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З 2 по 6 червня в Новоайдарському районі
проходитиме обласний етап Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Джура» («Сокіл»)

ЕКОНОМІЧНІ
НОВИНИ
2 стор.

Посівна 2019
3 стор.

пОКОЛІННЯ
NEXT

4 стор.

Заметки об
автопробеге
6 стор.

КАЛЕНДАР
ЧЕРВНЯ
12 стор.

= У наступному номері =
81-у річницю відсвяткує
Луганська область цього року. Урочистості з
нагоди Дня області проходитимуть
1 червня в м. Кремінна за участі делегацій
з міст і районів Луганщини

Президент України
Володимир Зеленський
27 травня здійснив
першу робочу поїздку
на Луганщину, де
оглянув
позиції
військових у Станиці
Луганській і Щасті.
Глава
держави
поспілкувався з бійцями
щодо побутових умов,
якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом,
укомплектування
підрозділів.
У Станиці Луганській
Президент побував на
передовій, зокрема в посту спостереження та
бліндажах. Найближча
позиція супротивника –
за 400 метрів.
Оглянувши побутові умови, у яких
перебувають захисники, Володимир
Зеленський відзначив необхідність
покращення забезпечення.
«Умови для військових, які захи-

щають Україну, повинні бути нормальними», – сказав Глава держави.
Крім того, Президент заслухав доповідь командувача операції
Об’єднаних сил генерал-лейтенанта
Олександра Сирського про ситуацію

1 червня в місті Кремінна відбудеться щорічний відкритий обласний
фестиваль «Луганщина−це Україна!»
Свято о 10:00 на площі Красна
відкриє культурно-мистецька акція
«БарвиLand», цільовою аудиторією
якої є діти-сироти, діти, позбавлені
батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, з кожної території області.
Акція складається з семи тематичних майданчиків за сьома кольорами
райдуги. «Червоний» стане вокальною
зоною та передбачатиме конкурс-караоке української пісні під керівництвом
професійних
викладачів
вокалу
Кремінської районної дитячої музичної
школи.
«Помаранчевий» − танцювальна зона: вуличний майстер-клас
різних танцювальних напрямів за участю зразкового ансамблю «Парадіз»
м. Старобільськ.
«Жовтий» −
зона фотокіномистецтва:
створення
пластилінового мультфільму за розробленим особисто дитиною сценарієм
за допомогою покадрової анімації,
майстер-клас з фотографії.
«Зелений» − акторська зона: проведення майстер-класу з акторської

майстерності, квест-ігра зі створення казок за участю народного театру
«Лімпопо» м. Лисичанськ.
«Блакитний» − зона арт-терапії:
створення стрінг-арт дошки, майстер-класи з кавового живопису,
оригамі, виготовлення птахів з глини
та смайликів з паперу під керівництвом
викладачів художніх відділень шкіл мистецтв та майстрів народної творчості
Сєвєродонецька і Кремінної.
«Синій» − зона спортивних активностей: показовий виступ вихованців
Школи гун-фу «Дракон і Тигр» під
керівництвом Заслуженого тренера
України по кікбоксингу Сербіна Андрія
Юрійовича,
спортивно-розважальні
ігри.
«Фіолетовий» − зона лекторію:
воркшоп зі створення справжнього муралу для зацікавлених дітей і учнів
художніх відділень шкіл мистецтв.
О 16:00 відбудеться обласний фестиваль дитячої творчості «Моя мирна
Луганщина», учасниками якого будуть
найкращі дитячі колективи з кожної
території Луганської області. А об’єднає
всіх гасло: «Дитяча творчість – шлях до
миру».

Клубничная
пора

в районі проведення ООС. У нараді
взяв участь начальник Генерального
штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
president.gov.ua
О 17:00 відкриється обласна виставка майстрів декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва, яке цьогоріч
матиме назву «Традиції, що єднають».
О 18:00 відбудеться театралізований
пролог та урочисте відкриття свята за
участі керівництва області та почесних
гостей.
О 18:30 – урочиста церемонія нагородження переможців обласного огляду – конкурсу майстрів мистецтв та
аматорів народної творчості «Луганщина – світанок України».
О 19:00 – гала-концерт «З вірою в
майбутнє» за участю найкращих аматорських колективів міст та районів
області.
Своє мистецтво жителям та гостям Луганщини о 20:00 подарує молодий професійний гурт «БеZМеЖ»
Луганської обласної філармонії.
Концерт професійних артистів гостей свята за підтримки Міністерства
культури України у рамках культурно-мистецького проекту «Український
Донбас»
заслуженої
артистки
України, радника Міністра культури України, співачки, телеведучої, науковця, громадського діяча, волонтера, найщирішого друга Луганщини
Анжеліки Рудницької, народної артистки України, української естрадної
співачки, телеведучої Оксани Пекун,
молодої і талановитої співачки, нашої
землячки, Е.К.А розпочнеться о 20:30.
loga.gov.ua
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ПОДАТКИ
ПЛАТНИКІВ
ЛУГАНЩИНИ
ДО БЮДЖЕТУ

