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З 21 травня розпочалась основна сесія
зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.

Для 2358 учнів Новоайдарщини
пролунав Останній дзвоник 20182019 навчального року. З них 468
випускників 9 та 11 класів.

= У наступному номері =
Календар
червня

Інавгураційна промова Президента України В. Зеленського
Дорогі українці!
Після моєї перемоги на виборах мій шестирічний син сказав:
«Та! По телевізору кажуть, що
«Зеленський – Президент…»
Виходить, що… я… теж Президент?!» І тоді це прозвучало
як жарт, але згодом я зрозумів,
що насправді це істина. Тому що
кожен з нас Президент. Не 73
відсотки, які за мене голосували, а всі 100 відсотків українців.
Це не моя, це наша спільна перемога. І це – наш спільний шанс.
За який ми несемо спільну
відповідальність. І щойно – не
тільки я складав присягу. Кожен з
нас поклав руку на Конституцію
і кожен з нас присягнув на
вірність Україні. Уявіть собі
гучні заголовки: «Президент не
платить податків», «Президент
напідпитку промчав на червоне
світло», «Президент потихеньку
краде, бо «всі ж так роблять». Ви
згодні, що це ганьба? Ось що я
маю на увазі, коли кажу, що кожен з нас – Президент.
Відсьогодні кожен з нас несе
відповідальність за країну, яку
ми залишимо своїм дітям. Кожен з нас, на своєму місці, зможе
зробити все для розквіту України.
Європейська країна починається з
кожного.
Ми обрали шлях до Європи,
але Європа – не десь там. Європа
ось тут (у голові – ред.). І коли вона
буде ось тут – тоді вона з’явиться
і ось тут – у всій Україні. І це –
наша спільна мрія. Але у нас є і
спільний біль.
Кожен з нас загинув на Донбасі.
Кожного дня ми втрачаємо кожного з нас. І кожен з нас – переселенець. Ті, хто втратив власний
дім... І ті, хто відчинив двері власного дому, розділивши біль. І кожен з нас – заробітчанин. Ті, хто
не знайшов себе вдома, а знайшов
заробіток на чужині… Ті, хто в
боротьбі із бідністю змушений
втрачати власну гідність. Але ми
все це подолаємо! Бо кожен з нас
– українець.
Ми всі українці: не існує
більших чи менших, правильних
чи неправильних. Від Ужгорода
до Луганська. Від Чернігова до
Сімферополя. У Львові, Харкові,
Донецьку, у Дніпрі й в Одесі – ми
українці. І ми маємо бути єдині.
Адже тільки тоді – ми сильні.
І сьогодні я звертаюсь до всіх
українців у світі. Нас 65 мільйонів.
Так, не дивуйтесь – нас 65
мільйонів. Тих, кого народила українська земля. Українці

в Європі та Азії, у Північній та
Південній Америці, в Австралії
і в Африці. Я звертаюсь до всіх
українців на планеті!
Ви нам дуже потрібні. Усім, хто
готовий будувати нову, сильну та
успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство.
Ви повинні їхати в Україну
не в гості, а додому. Ми чекаємо
на вас. Сувенірів з-за кордону не
потрібно, привезіть, будь ласка,
свої знання, досвід і ментальні

чаючи наших територій. Історія
– несправедлива річ. Не ми почали цю війну. Але нам цю війну
закінчувати. І ми готові до діалогу.
И я уверен, что прекрасным первым шагом для начала этого диалога, станет возвращение всех
украинских пленных. Наш наступний виклик – це повернення
втрачених територій.
Чесно кажучи, мені здається,
що це формулювання не зовсім
коректне.

цінності. Все це допоможе нам почати нову епоху.
Скептики скажуть: це фантастика. Це неможливо. А може
це і є наша національна ідея?
Об’єднавшись – зробити неможливе. Всупереч усьому!
Згадайте збірну Ісландії з футболу на чемпіонаті Європи.
Коли дантист, режисер, пілот,
студент і прибиральник билися
й захищали честь своєї країни. І
зробили це, хоча ніхто не вірив.
І це наш шлях. Ми повинні
стати ісландцями у футболі,
ізраїльтянами – в обороні рідної
землі, японцями – у технологіях,
швейцарцями – в умінні щасливо
жити одне з одним, незважаючи на
будь-які розбіжності.
І наше найперше завдання –
припинення вогню на Донбасі.
Мене часто питали: а на що ви
готові заради припинення вогню?
Дивне запитання. А на що
готові ви заради життя близьких
вам людей?
Можу запевнити – задля того,
щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. І я точно не боюсь ухвалювати складні
рішення, я готовий втрачати свою
популярність, свої рейтинги, і
якщо буде потрібно – я без вагань
готовий втратити свою посаду,
щоб тільки настав мир. Не втра-

Бо неможливо втратити те,
що й так наше. І Крим, і Донбас
– це наша українська земля. Де
ми втратили найголовніше. Це –
люди.
И сегодня мы должны возвращать их сознание. Вот что мы потеряли.
За эти годы власть не сделала
ничего, чтобы они чувствовали
себя украинцами. Знали – они не
чужие, они наши, они украинцы.
И пусть кто угодно раздает хоть
по 10 паспортов, это ничего не изменит. Украинец – это не в паспорте. Украинец – это вот здесь.
І я точно це знаю. Знаю від
бійців, які захищають Україну –
наших героїв, і україномовних, и
«русскоговорящих».
Там, на передовій, немає чвар і
розбрату, там є сміливість і честь.
І я хочу звернутися до наших
захисників.
Не буває сильної армії там, де
влада не поважає людей, які щодня віддають життя за країну. Я
зроблю все, щоб ви відчували повагу. Це гідне, а головне, стабільне
фінансове забезпечення, ваші
житлові умови, законні відпустки
після виконання бойових завдань,
відпочинок для вас і ваших родин. Потрібно не розповідати про
стандарти НАТО, а творити ці
стандарти.

Безумовно, окрім війни, є ще
багато бід, які роблять українців
нещасливими. Це шокуючі тарифи, принизливі зарплати і пенсії,
болючі ціни, неіснуючі робочі
місця.
Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті,
хто ніколи не лежав з дитиною у
звичайній лікарні.
Це міфічні українські дороги,
які будуються та ремонтуються
тільки у чиїсь бурхливій уяві.
Дозвольте мені процитувати
одного американського актора,
який став класним американським президентом: «Уряд не
вирішує наших проблем. Уряд і
є нашою проблемою».
І я не розумію наш уряд,
який тільки розводить руками й
каже: ми нічого не можемо зробити. Неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку
і звільнити свої місця для тих,
хто буде думати про наступні
покоління, а не про наступні вибори! Зробіть це. І люди оцінять.
Якісь у вас вибіркові оплески. Не всім подобається, що я
кажу?
Дарма, бо це кажу не я, а народ України.
І моє обрання доводить – громадяни втомились від досвідчених,
системних, надутих політиків, які
за 28 років створили країну можливостей. Можливостей «відкатів»,
«потоків», «дерибанів».
Ми збудуємо країну інших
можливостей.
Де всі рівні перед законом, де є
чесні та прозорі правила гри. Одні
для всіх. А для цього до влади
повинні прийти люди, які будуть

служити народу. І я дуже хочу,
щоб у ваших кабінетах не було
моїх зображень.
Бо Президент – не ікона, не
ідол, Президент – це не портрет.
Повісьте туди фотографії своїх
дітей і перед кожним рішенням
дивиться в очі їм. Я можу ще багато чого сказати, але українці хочуть не слів, а дій. Тож…
Шановні депутати!
Ви призначили інавгурацію у
понеділок, у робочий день.
Я бачу в цьому один плюс – це
значить, ви готові працювати. А
тому прошу вас ухвалити: 1. Закон про скасування депутатської
недоторканності. 2. Закон про
кримінальну відповідальність за
незаконне збагачення. 3. Багатостраждальний Виборчий кодекс і
зробити відкриті списки. А також.
Прошу звільнити з посад: 1. Голову Служби Безпеки України. 2. Генерального Прокурора України. 3.
Міністра оборони України.
Це геть не все, що ви можете
зробити. Але для початку – достатньо.
У вас буде два місяці. Ухваліть
ці важливі закони та рішення.
Повісьте усі медалі собі.
Заробіть непогані бали на
дострокові парламентські вибори.
Я розпускаю Верховну Раду
України 8-го скликання.
Слава Україні!
І наостанок. Дорогий народе!
Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці
усміхалися. Це була моя місія.
Тепер я робитиму все, щоб
українці принаймні більше не плакали.
president.gov.ua

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№303/2019
Про дострокове припинення повноважень
Верховної Ради України та призначення позачергових виборів
Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини
другої статті 90 Конституції України та відповідно
до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України
восьмого скликання.
2. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на
21 липня 2019 року.
3. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
21 травня 2019 року
president.gov.ua
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ПРО СКЛИКАННЯ СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Дoрoгi учнi! Шaнoвнi вчитeлi тa бaтьки!

Згідно розпорядження голови районної ради від 17.05.2019 року № 41 «Про
скликання двадцять п’ятої сесії Новоайдарської районної ради сьомого скликання»
07 червня 2019 року о 10.00 в залі засідань районної ради відбудеться двадцять
п’ята сесія Новоайдарської районної ради Луганської області сьомого скликання.
В. МАКОГОН, голова районної ради.

Новоайдарська районна державна адміністрація
та Новоайдарська районна рада щиро вітають вас зi
святoм Oстaнньoгo дзвoникa!
Бeзмeжнo дякуємо вчитeлям зa нaпoлeгливу прaцю з
нaвчaння тa вихoвaння дiтeй. Ви сaмoвiддaнo вклaдaєтe
в дитячi душi дoбрe, вiчнe, зaпaлюєтe вoгoнь у їхнiх сeрцях.
Свoєю дiяльнiстю, тeрпiнням тa любoв’ю ви фoрмуєтe мaйбутнє
Укрaїнськoї дeржaви, вихoвуєтe спрaвжнiх пaтрioтiв Бaтькiвщини.
Зичимо вaм мiцнoгo здoрoв’я, блaгoпoлуччя, твoрчих успiхiв тa
нeвичeрпнoї нaснaги.
Урoки зaкiнчилися, i нa шкoлярiв чeкaє пoрa кaнiкул тa вiдпoчинку.
Вoни нaбирaтимуться сил дo нaступнoгo нaвчaльнoгo рoку. Бaжaємо
й нaдaлi впeвнeнo дoсягaти вeршин тa з лeгкiстю дoлaти труднoщi. I
нeхaй пeрeд вaми вiдкриються нoвi гoризoнти.
Сьoгoднi oдинaдцятиклaсники зaлишaть стiни рiдних шкiл. Пeрeд
вaми, дoрoгi випускники, вiдкривaються ширoкi життєвi дoрoги тa
нoвi мoжливoстi. Бaжaємо успiхiв в oпaнувaннi знaнь, вивaжeнo
oбрaти прoфeсiю нa всe життя. Рeaлiзaцiї iдeй вaм тa дoсягнeння
пoстaвлeних цiлeй.
Пo–oсoбливoму урoчистий тa хвилюючий цeй дeнь для бaтькiв.
Тoж дякуємо вaм зa вихoвaння дiтeй тa бaжaємо oптимiзму i вiри у їх
щaсливe мaйбутнє. Щастя всім, добра, міцного здоров’я та успіхів!
Голова районної
держадміністрації
В.В. Сергієнко.

Голова районної
ради
В.В. Макогон.

Уважаемые жители Новоайдарского района!
Администрация КНП «Новоайдарский Центр первичной медико-санитарной помощи» сообщает, что по факту распространения лживой
информации и клеветы в адрес администрации Центра ПМСП, в виде
листовок с изображением денежных купюр и обращения к жителям от
имени «старшей сестры поликлиники», нами подано завление в Новоайдарский отдел полиции для расследования данного инцидента.
Администрация КНП
«Новоайдарский ЦПМСП».

Новоайдарський ВП ГУНП повідомляє, що з 20.05.2019 р. по
20.06.2019 р. на території України
триває операція «Зброя та вибухівка». Метою її є проведення та вилучення з незаконного обігу холодної
і вогнепальної зброї, боєприпасів
і вибухових речовин. Такі заходи
спрямовані на запобігання скоєнню правопорушень та нещасних
випадків із використанням зазначених предметів.
Операція «Зброя та вибухівка»
свідчить, що частина громадян не
тільки не знає чинного законодавства, але й умисно ігнорує встановлені правила, навіть не усвідомлюючи, які можуть бути наслідки.
Також слід зазначити, що, відповідно до ст. 263 Кримінального кодексу України, за носіння, зберігання,
придбання, виготовлення, ремонт,

Вже традиційний фестиваль
еко-спрямування провели активісти міста. Цей захід об’єднав
місцеві громадські організації,
навчальні заклади, комунальні
підприємства та представників
бізнесу – кожен зробив свій внесок у створення та проведення
Еко Фестивалю.
Цього року було організовано збір вторинної сировини,

передачу чи збут вогнепальної
зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом
дозволу визначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від
3 до 7 років.
У разі виявлення зброї та вибухонебезпечних матеріалів, а також
отримання інформації про можливе
зберігання, виготовлення або використання зброї та вибухівки просимо повідомляти до Новоайдарського ВП ГУНП особисто за тел. 102,
9-44-87, 099-054-03-42.
Ю. ТЕРЕЩЕНКО,
т.в.о. заступника начальника
Новоайдарського ВП ГУНП
в Луганській області,
майор поліції.

а кошти, що вдалось зібрати,
спрямовано у фонд дорослої
та дитячої бібліотек Щастя. Загалом під час фестивалю було
проведено безліч різноманітних майстер-класів, наприклад,
пошиття еко торбинок, розпис
пряників, гончарне мистецтво
та багато інших; облаштовано
спортивні зони та зони відпочинку.

