2 часа. Затем 
из лейки полейте настоем по листьям                                                           
огурчиков

От мучнистой росы поможет раствор 
соды пищевой 50 гр. на 10 л. воды +       
50 гр. мыла, и обильно опрыскать.

ogorod.ru

В трехлитровую банку налить око-
ло 2,5 л отстоянной (обязательно!) те-
плой воды. В нее добавить 100 г разве-
денных в теплой воде живых дрожжей 
и 0,5 стакана сахара. Накрыть марлей 

и поставить банку в теплое место. 
Время от времени содержимое банки                                        
взбалтывать. 

Раствор (бражка) готова, когда закон-                                                                    
чится брожение. Один стакан разба-
вить на ведро воды и поливать по 1 л 
под каждый куст. В течение лета под-
кармливать три раза таким раствором.                           
Итог – отменный урожай!

ogorod.ru

 

Свежий укроп прекрасно соче-
тается с любыми овощами, а также 
специями, молочными продуктами, 
блюдами из рыбы, картофеля, яиц. Эта 
зелень прекрасно подходит для салатов,                              
первых блюд и соусов.

Неотъемлемый зеленый укроп в при-
готовлении молодого картофеля: он ней-
трализует вредные компоненты клуб-
ней. Врачи вообще не советуют есть 
молодую картошку без укропа. В ку-
линарии эта зелень используется в све-
жем, сушеном или замороженном виде. 
Сушеный укроп по энергетической цен-
ности вдвое, а то и втрое превосходит 
свежий. На зиму его сушат, разложив 
на бумаге или ткани. Главное, чтобы по-
мещение было хорошо вентилируемое. 
Укроп держат не под прямыми солнеч-
ными лучами, поскольку они разрушает 

его полезные свойства. Сушеную зелень 
хранят в полотняной сумке или емкости                                       
для сыпучих продуктов.

Еще один замечательный способ дли-
тельного хранения укропа — заморозка. 
Можно просто поместить мелко поре-
занную зелень в пластиковый контейнер 
и — в морозильную камеру. А можно 
положить по щепотке в формочки для 
льда, залить водой и положить в моро-
зилку — такой способ удобен для приго-
товления всех блюд, в частности соусов                     
и салатов.

napensii.ua
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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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.  
050-964-09-80.

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, 

ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77,                

098-008-78-21.
КРС. 066-227-17-47,                     

050-640-92-29.

продам
ДОМ. 099-054-81-79.
ДОМ в с. Михайловка. 65 кв. м. Газ, вода, отопле-

ние, Интернет, спутниковое ТВ. 47 соток. Очень дёшево.                                                                      
050-804-37-27.

Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
Четырёхкомнатную КВАРТИРУ на кв. Шевченко.                                   

050-708-41-67.
УСАДЬБУ в пгт. Новоайдар, б/у ШЛАКОБЛОК, КИРПИЧ, 

ЖЕЛЕЗНЫЙ СЕННИК (с. Алексеевка). 050-180-23-67. Елена.
КОЗ ДОЙНЫХ. 099-24-066-75.
ПОРОСЯТ. 095-61-30-109.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

Мережа АЗК під ТМ «Па-
раллель» в смт. Новоайдар 
запрошує на роботу: - СТАР-
ШИЙ ОПЕРАТОР (знання ПК); 
- АВТОЗАПРАВНИК. Офіційне 
працевлаштування, змінний 
графік роботи. Телефони:                                                 
050-474-69-08; 067-62-88-767.

работа

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

Новоайдарське сільське
споживче товариство
продає магазин № 19

за інвентарним
номером № 015

загальною площею 196,6 м2,
розташований за адресою:

Луганська область,
Новоайдарський район,

с. Співаківка,
вул. Центральна Лінія,

буд. 10 а.

Стартова ціна – 53 тис. грн.

Звертатися за адресою:
смт. Новоайдар,

вул. Незалежності, буд. 1.

Правління Новоайдарського 
сільського споживчого

товариства.

Сканворд

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

9 июня 2021 года –
4 года светлой памяти

КОНОНОВА
Михаила Александровича

Догорит печальная свеча,
И глаза наполнятся слезами…
Трудно жить на свете без тебя

И поверить в то,
что ты не с нами…

Скорбь о тебе и горечь утраты
будут вечно в наших сердцах.