ТРИВАЄ
РЕМОНТ ДОРОГИ
ЩАСТЯ – ШИРОКИЙ
Ремонт на дорозі Т-13-09
Щастя – Широкий розпочато у
квітні цього року.
При сприятливих погодних
умовах та відповідному фінансуванні повністю закінчити роботи
– з облаштуванням узбіччя та нанесенням розмітки – підрядники
обіцяють вже в червні.
Поточний середній ремонт
проводиться на двох ділянках.
А саме, від населених пунктів
с. Середньотепле до с. Плотина
та с. Плотина до с. Широкий.
Роботи виконувалися вахтовим методом без вихідних. Вже
покладено нижній вирювнюючий шар асфальту, зараз йдуть
роботи по впорядкуванню узбіччя.
Також у квітні-травні було
розчищено узбіччя дороги та
поновлено ширину дорожнього
покриття.
Днями фахівці Державного
підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» вивчали фізико-механічні властивості
асфальту та якість проведених
робіт з укладання нижнього шару
асфальтобетонну на дорозі Т-1309. Вони досліджували модуль
пружності дороги із залученням
великотонажної вантажівки.
Після виконання всіх науково-дослідних робіт і випробувань буде підготовлено звіт щодо
відповідності вимогам та стандартам ДСТУ.
Крім них дослідну роботу провели і спеціалісти Державного
підприємства «Науково-технічний центр «Дорожній контроль
якості». В процесі перевірки
здійснювалось кернування нижнього шару асфальтобетонного
покриття, вимірювання поперечного похилу та ширини проїзної
частини.
Відібрані зразки асфальтобетонної суміші направлено до
лабораторії ДП «Науково-технічний центр «Дорожній контроль
якості» у м. Києві для проведення відповідних випробувань.
Всього у 2019 році обсяг субвенції з Державного бюджету
місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання
автомобільних доріг загального
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах
складає 439 млн. 924 тис. грн.
На поточний дрібний ремонт
та експлуатаційне утримання передбачено 113 млн. 93 тис. грн.
На поточний середній ремонт
– 190 млн. 969 тис. грн. На капітальний ремонт – 135 млн. 861
тис. грн.

Упродовж січня-квітня 2019
року платники Луганської області спрямували до зведеного бюджету України 57 млн. 908 тис.
грн. податку на прибуток. При
цьому Державний бюджет отримав 49,4 млн. грн., до місцевих
бюджетів спрямовано 8,5 млн.
грн.
За січень-квітень 2019 року
до
зведеного
бюджету України надійшло 156
млн. 924 тис.
грн. рентної плати за користування надрами.
Це на 38,3 млн.
грн.
більше,
ніж за аналогічний період 2018
року.
За цей час
п е р е р а хо в а н о
6 млн. 777 тис.
грн. рентної плати за спеціальне
в и ко р и с т а н н я
води, 1 млн. 319 тис. грн. рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів та 89,1 тис.
грн. рентної плати за користування радіочастотним ресурсом
України.
За січень-квітень 2019 року
казна Луганської області поповнилася на 4 млн. 438 тис. грн. від
плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.
Це на 80,3 тис. грн. більше
фактичних надходжень за січень-квітень 2018 року. Станом
на травень на Луганщині здійснюють діяльність 1280 суб’єктів господарювання, які мають
ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та
тютюновими виробами. З них
1233 суб’єкта отримали ліцензії
на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та 1016 суб’єктів
– на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.
З початку року видано 1148
ліцензій на право здійснення
роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.
За січень-квітень 2019 року
платники податків Луганської
області перерахували до зведеного бюджету 17 млн. 864 тис.
грн. екологічного податку. З них
9 млн. 533 тис. грн. зараховано
до спеціального фонду місцевих
бюджетів. Решта коштів у розмірі 8 млн. 331 тис. грн. надійшла
до загального фонду державного
бюджету. Загалом упродовж січня-квітня 2019 року на обліку в
територіальних органах фіскальної служби регіону перебуває
понад 1,5 тисячі юридичних та
фізичних осіб платників екологічного податку.
Екологічний податок є основним джерелом фінансування
заходів, спрямованих на захист
оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на
нього господарської діяльності
та раціональне використання
природних ресурсів.
За січень-квітень 2019 року
надходження військового збору
склали 63 млн. 417 тис. грн. Це

на 10,2 млн. грн., або на 19,1 %
більше показника за чотири місяці 2018 року.
Нагадаємо, що військовий
збір запроваджено з серпня 2014
року. Його ставка складає 1,5 %
від об’єкта оподаткування.
Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти
та нерезиденти, які отримують
доходи в Україні.
Відповідальними за нарахування військового збору до
бюджету є роботодавці, які нараховують доходи у вигляді заро-

бітної плати на користь платника
податків.
За матеріалами ГУ ДФС
у Луганській області

22 МЛН. ГРН.
НА ЖИТЛО
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Луганська ОДА підписала
Меморандум про співпрацю з
Українським фондом соціальних
інвестицій у рамках Проекту
«Сприяння розвитку соціальної
інфраструктури. УФСІ.VI», спрямованого на створення житла для
внутрішньо переміщених осіб.
«Це значна підтримка і для громад, і для області, яка найбільше
постраждала від збройного конфлікту», — прокоментував очільник області Сергій Філь. Так,
Сєвєродонецьк отримає 12 млн.
грн., Новоайдар — понад 8,3
млн. грн., Кремінна — більш ніж
2,2 млн. грн. Проект «Сприяння
розвитку соціальної інфраструктури» реалізується у рамках
українсько-німецького фінансового співробітництва УФСІ, який
є виконавцем. Донором виступає
Уряд ФРН через Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та Німецький банк
розвитку (KfW).