В. о. начальника Головного управління ДФС у Луганській області Ольга Височина повідомила,
що за оперативними даними станом на 1 травня 2019 року заборгованість із єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) по Луганській області склала
1 млрд. 819 млн. гривень.
За її словами, юридичні особи заборгували 819
млн. грн., фізичні особи - підприємці – 1 млрд. грн.
Зважаючи на те, що на ДФС покладено контроль
за дотриманням податкового законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів громадянам
й забезпечення реалізації державної політики з адміністрування ЄСВ, у фіскальній службі Луганщини вживаються заходи щодо погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску.
«За результатами проведеної роботи протягом
січня - квітня 2019 року боржникам було направлено 3,5 тис. вимог про сплату недоїмки на загальну
суму 293 млн. грн. та забезпечено погашення боргу
в сумі 47 млн. грн.», – зазначила Ольга Височина.
«Хочу нагадати, що період роботи працівника, за
який роботодавцем не сплачені внески з єдиного соціального внеску, не буде зараховано до страхового
стажу працівника до повного погашення боргу. Ось

чому нарахування та своєчасна й повна сплата ЄСВ
є запорукою соціального захисту громадянина, - наголосила Ольга Височина. - На жаль, окремі роботодавці не розуміють, що порушення ними обов'язків
зі сплати внесків позбавляє працюючих страхового
стажу, а відповідно й гідної майбутньої пенсії».
Нагадаємо: порядок нарахування та строки сплати ЄСВ для платників встановлено Законом України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464VI (зі змінами та доповненнями) та Інструкцією про
порядок нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка затверджена наказом МФУ від 20.04.2015 р.
№ 449 (зі змінами та доповненнями).
Головне управління ДФС
у Луганській області.

Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури підтримано державне обвинувачення у суді та доведено винуватість мешканця Новоайдарського району, який через ревнощі
спричинив тяжкі тілесні ушкодження співмешканці та вбив односельчанина.

В кінці грудня 2018 року у лісосмузі у с. Новоохтирка Новоайдарського району було виявлено
труп 59-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької
смерті.
Під час досудового розслідування встановлено, що
19.12.2018 р. під час сумісного
вживання алкогольних напоїв, на
ґрунті ревнощів, зловмисник завдав тяжких тілесних ушкоджень
своїй співмешканці та вбив односельчанина. Тіло останнього злочинець відтягнув до лісосмуги та
покинув.
Слідчим СВ Новоайдарського
ВП ГУНП в Луганській облас-

Центр
психосоціальної
адаптації також став партнером фестивалю. На локації
Центру співробітники та волонтери презентували курс
першої допомоги "5 хвилин,
які вирішують усе" та провели цікаві заходи для дітей та
дорослих. Це були вироби із
синельної проволоки, розпис
гіпсових фігурок, а також майстер-клас з екології спілкування та відносин. У подальшому
усі охочі можуть відвідувати
ці та інші заходи у Центрі психосоціальної адаптації.
Еко Ф’южен Фест – справжнє
диво, яке зробила команда небайдужих, активних, цілеспрямованих людей. Це свято, яке
вже стало традиційним.
Усі послуги Центру психосоціальної адаптації безкоштовні для місцевих мешканців та

ті за погодженням із процесуальним керівником було подано
клопотання до суду про обрання
стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке судом задоволено.
Процесуальним керівником
забезпечено належне процесуальне керівництво у кримінальному провадженні і надано суду
беззаперечні докази вини обвинуваченого.
За принципової позиції прокурора, який підтримував публічне
обвинувачення, злочинця визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаче-

них ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст.115 КК
України, та призначено остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі.
Додатково: санкція ч. 1
ст. 121 КК України передбачає
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років;
санкція ч. 1 ст. 115 КК України
передбачає покарання у вигляді
позбавлення волі на строк від 7
до 15 років.

переселенців у рамках проекту "Психосоціальна підтримка
осіб, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні" за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, Malteser

International та Мальтійської
служби допомоги України, який
реалізує Психологічна Кризова
Служба.

Д. ЛЮБОДЮК, прокурор
Новоайдарського відділу
Сєвєродонецької
місцевої прокуратури
Луганської області.

Анастасія ЯРОШЕНКО.

«ВІСНИК

14 травня відбулось засідання Робочої групи з громадської безпеки та соціальної згуртованості.
Члени Робочої групи підтримаНа порядок денний було винели проект «Зміцнення особистої та
сено 4 питання:
І. Про затвердження Положен- громадської безпеки на території
ня про Робочу групу з громадської села Райгородка шляхом встановбезпеки та соціальної згуртовано- лення вуличних автономних ліхтарів на сонячних батареях». Ним
сті.
ІІ. Про внесення змін до складу передбачено встановлення 5 автоРобочої групи, затвердженого рі- номних вуличних ліхтарів на сошенням Форуму місцевого розвит- нячних батареях по вул. Поштова,
саме на ній розташовані сільська
ку 09.06.2017 року.
ІІІ. Про розгляд питання про рада, поштове відділення, аптека,
затвердження/відхилення для фі- амбулаторія сімейного лікаря, авнансування відібраної конкурс- тобусна зупинка та Райгородська
ною комісією за напрямом «Гро- ЗОШ. Партнером проекту вистумадська безпека» проектної заявки пає Райгородська сільська рада.
Робоча група заслухала предвід ГО «Інвалідів – ветеранів Чорнобиля Новоайдарського району», ставників ГО з метою визначення
проекту «Зміцнення особистої та найбільш пріоритетних.
1. Новоайдарська районна грогромадської безпеки на території
села Райгородка шляхом встанов- мадська організація «Товариство
лення вуличних автономних ліхта- сільських жінок «Акація», проект
«Відновлення та зміцнення довірів на сонячних батареях».
ІV. Про розгляд питання про ри між місцевими мешканцями
встановлення пріоритетів та за- та поліцією шляхом облаштувантвердження/відхилення для фінан- ня роботи поліцейської станції».
сування відібраних конкурсною Партнерами в реалізації заявки
комісією за напрямом «Громадська є Новоайдарська районна рада,
безпека» проектних заявок трьох Новоайдарська РДА, Новоайдарський відділ поліції ГУНП в Лугромадських організацій.
З усіх питань інформацію нада- ганській області, Новоайдарський
ла О. Кізілова – начальник управ- районний ЦСССДМ, Служба у
ління економічного розвитку і справах дітей Новоайдарської
торгівлі Новоайдарської РДА, се- РДА. Планується проведення
наступних заходів: будівництво
кретар Робочої групи.
Слід зауважити, що Міжнародна медична гуманітарна організація «Лікарі без кордонів»
(міжнародна назва Médecins Sans
Frontières MSF) спільно з Державним закладом «Український науково-практичний центр екстреної
медичної допомоги та медицини
катастроф МОЗ України» вже протягом тривалого часу проводить
тренінги в Луганській області для
працівників служби екстреної медичної допомоги. Мета – навчити
рятувати життя за допомогою базових технік з надання невідкладної
медичної допомоги.
В Україні покращення екстреної
медичної допомоги було визначено як пріоритетний напрямок
роботи у 2019 р. Система екстреної медичної допомоги потребує
суттєвих змін, з яких одна з найважливіших – це підвищення кваліфікації працівників екстреної
медичної допомоги до рівня світових стандартів.
«Лікарі без кордонів» обрали
Луганську область на основі декількох критеріїв. Цей регіон прямо або опосередковано постраждав від конфлікту, що призвело
до перебоїв у роботі навчальних
програм з надання екстреної медичної допомоги. Конфлікт також
призвів до нестачі кваліфікованого медичного персоналу, оскільки
значна кількість працівників була
змушена покинути регіон. Також
ця область не входить до переліку
областей з пілотного проекту Міністерства охорони здоров’я, де у
2019 р. буде впроваджено перший
етап реформи екстреної медичної
допомоги.
Програма здійснюється за підтримки Департаменту охорони
здоров’я Луганської обласної державної адміністрації та Обласного
центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Наприкінці березня у Сєвєродонецьку командою інструкторів
з «Українського науково-практичного центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф
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пандусу та заміна вхідних дверей
будівлі; реконструкція санітарного вузла приміщення; проведення
ремонтних робіт службових приміщень дільничних офіцерів поліції, сектору реагування патрульної
поліції, інспекторів з ювенальної
превенції та з контролю за обігом
зброї у сфері дозвільної системи;
придбання необхідної оргтехніки
для налагодження належної комунікації та сервісу обслуговування

ня на водних об’єктах», «Протипожежна безпека». Загальний
бюджет проекту – 1 млн 18 тис.
813,50 грн. Розмір очікуваного фінансування від ПРООН – 625 тис.
475 грн.
2. Новоайдарська районна громадська організація «Добробут»,
проект «Удосконалення механізмів та підвищення рівня громадської безпеки через створення навчально-ігрового простору в парку

населення; проведення зустрічей
та бесід на теми: «Ні – булінгу в
школах», «Безпека дітей під час
канікул», «Правовий тиждень»,
«Безпека в Інтернеті», «Відповідальність неповнолітніх за правопорушення», «Вплив алкоголю,
наркотиків, тютюну на організм
дитини», «Правила поводження
при виявленні вибухонебезпечних
предметів», «Правила поводжен-

«Сосновий» смт. Новоайдар». За
проектом передбачається створення дитячого майданчика, який
би нагадував невеличку вулицю з
розміткою та дорожніми знаками,
тим самим створення реальних
умов дорожнього руху у мініатюрі; проведення занять для дітей з
правильної поведінки на дорозі.
Загальний бюджет запитуваного
проекту - 515 тис. 776,40 грн. Роз-
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мір очікуваного фінансування від
ПРООН – 323 тис. 776,40 грн.
3. Новоайдарська районна
громадська організація «Фенікс», проект «Створення безпечного простору для учнів
навчальних закладів шляхом облаштування шкільних автобусних
зупинок в смт. Новоайдар». Мета
проекту: забезпечення безпечного
короткострокового комфортного
перебування дітей при очікуванні
шкільного автобусу шляхом облаштування 6 автобусних зупинок
з лавою та урною; попередження
ДТП шляхом проведення трьох
заходів щодо безпечної поведінки
на зупинках, якими буде охоплено
щонайменше 200 дітей, та виготовлення роликів на цю ж тематику. Загальний бюджет запитуваного проекту – 238 тис. 604,68 грн.
Розмір очікуваного фінансування
від ПРООН – 191 тис. 604,68 грн
Партнерами в реалізації заявки
є Новоайдарська селищна рада в
співфінансуванні, ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія, КЗ «Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна школа-інтернат
I-III ступенів», сектор ювенальної
превенції.
Після обговорення та голосування пріоритетність проектів визначена наступним чином:
1. Облаштування роботи поліцейської станції; 2. Встановлення
зупинок; 3. Дитячий майданчик.
І. КРАСНОЩОКОВА