Родные.

ПОМНИМ.. .

мПП «Експрес» (смт. Новоайдар, Луганська область)
надає послуги з перевезення

сільськогосподарської продукції
(зернових, олійних культур)

по Харківській, Луганській, Донецькій областях.
машини зціпки.

Працюємо за безготівковим розрахунком,
без ПДВ, 24/7.

Забезпечимо 100 % збереження вантажу.
Зацікавлені в довгостроковому співробітництві.

050-05-49-366.
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Дорогую,
любимую нашу

Александру Антоновну 
ЧЕРНЫШЕНКО
от всей глубины
любящих сердец

поздравляем
с 80-летним юбилеем

со Дня рождения!

Как быстро пролете-
ли годы, встречаем новый 
юбилей. Хорошей, милая 
наша, погоды, ты с каждым 
годом молодей. Желаем мы тебе 
добра и счастья, не унывала чтоб 
твоя душа, чтоб обходили дом твой все ненастья,                                   
чтоб не страшили горечь и беда.

Еще желаем крепкого здоровья. Ты самая родная  
для всех нас. Живи ты, мамочка, размеренно, спокойно. 

С восьмидесятилетием тебя!

С любовью – сын, дочь, невестка, зять, внуки.

Шановна Тамара Миколаївна ЛІГУС!
З ювілеєм!

Від щирого серця побажаємо здоров’я, щастя та 
удачі! Нехай будинок Ваш буде сповнений достатку і 
затишку, нехай життя буде наповнене тільки яскрави-
ми фарбами, веселими нотами та красивими квітами! 
Нехай душа буде наповнена гармонією і спокоєм! Не-
хай у житті буде багато радості, посмішок і сміху!              
Удачі, везіння Вам і Вашій родині!

Колеги.

Поздравляем
с 80-летним юбилеем

замечательного человека, 
постоянного участника 

художественной
самодеятельности

Гречишкинского СБК,
незаменимого участника 

ансамбля «Калина»
Алексея Ермолаевича

СОРОКИНА!

Алексей Ермолаевич про-
сто не мыслит себя без песни. 

Он – участник вокального ансам-
бля и обладатель прекрасного перво-

го голоса. Его тенор – это просто восхищение. Кто 
хоть однажды услышит его чудесный голос, никогда              
не забудет его неповторимые бархатные нотки.

Он знает досконально все песни из репертуара ан-
самбля, все обряды и обычаи родного села. Отзыв-
чивый, добрый, аккуратный, замечательный хозяин, 
талантливейший человек, таким мы знаем и любим   
нашего замечательного Алексея Ермолаевича.

Дорогой наш Алексей Ермолаевич! От всей души, с 
любовью, уваженьем, с прекрасной датой мы поздра-
вить Вас спешим. С восьмидесятым юбилейным Днем 
рожденья, здоровья крепкого Вам пожелать хотим! Жи-
вите счастливо, печали, бед не зная, тепла, поддержки 
Вам от близких и друзей! А через десять лет мы к Вам 
желаем попасть на девяностый юбилей! 

С уважением – народный фольклорный
этнографический вокальный

ансамбль «Калина» Гречишкинского СДК.

Нещодавно відбувся район-
ний турнір з більярду «Вільна 
піраміда» серед юнаків віком 
до 18 років. Організаторами 
турніру виступили правління 
Новоайдарської райспоживспіл-
ки (голова В. Корнєєв), а також 
КЗ «Спорт для всіх» (кер. Є. Бі-
лобровський).

В змаганнях взяли участь 8 
завзятих та активних хлопців, 
які певний час займаються бі-
льярдним спортом та досягли 
успіхів у цьому занятті. Це Ки-
рило Мордасов, Віталій Галибін, 
Вадим Байов, В’ячеслав Мухін, 
Олександр Коробкін, Максим 
Лукашук, Дмитро Батурін та 
Петро Селезньов. Звичайно, хо-
тілось би, щоб таких молодих 
людей, які мають більярд за 
хобі, ставало все більше, але й           

цей показник досить непоганий.
Боротьба, як завжди, була 

запеклою та завзятою, хлоп-
ці азартно боролися за призові   
місця.