але не більше ніж 3 млн. грн. на
один обслуговуючий кооператив
(Постанова Кабінету Міністрів
України від 07.02.2018 р. № 106
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
надання фінансової підтримки
розвитку фермерських господарств» (зі змінами)).
Фінансова підтримка надається кооперативам:
- молочарського, м’ясного напрямів, до складу якого входять
не менше 20 членів, серед яких
повинно
бути
одне і більше
фермерських господарств, а інші
- фізичні особи,
у власності та/
або користуванні кожної з яких
перебувають
землі сільськогосподарського
призначення та за
наявності тварин,
ідентифікованих
та зареєстрованих відповідно
до законодавства;
- плодово-ягідного, овочевого
напрямів, а також
із заготівлі та переробки продукції бджільництва, дикорослих
ягід, грибів і рослин, до складу якого входять не менш ніж 7
членів, серед яких повинно бути
одне і більше фермерських господарств, а інші - фізичні особи,
у власності та/або користуванні
кожної з яких перебувають не
більше 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Для отримання зазначеної фінансової підтримки кооперативи
подають до регіональної комісії в
паперовій формі такі документи:
- копію статуту кооперативу
та список його членів, дійсний
на дату подання заявки;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб — підприємців
та громадських формувань (для

ня заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за
справлянням яких покладено на
контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;
- довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка кооперативу;
- копію платіжного доручення;
- акт приймання-передачі техніки та обладнання;
- свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу та/або
машини (якщо техніка підлягає
обов’язковій державній або відомчій реєстрації).
Обсяг фінансування на цей напрям у 2019 році – 50 млн. грн.
Документи приймають до 1
листопада.
Документи необхідно подавати до Департаменту агропромислового розвитку Луганської
обласної державної адміністрації
за адресою: м. Сєверодонецьк,
пл. Перемоги, 2, каб. № 513,
конт. тел.: 050 364 76 96.
loga.gov.ua

НА ЛУГАНЩИНІ
ЦІНИ НИЖЧІ ЗА
СЕРЕДНЬОУКРАЇНСЬКІ
За даними оприлюдненого
Державною службою статистики України моніторингу середніх споживчих цін на товари
та послуги, у квітні найбільше
подешевшали яйця курячі –
на 14,2 %.
Крім того, спостерігалося зниження цін на рис, цукор, яблука,
сало, крупи ячні, олію соняшникову.
Водночас на низку продуктів
харчування в Луганській області
ціни є нижчими за середньоукраїнські.
Зокрема, це хліб пшеничний
з борошна вищого ґатунку, який
коштує 17,52 грн., що на 22,6 %
дешевше від середньої ціни продукту по Україні.
Також це яйця курячі – 18,12
грн. (на 10,3 %), сало – 68,32 грн.
(на 9,8 %), крупи ячні – 11,41 грн.
(на 9,8 %), хліб пшеничний з бо-

golos.com.ua

ПРИЙОМ ЗАЯВОК
ДЛЯ ОТРИМАННЯ
ФІНАНСОВОЇ
ПІДТРИМКИ СОК
Регіональна комісія з питань
надання фінансової підтримки
сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам (СОК)
розпочинає прийом заявок та документів для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів
державного бюджету.
Фінансова підтримка сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам надається
у розмірі 70 % вартості придбаного обладнання без урахування
сум податку на додану вартість,

кооперативу та фермерських господарств — членів кооперативу);
- відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно, що підтверджують право
власності та/або користування
земельною ділянкою (для членів
кооперативів плодово-ягідного,
овочевого напрямів діяльності,
а також із заготівлі та переробки
дикорослих ягід, грибів і рослин);
- довідку, чинну на дату подан-

рошна першого ґатунку – 16,67
грн. (на 9,5 %), крупи манні –
13,11 грн. (на 8,7 %), хліб житній,
житньо-пшеничний – 17,57 грн.
(на 8,5 %), капуста білокачанна – 23,52 грн. (на 5,0 %), молоко пастеризоване (жирністю до
2,6 % включно) – 23,33 грн. (на
4,1 %), цукор – 13,54 грн. (на 3,8
% ), рис – 22,36 грн. (на 3,0 %)
тощо.
loga.gov.ua
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червня

Міжнародний День
захисту дітей
Дорогі діти! Шановні батьки!

У перший день літа Новоайдарська районна державна адміністрація та Новоайдарська районна рада
від усієї душі вітають вас з Міжнародним Днем захисту дітей!
Це добре і радісне свято. Разом з тим, це один з
найважливіших днів у календарі, який покликаний
нагадати нам, дорослим, про відповідальність за благополуччя і щастя дітей.
Ви, любі діти, майбутнє нашої країни. І в турботі
про вас, у створенні умов для вашого гармонійного
розвитку ми бачимо завдання не тільки родини, але й
суспільства і держави. Для нас дуже важливо, щоб ви
росли здоровими, щоб ваше дитинство було радісним
і щасливим.
Хочемо, щоб кожна дитина могла реалізувати свої
таланти та втілити свої мрії в життя. У цій справі лю-

2

червня

День працівників
водного господарства
Шановні працівники
водного господарства!

Від імені Новоайдарської районної державної
адміністрації та районної ради прийміть щирі вітання
з професійним святом - Днем працівників водного господарства!
Своєю наполегливою працею ви на високому
професійному рівні реалізуєте державну політику
в сфері охорони та раціонального використання і

2

червня

День працівників
місцевої промисловості
Шановні працівники
місцевої промисловості!