МОЗ України» разом з модераторами «Лікарі без кордонів» протягом двох тижнів було проведено
перший етап програми тренінгів.
Під час першого етапу майбутні
місцеві інструктори навчалися наМинулого тижня на базі Новоайдарського РТМО для медиків Новоайдарської підстанції швидкої
давати догоспітальну допомогу допомоги за участі міжнародної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів» інструктором центру
при травмах, проводити основні екстреної медичної допомоги, старшим фельдшером обласної підстанції швидкої допомоги Володимиреанімаційні заходи та поглиблену ром Белашенко було проведено тренінг з надання першої невідкладної допомоги (BLS – Basic Life Support).
серцево-судинну підтримку життєально? За статистикою, в Україні ми прикладами. Серед основного медичну допомогу жертвам збройдіяльності.
На другому етапі протягом від серцево-судинних захворювань було виділено необхідність без- них конфліктів, природних кататрьох місяців, починаючи з середи- та патологій помирає більше 17 печності для того, хто надає до- строф, епідемій або людям, виклюни квітня, ці 10 місцевих інструк- тис. чоловік. Часто через те, що помогу (щоб поряд не було загроз ченим із системи охорони здоров'я.
торів продовжують покращувати перша допомога надана невчасно. І життю людини), оцінка свідомості MSF була заснована в 1971 році і
свої навички та знання, які вони чим більше людей будуть обізнані постраждалого (реакція на дотик, згодом стала всесвітньою органіотримали під час першого етапу, та навчені надавати першу медич- голос), виклик помічника, оцінка зацією, що здійснює медичну діяльберучи участь у тренінгах з надан- ну допомогу, тим більше шансів є дихання потерпілого. На цій по- ність в більш ніж 70 країнах світу.
зиції фельдшер зупинився більш У 1999 році MSF була нагороджена
детально: якщо дихання відсутнє, Нобелівською премією миру.
або за 10 секунд постраждала люПринципи роботи: у своїй рободина робить лише 1 вдих – це до- ті MSF дотримується принципів
рівнює відсутності дихання. Тож нейтральності, незалежності та
на манекені інструктор продемон- неупередженості. Це означає, що
стрував алгоритм дій із забезпе- MSF не поділяє погляди жодної зі
чення прохідності дихальних шля- сторін у будь-якому конфлікті, є
хів. Потім – як правильно робити незалежною від політичних, війзакритий масаж серця та штучну ськових чи корпоративних програм
вентиляцію легенів. І так крок за і надає медичну допомогу людям
кроком до моменту, коли в дію йде відповідно до потреб, незалежно
дефібрилятор.
від статі, раси, релігії або поліКожний крок інструктор повто- тичних поглядів.
рював по кілька разів, щоб кожноІсторія діяльності в країні: З
му було зрозуміло. Звичайно, най- 1999 по 2005 рік MSF впроваджуголовніше – це практичні заняття. вала в Одесі, Миколаєві та СімТут кожний працівник підстанції ферополі проект, орієнтований
швидкої допомоги продемонстру- на надання допомоги і лікування
ня основних реанімаційних заходів на порятунок постраждалому. На- вав ступінь засвоєння знань та свої людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом,
для працівників 20 станцій та під- приклад, якщо надати допомогу вміння, тренуючись на манекені. а також профілактику передачі
станцій швидкої допомоги на тери- людині в перші 2 хвилини з мо- До речі, деяке тренувальне прилад- ВІЛ від матері до дитини. У 2011
менту втрати свідомості, шанси на дя, в тому числі й манекен, залиши- році MSF розпочала новий проект
торії Луганської області.
Саме в рамках другого етапу й порятунок складають 90%. А якщо лись як дарунок в Новоайдарі, щоб щодо покращення профілактики і
було проведене це заняття. Як за- через 10 хвилин, то цей відсоток медики мали змогу вдосконалюва- лікування хіміорезистентного тути свої професійні навички.
беркульозу (ХР ТБ) в пунктах поуважили інструктор Володимир та вже знижується до 30.
Інструктор додав, що в Європі
Можна не сумніватись, заняття переднього утримання та місцях
доктор Олександр, Новоайдар – це
дев’ята точка на мапі їхніх тренін- навчають надавати першу медич- пройшли вдало, і маємо надію, до- позбавлення волі в Донецькій обласгів. Наприклад, напередодні вони ну допомогу із шкільного віку. Це сягнуть своєї кінцевої мети – вря- ті. В травні 2014 року MSF почала
тованих життів буде значно більше. надавати медичну та гуманітарну
проводили заняття в Марківці. Та- ефективно, і це працює.
Надалі Володимир разом зі
кож на занятті був присутній член
М. ТИХОНОВА. допомогу постраждалим від конфлікту в східній Україні.
організації «Лікарі без кордонів» своєю помічницею Сніжаною та
доктором Олександром подали
Довідка: «Лікарі без кордонів»/
У 2017 році MSF запустила пропан Альберто з Італії.
Тренінгове заняття було прове- присутнім медикам теоретичний Médecins Sans Frontières (MSF) - це ект з лікування гепатиту С у Мидене за темою «Базовий алгоритм матеріал по наданню першої до- міжнародна незалежна медична колаєві, а у 2018 розпочала лікуванпідтримки життя з використанням помоги – лекцію та презентацію, гуманітарна організація, що на- ня пацієнтів з хіміорезистентним
дефібрилятора». Чому це так акту- перемежовуючи його практични- дає безкоштовну гуманітарну та туберкульозом у Житомирі.
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лет. Вместе с исполнителями мы прошли теми же дорогами, что ходили наши дедушки и бабушки. И вместе
пришли к Великой Победе!
Особенно всем пришлось
по душе выступление солиста, военнослужащего части
3017 Национальной Гвардии Украины, базирующейся на территории с. Штормово, младшего лейтенанта
Валентина Соседка.
А в завершении всех
ждал полевой кулеш от
военных. И хоть дождь
давно закончился, но зрители, переполненные эмоциями, еще долго общались
на крылечке СДК и не тоНесмотря на дождливую погоду, празднование 74-ой годовщины ропились расходиться по
победы на территории Штормовского сельского совета состоялись домам. Всем было о чем
поговорить, кого и что вспопо графику, утвержденному исполкомом.
мнить. Ведь в каждой семье
В память о тех, кто погиб на потерях солдат на войне.
был человек, который с честью
Зрительный зал встречал исполнил свой долг, пройдя дополях сражений, жители и гости
населенных пунктов Штормов- все композиции бурными апло- рогами войны, борясь за будуского сельского совета посети- дисментами. Да и как иначе, щее. Эта праздничная дата 9 мая
ли Братские могилы, возложи- когда со сцены звучат всем изве- навсегда сплотила наш народ.
ли живые цветы и Гирлянды стные и любимые многими меВ. БУДНИК, председатель
Славы, были проведены митин- лодии? Сразу вспоминаются расШтормовской первичной
сказы
дедов
и
прадедов,
оживают
ги. Финальным аккордом ряда
ветеранской
организации.
мероприятий стал праздничный картины событий тех далеких
концерт, подготовленный силами художественной самодеятельности Штормовского СДК
(директор СДК Т. И. Романив,
художественный руководитель
Е. А. Сотникова).
Активно участвовали в концерте и дети, и подростки, и
женские вокальные ансамбли,
трио, дуэты. Репертуар был
настолько разнообразен, что
зрители диву давались и восхищались
достигнутыми
результатами. Звучали песни
военных лет, песни о войне,
написанные в 60-90-е годы, и
современные о современных

В соревнованиях принимали участие команды из четырех
областей: Луганской (Новоайдар-Смоляниново),
Донецкой
(города Северск и Соледар),
Харьковской (Харьков, Первомайский, Лозовая, пос. Близнюки) и
Запорожской (Запорожье, Мелитополь). В старшей возрастной
группе за звание лучших боролись восемь команд, в младшей
– шесть.
Игры в обеих группах проходили по круговой системе. Каждая была яркой, энергичной и
красивой. В составе старшей команды – капитан Дарья Кривякина, Алина Мишнева, София Удовенко, Кристина Фисанова, Мария
Иванова, Мария Харченко и Юлия
Лищенко. Девочки продемонстрировали отличную игру, выступив
без поражений. В борьбе за первое место они встретились с командой из Запорожья. И, совсем

немного уступив соперницам, все
же заняли второе место. Волейболистки награждены грамотами и
медалями. Лучшим игроком турнира в старшей группе признана
Дарья Кривякина. Ей вручен памятный подарок.
Каждая волейболистка в команде достойна слов похвалы за
свою игру. Даша Кривякина – настоящий лидер, она сумела привести команду к победе и продемонстрировала игру на высочайшем
уровне. Алину Мишневу нельзя
не отметить за ее мощные подачи
и игру под сеткой на блоке. Уверенной игрой поддержала команду Кристина Фисанова. Изо всех
сил старались помочь победить
самые маленькие участницы команды Маша Иванова и Маша
Харченко. Впервые участвовали
в выездных соревнованиях Юлия
Лищенко из старшей команды,
Вероника Вертепа и Мария Ше-

24 мая отмечает свой
юбилей секретарь Новоахтырского сельского совета
Инна Алексеевна САЛЬНИК
– прекрасный профессионал
своего дела, замечательная,
отзывчивая женщина.
У нее очень большой стаж работы, и более 30 лет она работает в
сельском совете. Занимала разные
должности, но в последние годы
постоянно избирается секретарем
совета.
Эта ответственная должность в
полной мере проявила все лучшие
качества Инны Алексеевны. Она
выполняет широкий круг обязанностей: занимается подготовкой
сессий, заседаний исполкома, ведением военного учета, паспортных
дел, учетом поголовья скота и массой
других вопросов. Кроме того, она постоянно уделяет внимание решению
вопросов многодетных семей, одиноких людей и т.д.
Инна Алексеевна – необычайно
отзывчивый человек, поэтому любой
вопрос, любая проблема, особенно
касающиеся помощи детям, она воспринимает как свою личную проблему и вкладывает всю душу в ее
решение.
Любой человек, обратившийся
к И.А. Сальник, чувствует ее отзывчивость, душевность, исполнительность и проникается огромным уважением к ней. Любую просьбу наша
Инна Алексеевна принимает близко к
сердцу и очень волнуется, переживает
за каждого жителя села. Пожалуй, нет
таких вопросов, которые решались
бы без ее участия. Вопросы школы,
детского сада, больницы, бытовые
вопросы – обо всем осведомлена секретарь сельсовета.
Наша Инна – необычайно светлый

ховцова из младшей. Несмотря
на волнение и переживания, они
приложили максимум усилий,
чтобы поддержать свои команды.
И у них это получилось. Успехов
вам, девочки, занимайтесь волейболом и в дальнейшем. Все у вас
получится.
Незабываемую игру продемонстрировала младшая команда
в составе Ксении Лигус, Марии
Сары, Марии Ивановой (капитан
команды), Марии Харченко, Вероники Вертепа и Марии Шеховцовой. Девчонкам удалось обыграть
всех своих соперниц со счетом
2:0! В финале нашим юным волейболисткам предстояла встреча с командой из города Соледар.
Команда эта действительно очень
сильная, принимает участие в первенстве Украины по волейболу.
Напряженный финал. Первую партию со счетом 25:23 выигрывает
команда Новоайдарской ДЮСШ.
Вторую партию с таким же счетом выигрывают волейболистки
из Соледара. Заключительная решающая третья партия. Со счетом
16:14 победу заслужено получает
команда Новоайдарской ДЮСШ!
Девочки выложились на все
100%, а, возможно, и 200%.
Огромная нагрузка легла на плечи Марии Шеховцовой и Марии
Харченко – они играли за две команды. Ксения Лигус, хоть и была
самой младшей участницей турнира, в финальной игре провела
13 подач подряд, а также при счете 14:14 забила 15-ый мяч. Кон-

человек и дома, и на работе. При ее
появлении людям становится радостнее и легче. У нее замечательная
дружная семья, но работа, конечно,
забирает много времени и здоровья.
Хотя замечательный профессионал
и прекрасная женщина умеет найти
золотую серединку, чтобы никого не
оставить без внимания.
Коллектив Новоахтырского сельского совета от всей души поздравляет дорогую, уважаемую Инну
Алексеевну с юбилеем! Мы искренне желаем нашей дорогой Инне
Алексеевне большого человеческого
счастья, здоровья, благополучия в
семье, побольше внуков, отменного здоровья и бодрого настроения!
Пусть каждый день Вашей жизни будет наполнен оптимизмом, свежими
идеями и интересными встречами, и
пусть каждое утро Вас встречает яркими солнечными лучами и
улыбками близких!
Коллектив
Новоахтырского
сельского совета.

Межрегиональный турнир по волейболу среди девочек 20072008 г. р. и 2009-2010 г. р., который недавно состоялся в г. Первомайский Харьковской области, принес успех воспитанницам Новоайдарской ДЮСШ (тренеры А.Е. Каркачев и В.Н. Чернявский).
трольный, победный 16-ый мяч играют за известные европейские
забила Маша Харченко с подачи клубы.
Маши Ивановой. Отлично играли
За финансирование этой поездв подаче и защите Мария Сары и ки, подвоз, за постоянную поддерВероника Вертепа. Лучшим игро- жку и внимание к спорту выраком турнира в группе признана жаем искреннюю благодарность
Кристина Фисанова, а лучшим начальнику отдела образования
защитником – Мария Иванова. Новоайдарской РГА А.В. СелиУчастницы команды награждены хову, директору Новоайдарской
грамотами и медалями.
ДЮСШ А.А. Бондарю. Благодаря
Вне волейбольного поля девоч- вашей поддержке у спорта в райоки также отлично провели время: не есть возможность развиваться,

прогулки по Харькову, аттракционы в парке Горького добавили
еще больше положительных эмоций нашим победительницам.
Подготовка команд, тренерская
работа – это огромный ежедневный упорный труд. На протяжении многих лет работаем вместе
с Александром Егоровичем Каркачевым на этом поприще. Могу
сказать, он очень талантливый
тренер, многие его воспитанники

открывать новые имена, которые
прославляют родной край.
Мы гордимся нашими воспитанницами. Девчонки, вы талантливые спортсменки, молодцы! Продолжайте в том же духе,
растите, развивайтесь, достигайте
новых вершин!
В. ЧЕРНЯВСКИЙ,
учитель физкультуры НВК
Смоляниновская ООШ-ДНЗ.
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Якщо хтось думає, що працювати в музеї – може бути не досить цікаво, то він дужє помиляється!
Музей – це цілий світ, в якому є місце тільки обробці спадщини минулих століть, але й місце новим
відкриттям, сучасним технологіям та незвичним формам роботи.
І це постійно доводять
співробітниці Новоайдарського
районного краєзнавчого музею.
Немає жодного спокійного для
них дня – постійні екскурсії,
організації нових виставок,
зустрічей з майстрами як Новоайдарського району, так і з усіх
куточків Луганської області,
гостей з інших регіонів нашої
держави, проведення майстеркласів найрізноманітніших направленностей. Після участі

Новоайдару, звичайно, знайомі
багато людей різних вікових
групп. Ті, хто хоч раз завітав на
екскурсію або на інший захід
до музею, стає йому добрим
другом. Очолює невеличкий,
але дружний коллектив креативних однодумців вже протягом багатьох років виважена,
закохана в свою справу Ганна
Костянтинівна Божкова. Про
своє заняття вона говорить так:
«Це метушлива робота. Кож-

в проекті «Музей відкрито на
ремонт» по-новому «заграла»
колекція народного костюму
Новоайдарщини. З цікавістю
сприймають відвідувачі облаштування залів сучасними
планшетами.
Користуються
популярністю серед населення
флешмоби, які влаштовують музейники до визначних дат…
З музейними працівниками

ного дня. Музейний працівник
завжди. І ця зайнятість – така
приємна. Я просто по-іншому,
без музею, не можу уявити своє
життя».
На
відмінно
пораються зі своїми професійними
обов’язками
наукові
співробітники
музею
Алла
Анатоліївна Сорокіна та Наталія
Миколаївна Антонова. Вони

успішно здійснюють наукову
роботу в галузі наукового комплектування фондів, науководослідної, експозиційної і
науково-освітньої
діяльності
музею, готують наукові праці,
публікації, беруть участь у
створенні експозицій і виставок, розробці наукових довідок,
концепцій, здійснюють монтаж
експозиції, проводять екскурсії
та читають лекції згідно з встановленими нормами та ін. Та
вони не просто професіонали
своєї справи, а ще й дуже
талановиті особистості. Всім
відомо, що Наталія Миколаївна
– майстерна лялькарка, а Алла
Анатоліївна – чудова вишивальниця.
«Влилася»
в
колектив
музейників зберігач фондів Ольга В’ячеславівна Клочкова. Вона
також успішно виконує широке
коло своїх обов’язків: забезпечує
цілісність і недоторканість музейних цінностей, що знаходяться в експлуатації музею і
фондосховищі, організує суворий облік фондів музею. Окрім
цього організує роботу з виявлення музейних предметів, що
потребують реставрації, а також
проведення заходів, що забезпечують збереження фондів,
розробляє заходи, що спрямовані
на поліпшення, зберігання і
обліку музейних фондів, удосконалення реставраційних робіт
та ін. Це все аж ніяк не заважає
Ользі В’ячеславівні залюбки
брати участь у різноманітних

заходах. Її Проня Прокопівна на
флешмобі до 1 квітня була просто неперевершена!
Кришталеву чистоту та порядок всіх залів музею забезпечує
технічний працівник Тамара
Михайлівна Верейкіна. Та окрім
цього вона завжди допомагає
колективу в облаштуванні
експозицій та вже настільки
добре знає матеріал, що, при
необхідності, й невеличку
екскурсію провести може.
Не можна не згадати про
жінок, які організовують роботу
відділень краєзнавчого музею.
Такі є в селі Колядівка – Народний музей – та в селі Смолянинове – Смолянинівський музей.
Це Ольга Чепкаленко та Людмила Єремеєнко. Вони активно
працюють, беруть участь в виставках, знайомлять односельців
та гостей населених пунктів з
багатою історією рідного краю.
Музейні працівники Новоайдарщини є не тільки
зберігачами матеріальної спадщини, а й також нематеріальної
культурної спадщини. До неї
відносять звичаї, форми показу та вираження, знання та

Козацький квас із хріном у селі Гречишкіне готували, в основному, на великі свята.
На храмове свято Вознесіння обов’язково варили холодець
з птиці або свинини і разом з ним вживали козацький квас. В
порційну тарілку клали готовий холодець та заливали квасом.
Їли дерев’яними ложками «вприхльобку».
У піст готували таку страву: варену картоплю, червоний буряк, зелену або ріпчасту цибулю, (весною додавали свіжий огірок),
подрібнювали, змішували, заливали квасом і їли дерев’яними
ложками. А ще козацький квас з хріном вживають у невеликій
кількості як напій, що підіймає тонус, бадьорить та перешкоджає
сп’янінню при вживанні алкоголю.