За результатами змагань трій-
ка лідерів виглядає так: перше 
місце посів Дмитро Батурін, на 
друге вийшов Кирило Мордасов, 
а почесне третє місце дісталося                                                       
В’ячеславу Мухіну. Хлопці не 
приховували вражень від гри: 
«Було дуже цікаво позмагатися. 
До речі, результати подекуди 
вийшли трохи несподіваними 
для нас. Наприклад, на трену-
ваннях наша турнірна табли-
ця виглядає по-іншому, а тут 
протягом гри все помінялось. 
Це говорить про той факт, що 
немає меж досконалості. По-
стійно потрібно працювати над                                      

собою та вірити в свої сили. 
Ми плануємо й надалі знахо-

дити час для тренувань, збирати-
ся разом, приводити друзів чи то 
повболівати, чи то приєднатися 
до нас».

Вітаємо юних спортсменів з 
гідним виступом. Головне, що 
гра запам’ятається. Та й те, що 
вона подарувала чудовий на-
стрій – важливий факт та показ-
ник. Не кидайте спорт, і все й вас 
обов’язково вийде ще краще!

В. КОРНЄЄВ, голова 
Райспоживспілки.

P. S. Від редакції. Минули-
ми вихідними в Новопскові 
відбувся обласний турнір з бі-
льярду. Представник Новоай-
дару Володимир Корнєєв посів                   
ІІ місце! Вітаємо!

11 июня. Растущая Луна в зна-
ке Рак. Желательно в этот период 
не начинать ничего нового, а ре-
шать текущие вопросы. Лучше 
выполнять небольшие рутинные 
задачи.  Хорошо заняться дела-
ми, которые не требуют боль-
шой концентрации внимания. 
Неоднозначный период для лю-
бого общения. Люди в это вре-
мя погружены в себя и не идут                                   
на продуктивный контакт. 

12 июня. Растущая Луна в 
знаке Рак. Время неспешной 
стабильности. Идеально подхо-
дит для хорошо отлаженной дея-
тельности предприятий, занятых     
монотонным производством.

13 июня. Растущая Луна в 
знаке Рак. Осторожнее нужно от-
носиться к кредитованию и даче 
денег взаймы. Есть вероятность, 
что придется очень долго ждать 
их возврата. Поскольку в это 
время повышается эмоциональ-
ная чувствительность, следует 
более тактично и внимательно 
относиться к близким людям, это      
пойдет вам лишь на пользу.

14 июня. Растущая Луна  в зна-
ке Лев. Можно начинать новые 
дела, решать текущие вопросы 
в случае, если окружение помо-
жет объективно оценить любое 
действие. Подходящая пора для 
общения с родными и близкими, 
новых знакомств. Стоит быть 
внимательными и осторожными 
в серьезных вопросах – есть риск 
совершить ошибку. Это идеаль-
ное время для любого разговора с 
начальством и перехода на новое 
место работы.

15 июня. Растущая Луна в 
знаке Лев. 6-й лунный день. 
Один из самых благоприятных 
дней. У многих людей в этот 
день проявляется дар предви-
дения, обостряется интуиция, 
открываются самые разнообра-
зные способности. Без пробук-
совки продвигается научная 
или общественная деятельно-
сть, легко налаживаются самые                             
разнообразные контакты.

16 июня. Растущая Луна в 
знаке Дева. Крупные дела луч-
ше не начинать. Нежелательно 

вести серьезный разговор с на-
чальством и менять род деятель-
ности. Это хороший период для 
мелкой однообразной домашней 
работы. Оптимальное время для 
финансовых операций. Небла-
гоприятная пора для любого 
общения – оно может быть ма-
лоприятным из-за придирчивости 
и мелочности окружения. Непод-
ходящий период для путешествий                   
и знакомств.

17 июня. Растущая Луна в 
знаке Дева. 8-й лунный день – 
хорошее время для продолже-
ния начатых дел и выполнения 
новых. Желательно не работать 
в этот период в одиночку – энер-
гии для эффективной деятель-
ности может не хватить. Лучше 
все дела решать коллективно или 
хотя бы спрашивать совета у ок-
ружающих. Серьезный разговор 
с начальником рекомендуется от-
ложить. Можно заниматься мел-
кими делами по дому. Оптималь-
ное время для любых финансовых 
операций. Можно инвестиро-
вать, оформлять кредит, одалжи-
вать деньги, совершать мелкие и 
крупные покупки. Все денежные       
потоки будут успешными.