Новоайдарська районна державна адміністрація
та Новоайдарська районна рада вітають вас з
професійним святом - Днем працівників місцевої
промисловості!
В першу неділю червня, щорічно від 2002 року, в
Україні відзначається День працівників місцевої
промисловості. У цей день ми віддаємо шану
працівникам промислової галузі за їхню нелегку працю, адже місцева промисловість робить вагомий внесок у розвиток нашого району та держави вцілому.
У цей непростий час, всі працівники місцевої

Літня оздоровча кампанія 2019
року буде проводитись відповідно
до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Програми організаційного і фінансового забезпечення оздоровлення
та відпочинку дітей в Новоайдарському районі на 2016-2020 роки,
обласної Програми оздоровлення
та відпочинку дітей «Луганське
літо» на 2017-2019 роки.
З місцевого бюджету згідно
районної Програми на організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей в Новоайдарському районі у 2019 році планується
виділити 925,00 тис. грн.
З обласного бюджету згідно
програми «Луганське літо» планується виділення коштів в сумі
349,9 тис. грн., для забезпечення
оздоровлення та психологічної
реабілітації дітей, які проживають в населених пунктах райоів, що розташовані на лінії
зіткнення.
Одночасно з цим, на оздоров-

бов батьків і підтримка держави відіграють важливу
роль.
Допомога багатодітним сім’ям, захист прав
та інтересів маленьких жителів нашого краю,
поліпшення системи охорони здоров’я та освіти
знаходяться в центрі нашої постійної уваги. І ми
хочемо, щоб з найперших хвилин життя кожна дитина відчувала це. Щиро дякуємо всім, хто вкладає
свою душу у виховання наших дітей, - вчителям,
вихователям, тренерам, соціальним працівникам.
Слова особливої поваги - людям, які піклуються
про діточок, що залишилися без батьківської опіки і
найбільше потребують тепла і любові.
Дорогі діти, ростіть здоровими, добрими, талановитими і радуйте нас своїми успіхами!
Шановні батьки! Бажаємо вам міцного здоров’я,
батьківської мудрості, впевненості в завтрашньому
дні, наполегливої і натхненої праці на благо ваших
дітей та України!
Голова районної
держадміністрації
В.В. Сергієнко.

Голова районної
ради
В.В. Макогон.

відтворення водних ресурсів країни, розвитку
меліорації земель, захисту населених пунктів від
шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків.
Переконані, що ваш високий професіоналізм і
відповідальне ставлення до справи й надалі будуть
запорукою ефективної роботи водогосподарського
комплексу та раціонального використання водних
ресурсів.
Бажаємо вам щастя, міцного здоров’я, добробуту,
злагоди у ваших родинах, нових трудових звершень!
Голова районної
держадміністрації
В.В. Сергієнко.

Голова районної
ради
В.В. Макогон.

промисловості докладають значних зусиль щодо
наповнення споживчого ринку товарами широкого
споживання, збільшення кількості робочих місць,
відродження традиційних народних промислів, надають людям можливість купувати якісну продукцію.
Всупереч всім труднощам у вас вистачає витримки
вистояти і зберегти свій виробничий потенціал.
З нагоди свята бажаємо успіхів у вашій праці, добробуту, благополуччя, міцного здоров’я, оптимізму,
невичерпної енергії та нових виробничих здобутків.
Нехай здійснюються усі ваші плани та задуми, вагомих вам досягнень в усіх справах і починаннях на
благо нашого рідного краю!
Голова районної
держадміністрації
В.В. Сергієнко.

лення та відпочинок дітей району
планується залучити кошти у розмірі 500,00 тис. грн.
Загальна кількість дітей шкільного віку в районі – 2703 особи.
Планується забезпечити
оздоровленням та відпочинком – 1300 дітей, з них
відпочинком – 826 дітей,
оздоровленням – 474 дитини.
Цього року планується робота 12 пришкільних
таборів (на рівні з 2018 роком) з денним перебуванням, в яких заплановано
охопити послугами організованого відпочинку 593
дитини (2018 рік – 500, на
16% більше).
План роботи відпочинкових закладів буде складений так, щоб покращити
знання дітей з іноземних мов, до
роботи таборів будуть залучені
вчителі іноземних мов.
Кошти на придбання путівок

Голова районної
ради
В.В. Макогон.

в дитячі оздоровчі заклади для
пільгової категорії дітей в 2019
році відповідно до районної програми планується витратити в наступні оздоровчі заклади:

«Перлина» Новопськовського
району - вартість путівки 8190
грн.;
«Джура» Старобільського рай-
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Під урожай 2019 агроформуваннями та фермерськими господарствами району було посіяно
18553 га озимих культур, що на
1690 га більше рівня минулого
року (110%), в т. ч. на зерно - 18287
га. З них: озимої пшениці - 17241
га, озимого жита - 698 га, озимого
ячменю - 348 га.
На сьогоднішній день посіви
озимих культур підживлено на всій
площі 18553 га і знаходяться в наступному стані: в гарному стані 4813 га, в задовільному - 12880
га, в слабкому і зрідженому - 860
га
Аміачною селітрою з нормою
внесення 100 кг/га було підживлено 6137 га озимих культур.
КАСом з нормою внесення 120
кг/га озимі культури були підживлені на площі 3216 га.
У таких господарствах як:
ПрАТ СВФ «Агротон», ТОВ «Сфера», СФГ «Айдар-Овоч», СТОВ
АФ «Соснове», КСП «Олексіївське» озимі культури були підживлені двічі в цілому на площі 9200
га аміачною селітрою з нормою
внесення 200 кг/га.
Всього для проведення весняно-польових робіт агроформуваннями та фермерськими господарствами району було закуплено
4982 тонн мінеральних добрив.
З них: аміачної селітри - 2858
т, КАС - 386 т, нітроамофоски 1176 т, карбаміду - 330 т, суперфосфату - 40 т, сульфоамофосу - 192 т.
На сьогоднішній день ранні
зернові культури при плані 2104
га посіяні на площі 1679 га (80 %