Тісто:

Всыпать две жмени сухой муки
в эмалированное ведро, залить 10
литрами кипящей воды, добавить
вишневые веточки (немного), дать
остыть.
Подготовить дрожжи.
1,5 граненой стопки готовых
самодельных дрожжей всыпать в
кастрюлю, добавить соль, сахар,
немного водички для того, чтобы
дрожжи размокли. Добавить немного муки, оставить подходить на
1,5 часа. Затем смешать с остывшей массой в ведре, прибавить 2
– 4 кусочка любого хлеба, раздавить, опять немного соли, сахара
и оставить в тепле (укрыть) на 5
часов. Через 5 часов открыть, если
есть кислинка, слить в другое ведро или кастрюлю, попробовать на
соль, сахар, размешать и вынести в
холодное место на 3 часа. Собрать
отруби сверху (образовавшиеся от
самодельных дрожжей), процедить
в банки и добавить в них по вкусу
хрена, тертого на мелкую терку.

0,5 літра молока;
5 гр. дріжджів (спиртових);
1 столова ложка
цукру;

1 чайна ложка солі;
1 столова ложка
смальцю;
3 столові ложки олії.

Начинка:

Мешканцями
села
Михайлівка
були
переселенці з Полтавської та Черкаської
губерній. Ці люди дбайливо плекали свої давні
звичаї, традиції та обряди. Деякі з них збереглися і до наших днів.
Випікання весільних хлібів – один з них.
П’ятеро щасливих у шлюбі жінок зранку збиралися разом, щоб виконати свою почесну місію
випікання весільного короваю, шишок, лаптів та
сови.
Спочатку випікали найголовніший атрибут
весілля – коровай та прикрашені різьбленими
візерунками з тіста три гілочки вишні. Потім
пекли багато шишок, сову і лапті. Шишками
наприкінці весілля обдаровували всіх гостей, а
сову та лапті дарували тещі з тестем. Сова - на
згадку про дочку, а лапті - щоб у гості ходили та
ноги не замочили.

навички, а також пов'язані з
ними інструменти, предмети,
артефакти й культурні простори, які визнані спільнотами,
групами й у деяких випадках
окремим особами як частина
їхньої культурної спадщини.
Ця нематеріальна культурна
спадщина, що передається від
покоління до покоління, постійно
відтворюється спільнотами та
групами під впливом їхнього
оточення. Сьогодні ми познайомимо вас з давніми унікальними
рецептами, які відносять до
нематеріальної культурної спадщини.
Щиро бажаємо всім музейникам району успіхів та удачі,
адже саме завдяки цим людям
ми маємо змогу на власні очі побачити історичну та культурну
спадщину, що дісталася нам від
наших пращурів, і яку вони ретельно оберігають. Дякуємо вам
ще й за те, що завдяки створеній
вами своєрідній «машині часу»
маємо змогу хоча б на декілька
хвилин перенестися у світ
прадавніх історій та легенд.
М. ТИХОНОВА.

Село Гречишкіне почало своє існування з другої
половини 18-го століття і його засновником був
козак Іван Гречишкін, який переселився на ці
землі зі своєю родиною з верхоріччя Дону.
З тих давніх-давен традиції та обряди донського козацтва зберігаються і до цього часу. Приготування пиріжків з крихтами – один з них. Їх
могли випікати будь-коли, окрім пісних днів, особливо на Різдво, м’ясниці та Пасху, а також до
храмового свята – Вознесіння Христова.
Лівер свинячий (відварений і подрібнений на
м’ясорубці) - 500 гр.;
шкварки (100 гр.);

крихти хліба (1 склянка);
сіль,
перець
за
смаком.

Вам знадобиться:
1 літр молока; 200 гр. вершкового масла;
3 столові ложки олії; 3 столові ложки смальцю;
2 склянки цукру; 150 гр. дріжджів (спиртових);
8 яєць; ванільний цукор.
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Так мало поводов для оптимизма в последние годы было у нас с вами. Так часто мы испытывали
беспокойство и тревогу, разочарование и собственное бессилие. Так мало власть волновала наша с
вами жизнь, здоровье, будущее наших детей. Привыкнув к пустой болтовне, политиканству и примитивному заигрыванию с людьми, мы разучились верить в искренность желания помочь простым
людям, в подлинность патриотических чувств любви и уважения к землякам – старикам, шахтерам, ветеранам, молодежи; в благородное стремление быть полезным.
Я, уроженец Кременной, как
модно сейчас говорить - местный.
И готов сегодня снять шляпу и низко поклониться человеку с большой буквы – Владимиру Алексеевичу Струку. И вот почему.
Многие мои друзья и родственники, живущие в городе Луганске
и пригороде, а точнее, в поселке
Юбилейном, имели все основания
для оптимизма. К сожалению, 2014
год все изменил.
У них был «народный мэр».
Все жители поселка, от детей до
почтенных стариков, знают его по
имени и в лицо. Для него жители

но поступил и окончил Луганский
институт внутренних дел, а в последствии - Национальную академию государственного управления
при Президенте Украины.
Юрист-правовед, автор учебника по одной из юридических дисциплин, магистр государственного
управления. Для всех жителей Луганщины по его инициативе и под
его руководством готовится второе
издание - «Практическое руководство по защите прав и свобод
граждан». Весь тираж будет предоставлен жителям Луганщины, как
практическая помощь.

каждого города, поселка, села –
громада, а не банальный «электорат». Он – свой, местный для всех
луганчан!
Родился Владимир Алексеевич
в Славяносербском районе Луганской области. Закончил школу-интернат № 3 по улице Мичурина в
городе Кременная. Затем - ПТУ
№ 25 все в поселке Юбилейный.
Достойно прошел службу в рядах
Вооруженных Сил и самостоятель-

Еще с 2006 года в Юбилейном
поселковом совете успешно работала юридическая клиника «Доверие». Людям было к кому обратиться за помощью, зная, что от них
не отмахнутся. А в те дни, когда
Владимир Алексеевич вел личный
прием граждан, проявлялись вся
степень доступности и огромный
авторитет головы громады и доверие к нему людей.
Кстати, еще понятней это как

раз не в дни приема, а просто на
улицах, возле домов, на современных стройплощадках питьевых бюветов.
Почему все недры Луганщины
не принадлежат людям?
Ответ на этот вопрос Владимир
Струк воплотил в жизнь личной социальной программой «Бесплатная
питьевая ВОДА».
Я часто задаю себе вопрос: что
дает Владимиру Струку непреодолимое желание жить для кого-то и
ради кого-то в наше непростое время? Бесспорно, это заслуга его родителей. Ведь его отец и мама всю
жизнь трудились в шахте под землей, в забое. Несмотря на тяжелый
жизненный путь, они смогли привить сыну любовь к труду и родной
земле.
Сегодня я являюсь свидетелем
того, что жизнь на Луганщине разделена на два временных пояса до войны и после ее начала. Люди
прекрасно помнят довоенного руководителя громады Юбилейного,
народного депутата Украины VII
созыва Владимира Алексеевича
Струка.
Людская память и любовь даны
ему за добрые дела, за то, что слов
на ветер не бросает!
Доказательства этому - бюветы
чистой артезианской воды. Во времена активных боевых действий в
Луганске и на окраинах города они
помогли спасти жизнь многим жителям и позволили выжить в этом
кошмаре.
В отличие от большинства чиновников, Владимир Струк не покинул родную Луганщину, а продолжает жить в Кременной, городе
школьного детства. Он успешно
выполняет то, что обещал своим

13 травня в Луганському державному університеті внутрішніх справ
імені Е.О. Дідоренка відбулось урочисте нагородження переможців конкурсу на кращий відеоролик про діяльність української поліції. Захід
був організований університетом спільно з Управлінням превентивної
діяльності ГУНП у Луганській області для учнів, студентів і курсантів
Луганської області.

Всі учасники в своїх роботах зібрали найбільш цікаві та знакові кадри,
які яскраво представили діяльність
українських поліцейських. Конкурсна
комісія оцінювала відеоролики за такими критеріями як унікальність, креатив, майстерність, естетика та своєрідність авторського бачення.
За результатами відбору конкурсанти посіли такі переможні місця:
I місце: учениці Щастинської ЗОШ
№ 2 Колеснікова Тетяна та Ігнатова
Дар'я.
II місце: учень ОНЗ Новоайдарська
школа-гімназія Василевський Вадим.
Переможці відеоконкурсу отрима-

ли грамоти та цікаві й солодкі подарунки.
lg.npu.gov.ua
Нашій редакції Тетяна Колеснікова розповіла: «Про конкурс нам повідомила моя мама Тетяна Сергіївна
Колеснікова - майор поліції. У нас вже
був досвід у зйомці невеликих відеороликів, тому ми погодилися на участь.
У ролику ми вирішили показати, чим
займається працівник ювенальної
превенції, як він спілкується з дітьми
та дорослими. Головною ідеєю було
показати роботу жінки-поліцейського, як вона на рівні з чоловіками виконує всі поставлені завдання».

землякам. Программа «Питьевая
вода» по строительству бюветов
действует и поныне.
На сегодняшний день уже построенно 13 питьевых бюветов.
Владимир Струк безвозмездно продолжает отстаивать право своих
земляков на чистую воду из недр,
как гарантирует конституция Украины. Недра принадлежат народу,
говорится в ст. 13 Конституции
Украины, которую властьимущие
откровенно забыли.
Сегодня на Луганщине Владимира Струка называют меценатом.
А он без огласки продолжает свое
благое дело: бювет в Кременной
построен и открыт в 2016-м, в Сватово - в 2017-м, в Старобельске и в
Троицке – в 2018-м году.
И вот, в канун празника 9 Мая,
когда весна напоминает всем нам
о природной красоте планеты,
Владимир Струк делает свой достойный вклад в мирную жизнь
Луганщины и Украины! В этот великий день для всего человечества,
находясь в Белокуракино, я увидел
открытие бювета чистой питьевой
воды. Все века вода является символом мира и благополучия! И это
доказывает многим, что Владимир
Струк - человек Мира и Созидания!
«Люди, измученные неурядицами последних лет, имеют полное конституционное право пить
чистую артезианскую воду бесплатно», - утверждает Владимир
Алексеевич. Он смотрит вперед и
считает, что водоснабжение давно

Недавно Новоайдар вновь
стал местом встречи бильярдистов из разных уголков Луганской области.
На турнир по бильярду
«Комбинированная пирамида», посвященный Дню Победы, собрались бильярдисты
из Ганнусовки (Новопсковский
район) – Михаил Сыров, Влад
Шовченко, Новобелой (Новопсковский район) - Влад Онишко, Северодонецка – Алексей
Ищенко, Лисичанска – Василий Антонов, Алексеевки –
Петр Стрижебык, Штормово
– Николай Галухин и Новоайдара – Владимир Корнеев,
Анатолий Глайборода, Михаил
Бережной, Вера Литвинова,
Антон Литовченко, Роман
Дорохов, Павел Рубан, Евгений Декин, Виталий Иванов. Всего – 16 участников.
Игра была зрелищной,
борьба – упорной. Стоит отметить, что каждый участник демонстрировал красивую игру. Видно, что все они
с большим интересом и любовью относятся к бильярду. И, что приятно, здесь
присутствует здоровая конкуренция, где, соревнуясь,
участники могут дать друг
другу дельный совет, поделиться некоторыми своими

маленькими секретами.
Вне всяких сомнений, турнир прошел захватывающе.
Многие показали отличную
игру, а победители продемонстрировали верх мастерства.
Итак, по итогам турнира
призовые места распределились следующим образом:
первое место, а с ним медаль,
грамоту и Кубок победителя
получил бильярдист из Новоайдара Роман Дорохов, второе
место занял Николай Галухин
(вручены грамота и медаль),
третье место разделили сразу
два игрока – Владимир Корнеев из Новоайдара и Михаил
Сыров из Ганнусовки (они

приобрело стратегическое значение.
Быть настоящим сыном своей
земли, держать слово, беспокоиться о будущем - именно такие черты
присущи людям широкой души, таким как Владимир Струк.
Жители Луганщины уверены,
что он и дальше будет бороться и
защищать интересы земляков при
любых обстоятельствах!
Сегодня 13 прекрасных архитектурно оформленных питьевых бюветов радуют жителей Луганщины!
Нельзя не заметить в общении с
людьми его искренность и добропорядочность. Владимир Струк
признается честно, что любит Родину. Он отдает свои лучшие годы
жизни Луганщине, покоряя всех
граждан своими человеческими поступками и призывая власть к мирной жизни.
Сегодня уже многим понятно,
что жить и творить возможно не
ради славы и денег, а во имя Родины, которую очень хочется изменить к лучшему.
Владимир Алексеевич уверен,
что Луганская земля богата самоотверженными и патриотичными
людьми, такими как он сам. Недаром за свой труд его удостоили звания «Почетный гражданин поселка
Юбилейный».
Я убежден: с такими людьми,
как Владимир Струк, жизнь и будущее в надежных руках!
Михаил ДМИТРИЕВ,
г. Кременная.

также награждены медалями
и грамотами). Уверены, отличное настроение получили
не только победители, а все
участники турнира. И это не
удивительно, ведь игра прошла
в теплой дружеской атмосфере.
Искренне поздравляем бильярдистов с заслуженной победой, а всех участников – с
отличным времяпрепровождением и яркими положительными эмоциями! Пусть ваша
энергичность,
преданность
бильярду вдохновляют вас на
новые победы, а мастерство
игры оттачивается с каждым
днем!
М. ТИХОНОВА.
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бути дубльовані чи озвучені
державною мовою. На фестивалях можна показувати фільми в
оригіналі із субтитрами.
На місцевих та регіональних
каналах квота мовлення державною мовою складає 80 %.
На каналах з ефіром мовами
корінних народів тижнева частка мовлення українською мовою
має бути не менше 30 %.
100 % друкованих ЗМІ видаються державною мовою.
Якщо видання має іншомовну
версію, то тираж української
та іноземної версій мають бути
однаковими. Це не стосується
видань, які видаються виключно мовою корінних народів,
англійською
чи
іншою
офіційною мовою ЄС.
У
законі
передбачена
відстрочка набрання чинності
цих норм: 30 місяців для
загальнонаціональних і 5 років
для регіональних медіа.
Не менше 50 % видань
українською мовою має бути
представлено у кожній точці
розповсюдження друкованих
ЗМІ.
Не менше 50 % книг у книгарнях мусить бути українською
мовою. При цьому словники
і аналогічні видання кількома
мовами вважають виданнями
державною мовою. Квота не
застосовується до іншомовних
та спеціалізованих книгарень.
50 % назв книжок зобов'язані
видавати державною мовою усі
видавництва. Це не стосується
продукції мовами корінних
народів та національних меншин, які здійснюються за державний кошт.
100 % сайтів, мобільних
додатків і сторінок у соцмережах органів держвлади чи
підприємств, зареєстрованих

в Україні засобів масової
інформації та фірм мусять мати
версію державною мовою.
Україномовна версія мусить завантажуватись за замовчуванням.
9 людей на 6 років призначаються
Кабміном
у
склад Національної комісії зі
стандартів державної мови. Щоб
стати членом Комісії, слід мати
щонайменше 30 років, ступінь
доктора філології та володіти

державною мовою.
Сама комісія займатиметься
затвердженням стандартів мови,
правопису, методів та процедур
перевірки рівня володіння державною мовою.
11 тис. 900 грн. – максимальна сума штрафу, який може
виписати Уповноважений із захисту державної мови за результатами перевірки чиновників,
держорганів чи компаній.
pravda.com.ua

Любов дитини до Батьківщини починається з любові до своєї сім›ї, до рідного дому, до своєї школи.
Так-так, саме в школі, в початкових класах стверджується любов до свого села, до країни і народу.
Вчителі початкових класів вбачають своє завдання в тому, щоб найперші поняття про добро і зло,
правду і неправду, честь і безчестя, Батьківщину, рідну мову, народ, захист Вітчизни знайшли чітке
відображення в моральній свідомості кожної дитини.

казки), «Слон», «Том і Джері».
Присутні зіграли в гру «Професії
анімаційного кіно».
На третій день учні 4 класу з
О.В. Видющою запросили у світ
образотворчого мистецтва «Ми –

кер. Л.І. Швачка) познайомили запрошених із жанрами і видами
скульптур, оглянули роботи нашого земляка І. М. Чумака. Бажаючі
ліпили за зразками і власним бажанням вироби із пластиліну.
На п’ятий день тижня припав
Міжнародний день рідної мови, і
учні початкових класів взяли участь
у загальношкільному флешмобі
«Рідна мова – наша перлина». Ведучий С. Тищенко заохотив: «Починаймо наш флешмоб! І бажання
моє, щоб ви учились і все знали,
рідну мову прославляли!».

художники!». Присутні пригадали
основні жанри образотворчого мистецтва: портрет, пейзаж, натюрморт, анімаційний жанр. Діти за
вибором створювали малюнки, які
потім розмістили на стенді.
Цікавим був четвертий день –
день скульптора. Учні 2 класу (кл.

Ведучі знайомлять присутніх із
історією свята Міжнародного дня
рідної мови, підкреслюючи, що
українська мова – це мова віршів,
пісень, казок, прислів’їв, приказок,
легенд нашого краю. Це – наша
перлина. Це – наша Україна! Ми
маємо з повагою та шаною стави-

тися до рідної мови, не ігнорувати
її, а вивчати та насолоджуватись її
милозвучністю. До того ж, нещодавно Верховною Радою України
було прийнято закон «Про забезпечення функціонування української
мови як державної».
Першокласники виконали танок «Перлина Україна», а учні
2 класу майстерно інсценували
вірш «Як би тобі, доню…». Учні
4 класу довели, що українська
мова – це дотепний гумор, виконавши гумореску «Кухлик». Милозвучно пролунали пісні «Рідна
мова колискова» (5 клас), «Рідна
мова» (7 клас). Дев’ятикласники
виконали запальний «Гопак».
Флешмобом «Україна – це ми»
запалили учні 11 класу. Висновком флешмобу стали слова
В. Сосюри: «Там, де звучить
рідна мова, живе український
народ!». Учні 6 та 7 класів виконали із стрічками пісню «Мова
єднання». Учитель української
мови Людмила Миколаївна
Закутня в заключному слові
підкреслила, що українська мова
– солов’їна, і чим більше ми будемо її вивчати, тим вона буде
кращою.
Добігає кінця навчальний рік,
дорослішають діти, і, навчаючись,
доходять висновку, що вони є діти
України.

25 квітня Верховна Рада ухвалила Закон «Про забезпечення
функціонування української мови як державної», 16 травня він
опублікуваний у газеті «Голос України», а це означає, що Закон набрав чинності.
Кожен громадянин України зобов'язаний володіти державною
мовою. Держава забезпечує усім громадянам можливість вивчити українську.

Закон в цифрах
0
гривень
коштуватиме
українцям складання тесту на
знання державної мови та отримання відповідного сертифіката.
Діятиме цей сертифікат безстроково. А результати іспиту на
рівень знання державної мови будуть занесені у відкритий реєстр.
1 рік дають особам з визначними заслугами перед Україною на
вивчення української мови після
отримання громадянства. Всі
решта кандидатів на український

Діти – не тільки наша любов і
надія. Діти – безсмертя народу».
В. Сухомлинський.
Кожний класний керівник протягом навчального року, поєднуючи
навчання і виховання, організовує
проведення різноманітних виховних заходів. Уже в першому
класі Тамара Миколаївна Лігус,
доступно знайомлячи учнів із
історією козацтва, підготувала
вихованців до вступу в шкільну
організацію «Молода Січ». Поняття про захист Вітчизни формувалися у першокласників під
час спілкування з воїнами ЗСУ та
Національної Гвардії України. Усі
виховні заходи проходили в рамках
довготривалого проекту «Ми – діти
твої, Україно!».
Учитель початкових класів
Любов Іванівна Швачка з метою
охорони життя провела із другокласниками заходи: «Вогонь
– друг, вогонь – ворог», «Безпека
дорожнього руху». Вчитель третього класу Алла Миколаївна Волошина провела усний журнал
«Дітям про здоровий спосіб життя». Четвертокласники разом з Оле-

паспорт
мусять
скласти іспит з
української мови до
отримання громадянства.
450 депутатів
Верховної Ради –
єдині державні чиновники, які не муситимуть складати
іспит з української
мови, знати і використовувати
її
на роботі. Всі інші
категорії державних
управлінців
зобов'язані будуть
довести володіння
державною
мовою – від президента і прем'єра
до
армійських
офіцерів, нотаріусів
і медпрацівників.
6
рівнів
володіння
мовою
передбачено законом: від А1 (початкове розуміння) до С2 (вільне
володіння).
10 % реплік у фільмі – максимальний відсоток іноземної мови
або суржику, які допустимі у знятих в Україні фільмах.
90 % ефіру телеканалів повинно вестися державною мовою.
Ця норма набуде чинності лише
за 5 років.
10 % сеансів у кінотеатрі можуть складати фільми, які демонструються в оригіналі з субтитрами. Всі решта фільмів мусять

ною Володимирівною Видющою
підготували захід «З Україною в
серці». Звичайно, учні початкових
класів об’єднувалися для проведення спільних заходів: День козака, День миру, День Соборності,
новорічні свята та багато ін.
Хотілось би зупинитись на
масовому заході «Тиждень початкових класів». Вже першого
дня діти ознайомилися із планом роботи та метою проведення тижня. До дня відкриття діти
підготувались старанно: звучали
пісні та вірші про Україну, виконувались національні українські
танці, згадали старі та вивчили
нові українські ігри.
Другого дня тижня першокласники із Т. М. Лігус запросили
в подорож до країни Мультляндії.
Вони ознайомили присутніх,
якими
способами
створюються мультфільми (лялькові,
піщані, мальовані, комп’ютерні,
пластилінові). Була проведена гра
«Вгадай мультфільм» (за кадрами
на мультимедійній дошці діти вгадували назву мультфільму). Переглянули мультфільми «Лежень»
(за мотивами української народної

Н. ГЕТЬМАНЦЕВА,
позаштатний кореспондент,
с. Олексіївка.
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Український державний фонд підтримки фермерських господарств повідомляє про проведення конкурсу на отримання фінансової підтримки за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам».
Зробити щеплення державним коштом можуть діти та всі дорослі в медзакладі,
де пацієнт підписав декларацію із сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.
Вакцинуватимуть безоплатно й приватні лікарі та медзаклади, які підписали
договір з Національною службою здоров’я України.
ніколи не вакцинувалися.
Дорослі будь-якого віку № 442/33413.
Як повідомляють у Мі- Дорослій людині достаттепер теж можуть безоплатно вакцинуватися від ністерстві, раніше без- ньо одного щеплення для
вакцинуватися формування імунітету прокору, паротиту та красну- оплатно
хи вакциною КПК. Також від кору могли дорослі до ти кору.
можна вакцинувати немов- 30 років, які контактували
У випадку контакту з
лят віком від 6 місяців, для з хворими. Також – люди хворим малятам дозволили
яких кір особливо небез- з груп професійного ри- щепитися з шести місяців.
зику: медики, освітяни, Така доза не зараховується
печний.
студенти. як перша, а вважається
Такі зміни були внесені військові,
Наказом
Міністерства Відтепер отримати без- «нульовою».
Подальші
охорони здоров’я України коштовну вакцину можуть планові
вакцинації
№ 958 від 23 квітня 2019 дорослі будь-якого віку.
потрібно проводити за КаНасамперед вакцинува- лендарем профілактичних
року «Про внесення змін до
Календаря профілактичних тися треба дорослим, які щеплень: перша доза вакщеплень
в
Україні», контактували з хворим на цини – у 12 місяців, друга
який зареєстровано в кір. Це слід зробити про- – у 6 років.
Міністерстві
юстиції тягом 72 годин. ЩепиМіністерство охорони
України від 25.04.2019 тися варто й людям, які
здоров’я України.

До участі в конкурсі допускаються всі фермерські
господарства крім тих,
які мають заборгованість
перед
Укрдержфондом
та його регіональними
відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо
яких порушено справу про
банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації.
Про це повідомляється
на офіційному сайті Укрдержфонду.
Переможці
конкурсу отримують фінансову
підтримку на поворотній
основі у розмірі, що не
перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням

зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів
на строк до 5 років. Загальна сума коштів, що
будуть розподілені, становить 244,5 млн. гривень.
Конкурс проводиться в
два етапи. Під час першого буде проводитися прийом заявок та документів.
На другому етапі проводитиметься конкурсний
відбір та формування
реєстру фермерських господарств, що отримали право на одержання
фінансової підтримки.
Заявки та документи для участі в конкурсі
подаються з 06.05.2019

року по 04.06.2019 року
до регіональних комісій
керівником фермерського господарства особисто
або уповноваженою особою. Заявки, що надійшли
після закінчення строку їх
подання, не розглядаються.
З переліком документів
для участі у конкурсі
можна ознайомитися на
офіційному сайті Укрдержфонду в розділі
«Перелік
документів
для участі в конкурсі»
або отримати особисто в
регіональних відділеннях.
bizshid.com

З 1 травня введено в дію Закон «Про житлово-комунальні послуги», який набув чинності ще в кінці 2017 року, і з того часу відбувалась
підготовка нормативно-правового поля для масштабної реформи в сфері житлово-комунального господарства, через що відкладалась
дата його застосування.

Житлово-комунальні
послуги
Введено житлову послугу з
управління багатоквартирним будинком, яка включає:
- утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема
прибирання внутрішньобудинкових
приміщень та прибудинкової
території, виконання санітарнотехнічних
робіт,
обслуговування
внутрішньобудинкових
систем (крім обслуговування
внутрішньобудинкових
систем,
що використовуються для надання
відповідної комунальної послуги
у разі укладення індивідуальних
договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування
таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів тощо;
- купівлю електричної енергії
для забезпечення функціонування
спільного майна багатоквартирного
будинку;
- поточний ремонт спільного
майна багатоквартирного будинку.
Комунальними послугами є
постачання та розподіл природного газу, постачання та розподіл
електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання
гарячої води, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Управління багатоквартирним будинком
Закон вводить нову послугу з
управління багатоквартирним будинком, за яку треба платити окремо.
Управителі багатоквартирним
будинком мають скласти іспит і

отримати сертифікат.
Якщо жильці будинку, в якому
не створено ОСББ, не обрали форму управління будинком та управителя, виконавчий орган місцевої
ради зобов'язаний оголосити і провести такий конкурс у тримісячний
строк з дня отримання протоколу
зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя. Рішення щодо
цього питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосували
власники квартир та нежитлових
приміщень, площа яких разом
перевищує 50 % загальної площі
всіх приміщень багатоквартирного
будинку.