ону - вартість путівки приблизно
7847 грн.;
«Зоря» Кремінського району вартість путівки 5300 грн.;
«Сонячний» Запорізької області - вартість путівки
8820 грн.
За рахунок благодійної підтримки «Відкрите серце» з 12 липня поточного року планується
охопити відпочинковими послугами 100 дітей
в оздоровчому закладі
с.Озадівка
Бердичівського району Житомирської області.
За спонсорські кошти планується охопити
оздоровчими послугами
дітей, які мешкають в
пунктах, розташованих
на лінії зіткнення:
50 дітей в ДОЦ «Миргородський» Полтавської області;
8 дітей направити до Греції
в оздоровчий заклад Афінської
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до плану). З них: ярого ячменю при
плані 1076 га посіяно 1023 га, овса
при плані 160 га - 100 га, ярої пшениці при плані 100 га - 50 га, гороху і нуту при плані 768 га - 506 га.
В ПрАТ СВФ «Агротон» горох
і нут не досіяли на площі 289 га.
Через несприятливі погодні
умови в поточному році аграріям
району не вдалося завершити сівбу
ранніх зернових в повному обсязі.
На сьогоднішній день через
зливи агроформування та фермерські господарства району не мають
можливості своєчасно завершити
сівбу пізніх зернових культур.
Всього протягом травня в районі випало від 49 до 121 мм опадів.
Станом на 27 травня в районі посіяно: кукурудзи на зерно 2355 га при плані 2645 га (89 %),
сорго - 729 га при плані 1040 га
(70 %);, проса - 160 га при плані
150 га (107 %). Крім того, посіяно
13457 га соняшнику і 50 га гірчиці.
В районі проводяться заходи по
боротьбі з бур'янами, шкідниками і хворобами зернових культур.
Всього оброблено 39800 га озимих
і ярих культур. З них оброблено:
гербіцидами - 21300 га (внесення
страхових і ґрунтових гербіцидів),
інсектицидами - 9200 га (комплексна обробка проти шкідників),
фунгіцидами - 9300 га (септоріоз,
борошниста роса, бура листкова
іржа).
Всього було внесено 32,1 тонн
засобів захисту рослин.
В. СУВОРОВ,
начальник управління АПР
Новоайдарської РДА

мерії. Подорож організовано Міністерством закордонних справ
України у співпраці з Посольством Грецької Республіки.
Також протягом року проводиться оздоровлення дітей у таборах, які працюють цілий рік,
такі як: ДП «МДЦ «Артек» та ДП
«УДЦ «Молода гвардія», де вцьому році вже оздоровлено 6 дітей.
З початку 2019 року оздоровчими послугами вже охоплено
10 дітей в Молдавському Центрі
реабілітації для дітей «Сергіївка»
Одеської області.
Хід оздоровчої кампанії буде
висвітлюватись в районних засобах масової інформації, а саме в
районній газеті «Вісник Новоайдарщини» та на офіційній сторінці Facebook Новоайдарської районної державної адміністрації.
О. СЕЛІНА, начальник
управління соціального
захисту населення
Новоайдарської
райдержадміністрації.

4

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 27-28

31 ТРАВНЯ

2019 р.

Саме цими словами розпочав свій виступ в фіналі V сезону найбільшого в Україні Всеукраїнського
конкурсу з IT-проектів і кіберспорту серед дітей і молоді у віці від 8 до 18 років - iTalent, що нещодавно
відбувався у місті Києві, хлопець з Новоайдару Борис Зеленський.
Цього року у конкурсі взяли
участь понад 1600 дітей. Учасники вибирали напрямок та номінацію в залежності від своїх
захоплень: подобається фотографувати - цифрове фото, знімати
відео - відеомонтаж, хочете створити мем - 2D графіка, змоделювати лицаря - 3D графіка, створити мультфільм - 2D анімація,
розробка сайтів – тут було цілих
3 номінації. У конкурсі були також номінації для розробників
комп'ютерних програм або програм для мобільного - SOFT &
MOBILE. І для юних інженерів
- розробка девайсів. Були дві номінації з розробки ігор: для найменших за допомогою «конструкторної» програми SCRACTH, яка
дозволяє зрозуміти, що ж таке
алгоритми і як взагалі проектуються гри. І для вже більш підготовлених - номінація GAME DEV.
Саме серед цих 1600 талановитих юних IT-шників яскраво
проявив себе й цілеспрямований,
обдарований хлопець з Новоайдару, учень 10 класу ОНЗ Новоайдарська школа-гімназія Борис
Зеленський.
Його найбільше зацікавила
номінація зі
створення гри.
Більш
того,
Борис, обійшовши величезну
кількість сильних
суперників,
потрапив до
трійки фіналістів конкурсу та, гідно
представивши
та захистивши
свій проект та
рідний Новоайдар у місті
Києві, заслужено отримав «срібну» нагороду
та беззаперечне визнання свого
таланту! Мабуть, слід відразу сказати, що у цього наполегливого та

креативного хлопця мета була не
просто взяти участь, а саме потрапити до фіналу, поїхати до Києва,
поспілкуватися з експертами та
однолітками-однодумцями, бути
часткою цього айтішного світу.
Своїми враженнями від поїздки та історією створення власної
гри «Duck hunt», яка підкорила
суддів проекту – провідних айтішників країни, Боря залюбки
поділився з редакцією «ВН».
– Ідея участі в проекті мене захопила одразу, як я дізнався про
нього. Ідея гри теж вималювалась
в моїй уяві досить швидко. Часу
було, на перший погляд, достатньо. Я намагався розумно його
розподілити, щоб і навчанню не
нашкодити, і себе не надто перевантажувати. Та, звичайно, не
обійшлося без форс-мажорів,
коли працювати доводилось й до
третьої ночі. Та я про це зовсім не
шкодую, бо обожнюю це заняття!
І саме з IT- сферою я пов’язую
своє майбутнє, - запевняє креативний хлопець.
- Тож, уважно дотримуючись
всіх вимог, я почав працювати над

своєю грою. У мене був план по
створенню кожного елемента гри
та скільки часу на нього витратити. Рятувало те, що приблизно в

цей момент починались весняні
канікули, а це означало, що на гру
я зможу витрачати близько 10-12
годин на день. Чудово!
Спочатку я захопився створенням рушниці
для полювання. Для мене це
не було важким
завданням, тож
через короткий
проміжок часу
цей елемент
був готовий.
Потім на своє
«оживлення»
чекали качки,
річка, човен…
Ще одним елементом гри,
досить цікавим
та важливим,
став … потяг.
Проїжджаючи повз річки,
віднвидавав характерний гучний
звук, лякаючи качок. Вони у великій кількості вилітали з кущів,
і гравці отримували унікальну
можливість вполювати якнайбільше птахів. До речі,
рушницю
та потяг я
створив за
кресленнями, які
знайшов в
старих журналах ще
70-тих років.
К о л и
основа гри
вже була готова, я пропрацював
всі деталі,
елементи,
меню, рівні.
До відправки я мав перевірити, чи немає в
грі якихось багів, чи все працює
коректно. Гра мала відповідати основним критеріям, за яки-

ми вона, власне й оцінювалась:
Fun&GameDesign (цікавість сюжетної історії, оригінальність ідеї
гри, креативність рішення. Наскільки цікаво грати в гру. Стиль,
якість виконання, наскільки приємно дивитись на гру. Зручність
управління та навігації, наявність підказок), Аудіо – супровід
(якість музичного супроводу та
його відповідність сюжету гри),
Visual (якість графіки, дотримання обраної стилістики гри.

Використання власноручно зроблених ігрових ассетів), Technical
(наскільки
використовуються
засоби програмування, кількість
та складність алгоритмів; використання засобів та технологій: робота з мережею, з базами даних,
ввід/вивід даних, логування і т.і.).
Також мені необхідно було
створити відео-огляд своєї гри,
тривалістю до 5 хвилин. В цьому
відео показати саму гру, а також
розповісти, що саме і я робив. Відео необхідно було завантажити
на Youtube та надати посилання,
доступ до нього має бути обмежений для перегляду лише за посиланням. Якщо говорити чесно,
для мене це не було важко, але
все ж створювати гру цікавіше.
Хоча й розповісти про результати
та сам процес – досить непогана
ідея.
Перший етап конкурсу полягав
в оцінці online, що дало можливість долучитися всім бажаючим,
незалежно від того, хто де живе
- в селі чи у великому місті. За
результатами цього етапу обирались по три фіналісти у кожній

номінації та віковій категорії,
щоб їхати на фінал V сезону для
презентації своїх проектів та визначення переможців.
Захист IT-проектів проходив в
Unit Factory - одній з найкращих
в Україні IT-шкіл, де молодь безкоштовно вчиться за стандартами
інноваційної французької Школи
42. Оцінювання робіт і презентацій проводили фахівці з IT, які
давали поради, ділилися «фішками» і тонкощами професії під час
захисту.
Суддівський
склад просто
вражав! Це талановиті люди,
які працюють
в Ubisoft, 4A
Games, GSC!
Дійсно, це дуже
круто,
коли
твою роботу похвалив, наприклад, розробник
твоєї улюбленої
гри, професійний ілюстратор,
саунд дизайнер,
відео режисер!
За словами суддів, вони були
щиро здивовані рівнем робіт молоді, яка показує досить професійні та креативні проекти.
Що ще мені сподобалось та
запам’яталось - це можливість
спілкування: спілкування з однолітками, які теж захоплюються
IT та вже встигли зробити перші
успішні кроки на цій стежині, і,
звичайно, спілкування з IT-експертами, які є гуру в цій сфері.
Вони дали багато слушних порад.
Це безцінний досвід!
Я щиро можу сказати, що пишаюся тим, що став часткою проекту, отримав безцінний досвід,
знайшов нових друзів, з якими я
«на одній хвилі». Все це в чергове
довело: я на правильному шляху.
Тож я щасливий і буду впевнено
йти до своєї мети.
Щиро вітаємо талановитого юнака з черговою перемогою!
Борисе Зеленський, ти молодець! Пишаємось тобою! Щиро
бажаємо здійснення всіх планів!
Впевнені: своїм талантом ти
зробиш світ кращим!
М. ТИХОНОВА.