Поводження
з побутовими відходами
З 1 травня діють нові правила
надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджені
постановою Кабміну від 27 березня № 318. Тарифи визначаються
окремо за кожною послугою поводження з побутовими відходами
та за видами побутових відходів
(тверді, великогабаритні, ремонтні,
рідкі, небезпечні). Формування
тарифів на вивезення, перероблення, захоронення побутових відходів
здійснюється з урахуванням витрат
за кожною послугою та в розрізі
операцій, облік яких ведеться
суб'єктом господарювання окремо.

Тепло- та водопостачання
Як Закон про ж/к послуги, так і
Закон про комерційний облік тепло- і водопостачання передбачають
оплату отриманих мешканцями
води і тепла за показаннями загальнобудинкового лічильника. Питання розподілу об'ємів спожитих
комунальних послуг між мешканцями багатоквартирних будинків
врегульовано наказом Мінрегіону
від 22 листопада 2018 № 315. Визначено, що спожиті усіма мешканцями багатоквартирного будинку
вода та тепло оплачуватимуться за
показниками загальнобудинкового
лічильника, але з урахуванням показань квартирних вузлів обліку:
- для будинків, де всі приміщення

оснащені лічильниками холодної води, обсяг небалансу
розподіляється між усіма споживачами пропорційно до обсягу споживання;
- для будинків, де частина приміщень не оснащена
лічильниками холодної води, обсяг
небалансу розподіляється між споживачами, які не мають лічильників,
пропорційно до кількості осіб, які
фактично користуються послугами.
Крім того, в тарифах на тепло
врахують до 10% наднормативних
втрат, а тарифи на воду будуть залежати від розміру зарплат і курсу
валют.

Договори
До 1 травня 2020 року
співвласники
багатоквартирних
будинків (всі власники квартир
або інших приміщень в будинку) зобов'язані обрати модель
(індивідуальний або колективний
договір) організації договірних
відносин з виконавцями комунальних послуг щодо кожного
виду комунальної послуги, а комунальники - укласти із такими
співвласниками
індивідуальні
або колективні договори. Якщо
модель не обрана, укладатимуться індивідуальні договори про
надання комунальної послуги.
Електроенергія та газ постачаються
виключно на основі індивідуальних
договорів.

Відповідальність
боржників
Крім того, з 1 травня боржникам почнуть нараховувати пеню
за прострочку оплати комуналки:
пеня встановлюється в договорі і
не може перевищувати 0,01 % суми
боргу за кожен день прострочення.
Загальний розмір сплаченої пені не
може перевищувати 100 % загальної
суми боргу. Пеня нараховується з
першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного
строку внесення плати за житловокомунальні послуги.
Пеня не нараховується за
наявності заборгованості з пільг та
субсидій або заборгованості з опла-

ти праці споживача, підтвердженої
належним чином.
Нагадаємо, що при стягненні
боргу за комунальні послуги через
суд застосовується 3-річна позовна
давність, і часткова оплата ж/к послуг її не перериває, тобто споживач може не платити борг, якому
більше трьох років. Таку правову
позицію висловив ще Верховний
Суд України. В свою чергу Велика Палата нового Верховного Суду
зазначила: якщо суд скасував ж/к
тарифи, оплачені послуги мають
перерахувати.
Також зауважимо, що комунальники заплатять штраф, якщо
оприлюднять списки боржників за
комунальні послуги. Усі рішення
судів з цих питань можна знайти у
Verdictum.
Крім того, споживачі, які вчасно
не передали покази лічильників,
платять за ж/к послуги за нормами
споживання.

Контроль якості
ж/к послуг
Споживачі мають право вимагати
проведення перевірки відповідності
якості надання комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком. Постановою Кабміну від 27 грудня 2017 р.
№ 1145 визначено порядок перевірки відповідності якості надання послуг з постачання тепла
і гарячої води, водопостачання і
водовідведення, вивезення побутових відходів та послуг з управління
багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором. Якість ж/к послуг перевіряє
виконавець або управитель багатоквартирного будинку за усною,
телефонною або письмовою заявою споживача, направленою поштою або на e-mail. У зверненні
обов'язково зазначається прізвище,
ім'я та по батькові, місце фактичного проживання споживача, а також
найменування ненаданої, наданої
не в повному обсязі або неналежної
якості послуги. Споживач також
має право звернутися до уповноважених державних органів за захистом порушених прав щодо якості
надання послуг.

Число граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн.
грн., по сравнению с прошлым годом увеличилось
на 27% - до 5143 человек.

Об этом сообщает прессслужба Государственной фискальной службы (ГФС).
Согласно данным ГФС, по состоянию на 2 мая прошлого года
в Украине насчитывалось 4063
миллионера.
В сообщении также отмечается, что в ходе декларационной
кампании гражданами подано
почти 529 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларирован общий доход в сумме 83,6
млрд. грн. Это почти на 26 млрд.
грн., или на 45 % больше, чем в
прошлом году.
«В этом году кампания декларирования достаточно успешная. Это объясняется, прежде
всего, повышением добросовестности налогоплательщиков
и эффективной разъяснительной
работой, которую проводили
специалисты фискальной службы»,- приводит пресс-служба
слова и. о. главы ГФС Александра Власова.
Больше всего миллионеров
(58 %) в возрасте 40-60 лет (2981
человек). Миллионеров 30-40
лет - 23 % (1171 человек), моложе 30 лет - 4 % (211 человек).
Трое украинцев задекларировали доходы свыше 1 млрд. грн.,
один из них - свыше 10 млрд.
грн.
Пресс-служба
Государственной
фискальной службы.

«ВІСНИК

Перший президент незалежної
України Леонід Кравчук складав
присягу в грудні 1991 року. Церемонія відбувалася у Верховній
Раді й була доволі скромною. Були
присутні лише два посли (Польщі
та Канади). Оскільки Конституція
України ще не була ухвалена, то
з атрибутів влади було Пересопницьке Євангеліє та Акт проголошення незалежності України.
Не обійшлося й без курйозів.
Оскільки інавгурація відбувалася
вперше, то ще не були відшліфовані різні організаційні тонкощі процедури. Після складання присяги
Кравчуку не встановили крісло
президента в залі Верховної Ради.
Тому йому довелося сісти на місце
спікера парламенту.
До того ж урочистості відбувалися без виконання державного
гімну, оскільки депутати не ухвалили його редакцію. Тому замість
гімну хор ім. Григорія Верьовки
виконав «Боже великий, єдиний».
Під час складання присяги
Леонідом Кучмою в липні 1994
року були присутні вже 14 офіційних делегацій іноземних держав.
Другий президент також присягав
на Пересопницькому Євангелії,

адже Конституцію ще не ухвалили.
На відміну від першої інавгурації, цього разу відбулася церемонія
передачі влади від Леонида Кравчука Леониду Кучмі. Щоправда,
для участі в урочистостях, які відбувалися в Маріїнському палаці,
Кравчук прибув із запізненням на
20 хвилин.
Друга інавгурація Кучми
відбувалася в Палаці «Україна» наприкінці листопада
1999 року. Серед зарубіжних
гостей із 21 держави були
присутні вісім президентів
(Узбекистану, Словаччини,
Польщі, Молдови, Туреччини, Литви, Азербайджану,
Білорусі) та два прем’єр-міністри (РФ, Казахстану).
Серед атрибутів нарешті
вже була Конституція України, а також Пересопницьке Євангеліє та з’явилася Президентська булава, Гербова печатка, Нагрудний
знак та Президентський штандарт.
Але коли Кучмі вручали булаву, поруч не було офіцера, якому голова
держави мав би її віддати. Тому
Кучма потримав її в руках і поклав
назад.
Інавгурація Віктора Ющенка в

січні 2005 року знову проводилася
у Верховній Раді, а частина урочистостей – на Майдані Незалежності. На церемонію приїхали 64
делегації іноземних держав. Серед
них були сім президентів (Естонії,
Латвії, Молдови, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини), два

прем’єр-міністри (Азербайджану,
Нідерландів), генерал-губернатор
Канади, а також генсек НАТО,
заступник генсека ООН, генсек
ОБСЄ, комісар ЄС. Привітати
Ющенка приїхали екс-президент
Чехії Вацлав Гавел та екс-президент Польщі Лех Валенса.
На проведення урочистостей
було витрачено 4,3 млн грн ($800
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тис.). Люди довго обговорювали
між собою, що могло б означати
те, що на Майдані Незалежності не
злетів випущений Ющенком білий
голуб.
Наступний обраний українцями
президент Віктор Янукович складав присягу в лютому 2010 року
у Верховній Раді. З’їхалися
близько 100 делегацій іноземних держав. На церемонії
були присутні вісім президентів (Вірменії, Латвії, Литви,
Македонії, Польщі, Угорщини, Чорногорії, Білорусі), три
прем’єр-міністри (Азербайджану, Казахстану, Таджикистану), президент Європарламенту, верховний представник
із закордонних справ ЄС, президент ПАРЄ, патріарх РПЦ.
Відзначимо, що Ющенко
не прийшов на інавгурацію Януковича, тому церемонія передачі влади відбулася в одному з кабінетів
Адміністрації президента.
Урочистості були не такими
пишними, як за Ющенка, й коштували платникам податків 2 млн
грн ($250 тис.). Щоправда, люди
побачили знаки долі й на цій церемонії. Коли Янукович заходив до
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Верховної Ради, перед ним почали
зачинятися вхідні двері. А журналісти потім довго смакували, як
новоспечений президент сховав до
нагрудної кишені піджака посвідчення президента, яке мало б лежати на спеціальній подушці.
П’ятий президент України Петро Порошенко складав присягу у
Верховній Раді та на Софійській
площі в червні 2014 року. Серед
зарубіжних гостей було 56 делегацій іноземних держав. Зокрема,
13 президентів (Австрії, Албанії,
Білорусі, Грузії, Литви, Польщі,
Швейцарії, Німеччини, Македонії,
Молдови, Румунії, Словенії, Словаччини) та 4 прем’єр-міністри
(Канади, Казахстану, Латвії, Угорщини). Також були присутні генсек Ради Європи, президент Ради
Європи, генсек ОБСЄ.
Оскільки Янукович втік з України, то символічної передачі влади
від одного президента іншому не
відбулося. З проблемних моментів
запам’яталася ситуація, коли під
час входу до Верховної Ради перед
Порошенком знепритомнів солдат
почесної варти, який перегрівся на
сонці.
slovoidilo.ua

Конституція України

Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост
не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення
результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
Приведення Президента України до присяги здійснює Голова
Конституційного Суду України.

Президент України складає таку присягу:
"Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом
України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на
вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити
суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і
добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити
авторитет України у світі".
Президент України, обраний на позачергових виборах, складає
присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення
результатів виборів.

Вступ президента на посаду - один з головних церемоніалів в політичному житті країни. Без
певних обрядів влада лідера держави вважається неповною, і навіть в екстрених ситуаціях намагаються провести хоча б скорочену інавгурацію.
Одна з найвідоміших і найстаріших інавгурацій проходить в США.
З часів першого президента Джорджа Вашингтона зміни в цей процес
вносяться неохоче. Сама церемонія
відбувається 20 січня або на наступний день, якщо інавгурація випадає на неділю. З датами все серйозно - вони офіційно закріплені в
конституції країни і змінювалися
лише двічі.
Вранці попередній та новообраний президенти і віце-президенти
з дружинами збираються в Білому
домі, щоб випити чаю. Потім всі
разом їдуть в Капітолій. Місце також не змінювалося за останні 200
років. Приблизно об 11 ранку починається церемонія. Цікаво, що, на
відміну від багатьох країн, на неї
не запрошують зарубіжних лідерів. Втручатися в справи Америки
неприпустимо - так вважають самі
американці. Присягу слухають посли, конгресмени, друзі обраного
президента. Спочатку урочисто
клянеться віце-президент. Саме він
буде здійснювати основну роботу
в парламенті, тому його присяга
схожа на ту, що вимовляють конгресмени. Рівно опівдні настає черга президента. Звучить заповітна
формула: «Я, (ім'я), урочисто клянусь, що буду сумлінно виконувати
обов'язки президента Сполучених
Штатів і в повну міру моїх сил
буду підтримувати, охороняти і захищати Конституцію Сполучених
Штатів. І хай допоможе мені Бог».
Рівно в цей момент обраний лідер
стає чинним.
У Франції порядок люблять не
менше. Хіба що затвердженої дати
вступу на посаду там немає. Зате
інші частини протоколу бувають
вкрай скрупульозними. Спочатку
екс-президент зустрічає обраного
главу держави на сходах Єлисейського палацу. Потім вони усамітнюються в окремому кабінеті за
зачиненими дверима рівно на пів-

години. За цей час майбутній лідер
повинен отримати «ядерну валізу»,
секретні документи і напуття від
президента, що йде. З цього моменту у Франції на кілька десятків
хвилин офіційно відсутній глава
держави: старий уже склав повноваження, а новий ще не прийняв
присягу. Після до Зали урочистостей Єлисейського палацу заходить
голова Конституційної ради. Він
привселюдно оголошує результати
виборів і ім'я переможця. Президенту вручають ланцюг Великого
магістра Ордена почесного легіону - символ влади у Франції. Потім
новий лідер вимовляє свою першу
промову.Важливий пункт вступу
президента на посаду - огляд республіканської гвардії, яка після
цього дає залп з 21 гармати. Так
глава держави показує свій зв'язок
з армією. Потім лідер країни сідає
в кортеж з відкритим дахом і, вітаючи громадян Франції, проїжджає
до Тріумфальної арки. На цьому
церемонія офіційно закінчується.
Особливість інавгурації в Чехії в тому, що найменша запинка
або відступ від тексту присяги є
підставою для негайної відміни
результатів виборів і призначення
нових. Це прописано в Конституції
країни.
Перший і поки єдиний президент Білорусі, Олександр Лукашенко, під час п'ятої інавгурації
прибув до Палацу Незалежності в
супроводі почесного ескорту мотоциклістів і майже напам'ять прочитав клятву на білоруській мові. По
всьому Мінську в цей день включена святкова ілюмінація.
У Туркменістані до атрибутів
інавгурації глави держави відносяться біла кошма, на якій стоїть
президент, скатертина-дастархан зі
стравами з національної кухні і сагайдак зі стрілами, з давніх-давен
символізують для туркменів благословення на добру путь, благопо-