У кризовій ситуації, коли людині стало зле, найголовніше дочекатися медичну допомогу, проте як
діяти до її прибуття? Адже саме цей час є критичним, а надання першої допомоги може врятувати
людині життя!

Центр психосоціальної адаптації м. Щастя (ЦПСА) проводить
безкоштовний курс, де навчає
слухачів алгоритму надання такої
допомоги – до приїзду «швидкої».
«Не потрібно нагадувати, що
у нашій місцевості вміння надати
першу допомогу є необхідними.
Курс є практичним, тож під час
тренування закріплюється м’язова пам’ять, і у критичній ситуації
ваше тіло буде «знати», що і як
треба робити», - говорить тренер

з першої допомоги Ольга Логвінова.
При співпраці з ЗОШ № 2
м. Щастя і Центру в рамках проведення навчально-польових зборів
за програмою шкільного предмету
«Захист Вітчизни» учениці 11-го
класу прослухали цей курс першої
допомоги.
Під час занять учасники відпрацювали навички серцево-легеневої реанімації, зупинки кровотечі, звільнення дихальних шляхів

від стороннього тіла. А також дізнались алгоритм надання першої
допомоги дітям при травмах та
ДТП!
Дякуємо адміністрації ЗОШ
№ 2 м. Щастя та вчителю Тачковій Аллі Володимирівні за спільну
організацію навчання учениць навичкам першої допомоги. Також
запрошуємо до співпраці керівників інших установ та організацій
нашого міста.
Нагадаємо, що Курс з першої
допомоги є безкоштовним у рамках діяльності Центру психосоціальної адаптації м. Щастя, що
працює в рамках проекту «Психосоціальна підтримка осіб, які
постраждали в результаті кон-

флікту в Україні» за підтримки
Міністерства закордонних справ
Німеччини, Malteser International
і Мальтійської служби допомоги Україні, який реалізує

Психологічна Кризова Служба.
Більш детальна інформація за
тел. 066-235-40-33.
А. ЯРОШЕНКО,
координатор ЦПСА м. Щастя.

«ВІСНИК

Наприкінці навчального року Новоайдарську дитячу школу мистецтв очікував приємний сюрприз.
З концертною програмою до них завітали викладачі та студенти Сєвєродонецького обласного коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва.

Концертна зала Новоайдарської ДШМ ледве вмістила
бажаючих насолодитися музичними композиціями у виконанні
талановитих музикантів.
Тут
зібралися учні та викладачі школи
мистецтв, а також батьки учнів та
просто бажаючі послухати гарну
музику.
І ось на сцені вже дорогі гості
- студенти коледжу Іван Грибінюк
(гітара, 4 курс) та Софія Смирнова (домра, 4 курс) - клас викладача Анатолія Дмитровича
Даниша, концертмейстер Галина

Василівна Бражко. Іван та Софія
виступали як сольно, так і дуетом. У їхньому виконанні пролунали як композиції класичні,
так і сучасні п’єси. Все було
яскраво, кожна мелодія торкалася душі глядачів, не залишаючи
байдужим нікого. Виконавці просто зачарували слухачів своїм
вмінням глибоко проникнути у
драматургію музичних творів, а
також блискучою майстерністю
володіння інструментом і артистизмом виконання.
Та й дійсно, різноманіття ви-

24 травня на спортивній базі фізкультурно-спортивного центру «Олімп» м. Кремінна Департаментом соціального захисту
населення Луганської ОДА була проведена обласна Спартакіада
працівників системи соціального захисту населення Луганської
області.

Участь в змаганнях вже
традиційно
взяла
команда Дмитрівського обласного
психоневрологічного інтернату.
Працівники інтернату й за
сумісництвом досить непогані
спортсмени активно готувалися
до змагань, удосконалюючи свою
фізичну форму.
Тож у день змагань всі були
готові на всі 100%! І ця підготовка
та впевненість у власних силах
принесли свої результати. Не пропускаючи жодного виду змагань,
чоловіки та жінки демонстрували
неабияку жагу до перемогу. І нам
є чим похвалитися.
Команда Дмитрівського ОПНІ
зайняла 1 місце у змаганнях
з перетягування канату серед
чоловіків і жінок! Крім того, нам
вдалося вибороти 1-2 місце з армспорту. З гарним рахунком та результатом закінчились змагання

з футболу – ми посіли 2 місце.
Якщо говорити про загальний результат, то ці змагання принесли
нам 4 загальнокомандне місце.
Гадаю, це дуже непоганий результат і пишаюся своїми колегами.