луччя і достаток, єднання і згуртованість народу.
Інавгураційну промову президент Італії починає традиційною
фразою: «Клянуся бути вірним республіці і в усьому слідувати Конституції», при цьому покладає руку як
на Конституцію, так і на Біблію.
А ось у Мексиці ритуал змінюється від президента до президента.
Хтось проїжджає по головній вулиці міста в кабріолеті, хтось покладає
квіти біля пам'ятників в Мехіко. До
речі, проводиться церемонія завжди
першого грудня - в один з найбільш
прохолодних сезонів в Мексиці.
У Латинській Америці взагалі
свої звичаї. Незважаючи на явно
перейнятий досвід США, вони,
безумовно, вносять національний
колорит в церемонію. Найбільше
виділилися бразильці. Інавгурація
там офіційно проходить 15 березня.
А на ділі триває весь тиждень. Спочатку главу держави призводять до
присяги і слухають його промову,
потім президент, обов'язково публічно, призначає кількох міністрів
на посади. Ну, і, звичайно, нікуди
без проїзду у відкритому авто. Для
самого лідера все закінчується військовим парадом. Але в країні все
тільки починається. Кілька днів у
всіх містах, аж до найменших, відбуваються концерти, фестивалі та
інші помпезні заходи. Люди веселяться і радіють призначенням нового президента.
Країни Азії та Африки, особливо колишні колонії, зазвичай не
мають багатої політичної історії,
тому просто копіюють західні ритуали. Хіба що в Індонезії клянуться
не на Біблії, а на Корані, а в ПАР
обов'язково злим словом поминають білошкірих президентів, які
правили країною довгий час і, на
думку корінних африканців, заважали їм жити.
mir24.tv
sputnik-georgia.ru
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НОВОАЙДАРЩИНИ»

Наверное, все знают гибискус, или
в народе китайская роза. Эти кусты
с красными цветами, которые по
форме напоминают розу, часто можно увидеть на подоконниках хозяек.
Если у вас дома есть такое растение,
то знайте, что вы защищены от стрессов, семейных невзгод, а также она
наполняет дом бодростью и энергией,
очищает воздух.
С давних времен гибискус использовали для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, дизентерии, геморроя, острых воспалений
кожи. В листьях и цветках гибискуса содержатся флаваноиды, которые
способствуют выведению вредных

веществ из организма, которые образуются в результате обмена веществ.
Также применение цветков и листьев
гибискуса в лечебных целях обеспечивает защиту печени от вредных
влияний, стимулирует выработку
желчи и улучшает метаболизм.
Гибискус особенно полезен людям, которые страдают от гипертонической болезни. Горячий чай из него
повышает давление, холодный ― понижает. Отрегулировать нервную систему, очистить печень и почки также
поможет горячий чай. Антибактериальное, спазмолитическое, желчегонное и антигельминтное действие
оказывает на организм чай «Каркаде».
Его можно сделать и самостоятельно, если имеете дома это растение. 1-2 ст. л. сухих лепестков гибискуса засыпать в чайник и залить 400
мл кипятка. Настоять на протяжении
получаса, процедить. К такому чаю
добавляют мелису, материнку или
мяту, чтобы у него был аромат. Если
употреблять такой чай регулярно,
будет укрепляться общее состояние
здоровья, а также значительно уменьшится риск онкологических заболеваний. Помните, что детям до одного
года употреблять такой чай противопоказано.
Можно приготовить из гибискуса
и холодный чай. Он укрепит ваш иммунитет и защитит организм от простудных заболеваний. Цветки растения нужно залить холодной водой на
всю ночь, утром отцедить, добавить
сахар по вкусу.
Чай «Каркаде» лучше, чем любой
рассол справится с алкогольной интоксикацией.
Но, как и у всех растений, у гибискуса есть противопоказания. Не рекомендуется употреблять чай из гибискуса людям с гастритами, язвами
двенадцатиперстной кишки и повышенной кислотностью.
Наслаждайтесь чаем из розы, употребляйте его в меру и будьте здоровы!
zelena-planeta.ua
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Типов головной боли существует
около трех сотен. К сожалению, далеко не все они вызваны изменениями
погодных условий или стрессовыми
ситуациями. Иногда головная боль
является тревожным сигналом, который говорит о развитии серьезного
заболевания. Следующие симптомы
помогут вовремя распознать недуг и
принять соответствующие меры.
Ухудшение зрения. Если помимо
головной боли, которая имеет пульсирующий и односторонний характер, вас беспокоит ухудшение зрения
– это явные симптомы мигрени. Если
такие признаки появляются регулярно, не терпите – обязательно запишитесь на прием к неврологу. Мигрень
– не безобидное заболевание: сегодня
это одна из причин
инсультов в молодом возрасте.
Онемение
+
нарушения речи.
Такие признаки,
сопровождающие
боль в области
лба или глаз, могут сигнализировать об аневризме
сосуда головного
мозга, при которой наблюдается
расширение артерии головного мозга. Стенки сосуда
при этом истончаются. Заболевание
может привести к неврологическим
расстройствам различной степени
тяжести, связанным с повреждением
тканей головного мозга.
Проблемы с концентрацией внимания. Вам сложно сосредоточиться? Это может свидетельствовать о
сотрясении мозга. Данное заболевание не обязательно сопровождается
потерей сознания и рвотой. А вот
головные боли и проблемы с концентрацией внимания – практически
непременные его симптомы. Если вы
заметили у себя эти признаки – незамедлительно запишитесь на прием к
врачу.
Ночные пробуждения. Не можете уснуть или часто
просыпаетесь в течение ночи от невыносимой головной
боли? В этой ситуации медлить ни в
коем случае нельзя –
обращайтесь в больницу.
Боль в шее + высокая температура. Данные признаки могут говорить
о начале развития
менингита – бактериальной инфекции,
которая
поражает
спинной мозг. Это
заболевание встречается не так уж и
часто, однако может привести к смертельному исходу, поэтому очень важно как можно раньше обнаружить его
начальные симптомы.
rz.com.ua

Одуванчик — растение, широко
применяющееся в народной медицине. Особенно славится целебными свойствами сок одуванчика. Он

считается отличным тонизирующим
средством, также он применяется при
заболеваниях позвоночника, костей,
для повышения крепости зубов, для
борьбы с пародонтозом. Сок добывают, перемалывая и отжимая листья
и корни растения. Листья собирают именно в мае, когда они сочные
и нежные. Также в мае одуванчик
цветёт, и из цветков делают варенье,
вино, настойки, используют их в салатах, заваривают с ними чай.
Польза одуванчика.
Употребление одуванчика нормализует аппетит, улучшает обмен
веществ. Считается, что одуванчик
способствует похудению. Также это
растение обладает желчегонным и
лёгким слабительным действием. Боятся одуванчика и паразиты. Выводит
из организма токсины. Одуванчик
стимулирует и тонизирует нервную
систему, борется с упадком сил, помогает при хронической усталости.
Полезен для кожи и суставов. Содержит калий, магний, медь, железо,
витамины А, С, В. Ещё одуванчик
обезвреживает яд насекомых, его сок
применяют при укусах пчёл и ос. Наконец, сок одуванчика помогает удалять бородавки.
Цветы. Из них делают вино, варенье, а также средство от анемии.
Помогают цветки одуванчика и от
запоров.
Листья. Они горчат, поэтому
листья для еды рекомендуется вымачивать в солёной воде перед употреблением. Собирать и заготавливать
листья лучше всего в мае – начале
июня. Листья используют для салатов, можно их класть в супы, добавлять во вторые блюда. Также из них
делают настои для улучшения пищеварения и обмена веществ.
Корни. Из корней одуванчика можно делать напиток, похожий на кофе.
Он тонизирует, бодрит. Применяют
корни для профилактики атеросклероза, при запорах. Собирают корни
в конце апреля, когда молодая зелень
только пробивается. Или же в конце
лета, в августе.
Важно! Не рекомендуется употреблять одуванчик людям, страдающим
гастритом и язвенной болезнью, а
также тем, у кого проблемы с желчевыводящими путями, печенью.

Варенье из цветков одуванчика
1 кг цветков одуванчика, 2 лимона,
2 горсти листьев вишни,1,5 л воды, 2
кг сахара.
С цветков удалить зелёные листочки. Промыть. Натереть лимоны,
смешать с цветами и добавить листья
вишни. Залить водой, довести до кипения и варить 10 минут на маленьком огне. Снять с огня и настоять
сутки в прохладном месте. Настой
процедить, добавить сахар и варить 1
час на слабом огне. Остудить, разлить
по стерилизованным банкам.
www.aif.ru

Кишкові інфекції – це група інфекцій, що
викликає захворювання травного тракту з такими клінічними проявами, як підвищення температури тіла, пронос, блювання.
Ці захворювання виникають внаслідок вживання заражених продуктів або води, які проникають в
організм людини через брудні руки, продукти харчування.
Наявність збудників, їх розмноження в продуктах харчування не впливає на смакові якості харчів.
Час від зараження людини до перших клінічних
проявів захворювання триває від кількох годин до
2-3 діб.
Часто захворювання на кишкові інфекції стає
наслідком вживання продуктів харчування, придбаних на стихійних ринках, у місцях несанкціонованої торгівлі, при вживанні продуктів, що пройшли
недостатню термічну обробку.
Більшість спалахів виникає внаслідок недотримання санітарно-гігієнічних вимог, залучення носіїв кишкових інфекцій до приготування страв. А
ще це період відзначення масових урочистостей,
мандрівок та подорожей, активного відпочинку на
природі та біля річки.
Збудниками кишкових інфекцій можуть бути
різноманітні віруси, бактерії та їх токсини.
До заходів профілактики гострих кишкових інфекцій відносяться:
- дотримання особистої гігієни, ретельне миття
рук з милом перед їжею і після відвідування громадського транспорту, туалету;
- не вживайте для пиття воду з відкритих джерел
або яка продається на розлив. Кип’ятіть воду!;
- перед вживанням свіжих овочів слід їх ретельно мити і обдавати окропом;
- для вживання вибирайте продукти, які піддані термічній обробці, ретельно прожарюйте (проварюйте) продукти, особливо м’ясо, птицю, яйця і
морські продукти. Не зберігайте їжу довго, навіть у
холодильнику;
- не залишайте приготовлену їжу при кімнатній
температурі більше, ніж на 2 години. При покупці
м’ясних і молочних продуктів віддавайте перевагу
заводській упаковці, обов’язково переконайтеся в
терміні придатності;
- не допускайте контакту між сирими і готовими
харчовими продуктами;
- при неорганізованому відпочинку (туристичні
мандрівки, екстремальний туризм тощо) для пиття
та приготування їжі необхідно мати з собою запас
питної води, для миття посуду і рук використовуйте
бутильовану воду;
- купайтеся тільки у встановлених для цих цілей
місцях. При купанні у водоймах і басейнах не слід
допускати попадання води в рот.
Виконання цих нескладних порад допоможе
уникнути гострої кишкової інфекції і зберегти
Ваше здоров’я та здоров’я Ваших близьких!
Але, якщо раптом у Вас виникли симптоми гострої кишкової інфекції (ГКІ), необхідно негайно
звернутися за медичною допомогою!
Будьте завжди здорові!
Н. ЯКИМЧУК, начальник
Новоайдарського районного управління
ГУ Держпродспоживслужби
в Луганській області.
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продам

27 мая отмечает свой 16-й День
рождения дорогой, любимый внук
ПОЛТАВСКИЙ Михаил!
Тебе уже 16! Все по плечу – невозможного
нет. Тебе мы желаем удачи без меры, радости,
счастья, надежды и веры! Пусть тебя любят все безгранично и проживи свою
жизнь на «отлично»!
Любящие бабушки
Валя, Аня, Шура.

аренда
Сдам ЖИЛЬЕ, 095-147-88-13.

куплю
ЗАВОД КУПИТ МЕД, ВОСК (ПОСТОЯННО), 099-371-00-31.
Куплю ВОСК, МЕД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, обмен ВОЩИНЫ, 050-704-33-18.
Куплю КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.

Куплю КОРОВ,
БЫКОВ, ТЕЛОК,
ЛОШАДЕЙ.
095-512-38-39,
098-389-73-47

Почта «DELIVERY»
Доставка посылок по
Украине. Лучшее соотношение цены и качества.

Тел. 067-627-45-89

www.delivery-auto.com

ДОМ, ул. Лесная, газифицирован, хозпостройки, гараж,
099-080-28-68.
благоустроенный ДОМ в районе
училища, 050-855-58-31 (пн-чт),
066-595-38-03 (пт-вс).
ДОМ, ул. Заречная, газифицирован
+
хозпостройки,
066-043-97-43.
газифицированный ФЛИГЕЛЬ,
099-130-27-18.
ДОМ, с. Айдар-Николаевка,
050-243-28-80.
ДОМ, с. Айдар-Николаевка,
центр, 095-167-23-14.
СРОЧНО
двухкомнатную
КВАРТИРУ, ул. Дружбы (Кирова),
д. 6, 050-864-70-61.
трехкомнатную
КВАРТИРУ, недорого, ул. Южная 1/1,
099-129-84-79.
приватизированный ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Новоайдаре,
10 соток; пригодный для размещения пасеки, рядом лес, река, медоносные угодья; на участке свет,
скважина, сад, гараж, жилая будка
кунг со всеми удобствами, спутниковое ТВ, 050-710-61-54.
БОЧКИ «МЖТ-10», «Фортшрит-8»; ПРИЦЕПЫ «2ПТС-4»,
новые кузова, резина, «КРН-5,6»
прицепной, усиленный, с туковой
системой (внешние подкормки),
066-253-53-34.
ТРАКТОР ЮМЗ, ДВИГАТЕЛЬ
ГАЗ-24, КОРОБКА, ЗАДНИЙ
МОСТ, РАДИАТОР, ПРИЦЕП,
ЗИЛ-самосвал, 050-043-95-79.
ПРИЦЕП «Степок» с документами, 5000 грн., торг,
050-045-38-76.
МОТОБЛОК
МТЗ-0,5,
АВТОПРИЦЕП
легковой,
099-034-31-59.
ПШЕНИЦУ, 4 грн./кг, Спеваковка, 095-57-13-633.
КОМБИКОРМ «Фидлайф» для
бройлеров, 050-212-61-22.
ЭСПАРЦЕТ в тюках, цена
договорная,
066-697-13-80,
050-477-23-22.
КОЗУ на мясо, КОЗУ дойную,
две КОЗОЧКИ, 099-130-27-18.
КОРОВУ
на
молоко,
095-944-89-37.
ДОЙНУЮ
КОРОВУ,
098-274-90-42.
2 КОРОВЫ на молоко, ТЁЛОЧКУ 10 дней, 2 ХОЛОДИЛЬНИКА, 050-613-71-99
ПАСЕКУ, 066-036-34-81
П Ч Е Л О П А К Е Т Ы
095-809-51-95.
КРОЛИКОВ породы «Полтавское серебро», 066-807-48-69.
ТЁЛОЧКУ,
БЫЧКА,
066-087-04-77
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работа

ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»
в Щастинський РЕМ потрібні
електромонтер з експлуатації розподільних
мереж,
КОНТРОЛЕРИ ЕНЕРГОНАГЛЯДУ

РОБОТА в смт. Новоайдар та м. Щастя ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
(II, III групи), які не мають протипоказань для виконання робіт,
пов’язаних з тривалою ходьбою і перебуванням на відкритих майданчиках при підвищених і знижених температурах, без досвіду роботи,
середня освіта. Можливий неповний робочий день.
Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10, тел. 9-45-35.

считать недействительным
Втрачений АТЕСТАТ про повну загальну середню освіту серії
АН № 31900220, виданий 27.06.2007 р. Луганською середньою загальноосвітньою школою І-ІІІ ст. № 46 на ім’я ТУРЕНКО Євгена
Ігоровича, вважати недійсним.
Втрачений АТЕСТАТ про повну загальну середню освіту серії
АН № 23494450, виданий 30.06.2003 р. Щастинським професійно-технічним училищем № 54 на ім’я ГОРЧАКОВОЇ Дар’ї Олегівни,
вважати недійсним.

Їх розшукують Збройні Сили України

Військовослужбовці, які самовільно залишили військові
частини:
солдат ПЕРЕПЕЛИЦЯ Б.В., 1995 р.н.; солдат ДОНЦОВ Д.С.,
1994 р.н.; солдат САВЧУК С.С., 1984 р.н.; солдат БИКОВ П.В.,
1997 р.н.; солдат КОВТУН О.В., солдат ГРИГОР С.С.; солдат
АНОХІН О.О., 1988 р.н.; солдат МЕНДИКАШ К.О.; ст. солдат
ПАРНЕВ Ю.О.; солдат ГОРЮШКО І.В.; солдат БАКУЛІН
М.М.; солдат ШИВЦОВ О.М.; солдат КУЗЬМІН І.О., 1996 р.н.
ТВО військового комісара Новоайдарського районного
військового комісаріату, майор М. ЛИСЕНКО.

помним...
27 мая 3 года светлой памяти
ДЕДОВА
Александра Михайловича

услуги
Изготовление,
перетяжка, ремонт
мягкой мебели

Прошло три года, как ушёл от
нас ты теплым майским днём.
Ушёл внезапно, не простившись, изменив намеченные
планы.
В сердцах у нас осталась
только боль,
Но светлый образ твой
теперь навеки будет с нами.
Как хочется вернуть тебя,
Но в мире нет таких
волшебных сил.
Нам
остаётся
только
повторять:
Мы помним, любим и скорбим.

095-410-86-01, 067-640-64-14.

БУРИМ СКВАЖИНЫ
диаметр 63-125
095-052-85-55
СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ.
Продажа.
Установка.
Ремонт.
Обслуживание.
099-336-87-79.

НОВОАЙДАРЩИНИ»
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НОВОАЙДАРЩИНИ»

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
ОБРЕЗКА ВЕТВЕЙ
СИРЕНИ
Это просто необходимо. Когда заканчивается цветение, завязываются семена, и для своего
развития им нужны питательные
вещества, которые они берут из
растения. Если проводить обрезку, немалое количество веществ
остается в растении и служит для
развития самого кустарника. Следовательно, обрезка отцветших
ветвей сирени (тем более с уже
завязавшимися семенами) будет
способствовать более быстрому
росту куста и лучшему цветению
на следующий год. Кроме того,
отцветшие побеги очень некрасивы, смотрятся неряшливо.

КАК ОБНОВИТЬ
СТАРЫЕ РОЗЫ
Если у вас есть большой и
красивый куст розы, который, к
сожалению, уже не дает новых
побегов и не цветет, возможно,
настало время его обновить. Существует несколько способов
обновить старую розу, которой
более 10 лет.
Конечно же, самым очевидным способом сохранить любимую розу является черенкование.
У любимой розы нарезаются черенки и укореняются. Конечно,
потребуется время, чтобы роза
развилась и превратилась в красавицу, тем не менее, этот способ
является весьма популярным среди дачников.
Другим способом обновить
розу является сильная, постепенная и правильная обрезка. Однако это может занять около двух
лет, чтобы растение обновилось
и набрало силу. По весне следует
обрезать старые и сухие ветки до
основания. На их месте вырастут
замещающие молодые ветки. Одно-двухлетние побеги обрежьте
до 7 почки, остальные — до 3-4.
На следующий год следует откопать корневую систему, вырезать старые части корней, а также
надрезать поперек саму шейку
(небольшие надрезы). Следом
отогните кору, а затем присыпьте
ее и куст землей с перегноем и
замульчируйте. Благодаря такой
процедуре из надрезов образуются новые придаточные корни. Не
забудьте продезинфицировать инструменты и надрезы!
Также есть очень необычный
и интересный способ обновить
розу с помощью обыкновенной
пищевой соды. Для этого в 5 литрах воды следует развести 1 ст.
л. соды, 0,5 ч. л. нашатырного
спирта, 1 ч. л. сульфата магния и
1 ч. л. натертого хозяйственного
мыла. Полученным раствором опрыскать куст розы утром или вечером, чтобы прямые солнечные

№ 25-26

24 ТРАВНЯ

2019 р.

лучи не сожгли листья. Благодаря
такой внешней обработке роза
даст новые и сильные побеги, и
куст омолодится.
Наконец, роза невероятно любит компост и навоз. Обязательно
добавьте их в лунки. Все старые
и трухлявые побеги следует спилить до здоровой зеленой ткани.
Не забудьте обработать надрезы
садовым варом или глиняной болтушкой.

ЧТО ЛЮБЯТ
ФЛОКСЫ:
ПОСАДКА, УХОД
Целую гамму оттенков можно
получить, выращивая флоксы.
Растения эти достигают высоты
150 см. Продолжительность их
цветения - с июля по сентябрь.
Многолетние флоксы метельчатые выращивают на одном месте
не более 4 лет.
Размножают делением куста,
которое выполняют до начала
цветения. После рассадки обильно подкармливают азотными удобрениями, мульчируют листовой
землей, сидератами. Не следует
сажать флоксы слишком густо,
иначе они начинают болеть. Если
все же на цветах появилась мучнистая роса, применяют раствор
коровяка 1:10 и древесную золу.
Участок под флоксы готовят
заранее, учитывая, что растения
предпочитают влажную почву.
Посадочную яму делают с таким
расчетом, чтобы атмосферная
влага скапливалась под кустами.
Для этого цветы сажают ниже
уровня сада не меньше чем на 15
см. А в качестве дополнительной
меры вокруг каждого куста закапывают полоски мха, аккумулирующего влагу и подавляющего
болезнетворные бактерии.
Особенность
корневой
системы флоксов в том, что она
расположена поверхностно. Это
следует учитывать при рыхлении.
А лучше предоставить эту работу
дождевым червям, поселив их в
посадочной яме при подготовке
флоксовой клумбы.
Срезать цветы можно, когда распустилась 1/5 часть цветков. Делают это острым ножом
наискось. Цветы живут после среза до 9 дней, если в воду добавить
столовую ложку сахара и 0,05 г
борной кислоты (на 0,5 л воды).

КЛУБНИКА СКАЖЕТ
ВАМ СПАСИБО
Иногда для покупки верного и эффективного средства для
удобрения клубники и других
садовых растений вовсе не обязательно отправляться в специализированный магазин. Самые
обычные пекарские дрожжи из
гастронома прекрасно справятся
с подкормкой и защитой ваших

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

зеленых питомцев!
Удобрение с добавкой пекарских дрожжей богато минералами, органическим железом и разнообразными микроэлементами.
Огородники, которые уже протестировали это удобрение, подтверждают: растения с дрожжевой подкормкой более здоровы, быстрее
вызревают, отличаются более яркой листвой и приносят хороший
урожай. В сравнении с теми, которые не получали подобной добавки. Если поливать дрожжевым
раствором саженцы, они будут
менее вытянутыми и более устойчивыми к пересадке и прореживанию. Дрожжи способны уберечь
садовую клубнику от серой гнили
и других болезнетворных бактерий. Подкормленные дрожжевым
раствором корни растений лучше

развиваются, а почва становится
более плодородной за счет улучшения ее структуры. Секрет эффективности дрожжей в качестве
удобрения заключается в их грибковой основе. Эти микроорганизмы действуют как своего рода
активатор природных процессов
и позволяют добиваться хороших результатов при выращивании большинства сельскохозяйственных культур. Дрожжи для
нормальной работы нуждаются в
тепле. В холодной почве они просто погибнут. Этот «стимулятор
роста» можно применять, когда
почва уже прогрета весенним солнцем. Подкармливая растения
дрожжевым раствором, помните,
что в результате своей «работы»
дрожжи поглощают достаточно
много калия из почвы.
Чтобы не истощить землю на
грядках, рекомендуется добавлять вместе с дрожжевой подкормкой обычную золу.
Традиционный рецепт дрожжевой заправки готовят так:
1 кг «живых» прессованных
дрожжей разводят в пяти литрах
теплой воды. Дрожжи можно
предварительно измельчить на
терке. Перед прикармливанием
дрожжевой настой разбавляют водой в пропорции 1: 10. Для полива каждого кустика использовать
пол-литра раствора. Если в наличии только сухие дрожжи, то удо-
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брение готовят из расчета 10 г на
10 л теплой воды с добавлением
двух столовых ложек сахара. Затем смесь настаивают пару часов
и перед применением разбавляют
водой в соотношении 1:5.

БОРЬБА
С СОРНЯКАМИ
БЕЗ ХИМИИ
Когда вы потратили уйму времени и сил на то, чтобы удалить
ненавистные сорняки, то их скорое возвращение на участок способно сильно испортить настроение. Если вам хочется быстро и
эффективно избавиться от сорняков, воспользуйтесь 9 полезными советами, представленными
ниже.

Пищевая сода способна удержать рост сорняков, и это особенно удобный способ для удаления
травы в трещинах дорожек и бордюров. Просто посыпьте немного
соды на те места, где прорастает
сорняк.
Соль растворите в горячей
воде (1:2). Полученной смесью
полейте сорняки. Вы можете
также просто посыпать соль на
те места, где пытается прорасти
сорняк.
Алкоголь вызывает обезвоживание, и именно это его качество
поможет уничтожить сорняки на
участке. Добавьте 30 гр водки в 2
стакана воды, также капните немного жидкого мыла. Смешайте
всё в пульверизаторе и опрыскайте сорняки в середине дня, когда
солнце греет сильнее всего.
Ароматная смесь. Смешайте
1 стакан соли, 3 л уксуса, немного
жидкого мыла для мытья посуды
и цитрусового эфирного масла.
Распылите полученную смесь на
сорняки.
Предотвратите
появление
сорняков, используя кукурузную
муку. Посыпьте её на те места,
где обычно произрастает сорняк,
— она затруднит размножение
семян.
Газета. Уложите листы газеты
в 3-4 слоя на места обитания сорняков и сверху обильно посыпьте
мульчей. Газета затрудняет про-

никновение солнечного света в
грунт и естественным образом
предохраняет ваш участок от сорняков.
Удаление сорняков по старинке. Конечно, нельзя исключить из списка самый эффективный способ удаления сорняков
— вручную, с помощью острого
садового инструмента. Вырывать
сорняк следует с корнем, чтобы
предотвратить его повторное появление.
Кипяток. Этот метод также
известен многим, поскольку является эффективным и простым.
Просто вылейте кипяток на сорняк, и это приведёт к его гибели.

ЧТО НУЖНО
ПОЛОЖИТЬ В ЛУНКУ
ПРИ ПОСАДКЕ
ПОМИДОРОВ
Яичная скорлупа. Каждый
раз, когда готовите что-то из яиц,
откладывайте скорлупу. Она –
отличный источник кальция, который важен при выращивании
помидоров. Положите три-четыре
яичные скорлупки в лунку перед
посадкой. Можно дополнительно
рассыпать скорлупу вокруг рассады, чтобы отпугнуть гусениц.
Аспирин помогает улучшить
иммунитет растения, что увеличивает шансы на выживание при
гниении. Добавьте 2 таблетки аспирина в дозировке 325 мг в лунку. Перед пересадкой опрыскайте рассаду раствором аспирина.
Добавьте 1 таблетку на 4 литра
воды. Как следует перемешайте и
распылите по растениям с помощью пульверизатора за пару дней
до высадки.
Костная мука – отличный
источник кальция и фосфора. Они
важны для хорошей корневой
системы томатов. Разветвленные
корни позволят получить больше
питательных элементов из почвы,
а значит, плоды будут больше. На
лунку достаточно половины стакана костной муки.
Иногда закладывают в лунку
рыбу. Подойдет любая сырая не
соленая рыба, в том числе замороженная. Полностью разморозьте
ее и положите в лунку. В зависимости от размера, может быть достаточно половинки. Рыба – это
источник азота, кальция, калия,
фосфора и некоторых других важных минералов для помидоров.
Банановая кожура. Собирайте кожуру из-под съеденных
бананов и замораживайте ее. Затем выкладывайте в лунку по две
штуки.
Если у вас остались мультивитамины и срок их годности
выйдет быстрее, чем вы успеете
их выпить, используйте их при
посадке. Одна таблетка на одну
лунку.
focus.ua
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