конаних творів задовольнило музичні смаки всіх
присутніх. Можна було
й помріяти, й замислитись над філософськими
питаннями,
насолоджуючись трохи сумними,
мрійливими мелодіями, й
щиро посміхатись й пританцьовувати під веселі
ноти домри та гітари.
Публіка уважно слухала всіх виконавців та із
вдячністю приймала кожний виступ. Енергетика людей, закоханих у
свою справу, ніколи не
залишає байдужим жодного
слухача! Гарною винагородою
музикантам стали гучні оплески та яскраві букети квітів.
Після концерту ні музиканти, ні глядачі не приховували
вражень та виключно позитивних емоцій. «Це така насолода
– виступати! – сказали Софія
та Іван. – Та ще й перед такою
чудовою вдячною публікою
як тут, в Новоайдарі, в школі
мистецтв. Такі уважні глядачі,
так щиро та тепло нас зустріли,
Також додам, що на змаганнях також серед учасників були
присутні колеги з управління
соціального захисту населення
Новоайдарської РДА, які активно підтримували та вболівали за
інтернат. Ця підтримка дуже допомогла спортсменам виступити
якнайкраще.
Активно, завзято підходили
до виконання своєї місії наші
працівники-спортсмени:
Є. Каракін, М. Чепкаленко,
О. Запасна, О. Білик, О. Мусейчук,
А. Солдатов, В. Шокало, С. Білик,
О. Слухаєнко, В. Жадан, Т. Мозгова, В. Гетьманцева, В. Горошко.
Вони гідно виступили на кожному
етапі змагань, продемонструвавши не тільки відмінні спортивні
якості, а й цілеспрямованість,
наполегливість, силу духа, дружню підтримку та чесну боротьбу.
Вітаємо колектив з гідним виступом, зі значними спортивними
перемогами! Бажаємо й надалі
бути такими ж небайдужими,
сміливими та цілеспрямованими
у всіх сферах життя!
І. ФРОЛЬЧЕНКО, директор
Дмитрівського ОПНІ.

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 27-28

підтримували. Із задоволенням
завітаємо до вас ще. Школа нам,
до речі, теж дуже сподобалась –
затишно, привітно».
«Концерт – неймовірний, ділилися враженнями глядачі.
Задумлива гітара, унікальність
звучання домри – словами просто
не описати. Виконавці – молодці!
Подарували нам безліч позитивних емоцій». Також приємно було
чути від багатьох дітей – учнів
ДШМ: я теж так хочу! Буду займатися музикою серйозніше!
Та це ще не всі цікавинки дня.
Викладачі теоретичного відділу
- Наталія Вікторівна Сінченко
та Валентина Миколаївна Даниш провели відкриті уроки по
сольфеджіо з учнями 1 та 5 класу НДШМ. І тут теж, як то кажуть, симпатії співпали. Діти за-
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лишились задоволені заняттям,
а викладачі відмітили високий
рівень знань, які мають учні, та
побажали подальших успіхів викладачам теоретичних дисциплін.
«Вам є з ким працювати. Діти
чудові, талановиті та прагнуть
знань. А це все – не мало!» - сказали Наталія Вікторівна та Валентина Миколаївна.
Так, день був дуже насиченим.
Але тільки гарними подіями та
враженнями. І це просто чудово. Дуже добре, що такі спільні
заходи сприяють налагодженню дружніх зв’язків музичних
закладів, допомагають відкрити
нові імена та прищепити ще
більшу любов до музики та мистецтва.
М. ТИХОНОВА.

25 травня до Новоайдару з концертною програмою завітав
Академічний Ансамбль пісні і танцю Національної гвардії
України (керівник ансамблю – полковник Іван Мельник, режисер-постановник – Заслужений артист України Дмитро Оскін,
диригент – Заслужений артист України Валерій Качнов).

Історія ансамблю бере свій початок з 10 листопада 1943 року, незадовго після звільнення Києва від німецьких загарбників. За цей
час Ансамблем Національної гвардії України керували заслужені та
народні артисти, заслужені діячі культури і мистецтва України. На
сьогодні артисти мають за плечима 23 закордонні гастрольні тури,
де провели понад 218 концертів, відвідали з концертними програмами кожну область нашої країни, а з 2014 року 16 разів дарували свої
виступи мешканцям та захисникам прифронтових міст та містечок
у зоні проведення АТО (ООС).
Буквально одразу артисти зачарували присутніх своїми виступами. Повна глядацька зала бурхливими оплесками та з запалом в
очах зустрічала шановних гостей. І не дивно! Концертна програма
вразила своїм розмаїттям: ліричні народні та сучасні запальні пісні
чергувалися з пристрасними яскравими танцями, академічними
класичними творами, хоровим співом, а також незабутнім дуетом
скрипки та волинки, які подарували глядачам чарівну шотландську
мелодію.
Керівники та артисти ансамблю подарували новоайдарцям і гостям селища свою шалену енергію та незабутні емоції. Довготривалі
оплески і вигуки «браво» стали гідною винагородою для солістів,
танцюристів та музикантів.
Новоайдарщина дякує кожному, хто долучився до організації
цього концерту, та з нетерпінням чекатиме на нові зустрічі!
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В пгт. Новоайдар 9 Мая при содействии и непосредственной помощи Благотворительного Фонда Владимира Струка был проведен автопробег по местам захоронения воинов, павших во время обороны и освобождения районного центра от немецко-фашистских захватчиков.
Старт автопробегу был дан на торжественном собрании общественности поселка и района, посвященному Дню Победы, который состоялся в районном
Доме культуры.
Наша колонна движется захоронено 638 человек. Из них сятся жители к этому священК сожалению, многим не сужНа территории Новоайдара
находится восемь захоронений дено было уйти отсюда живым. дальше – к железнодорожной только в Братской могиле воз- ному месту. Председатель ГО
советских воинов, погибших во Все они покоятся в Братской станции «Новый Айдар». Здесь, ле железнодорожной станции «Новоайдарская районная орвремя боевых действий, развер- могиле. До сих пор неизвестно, возле заготконторы и предпри- «Новый Айдар» вечным сном ганизация общества содействия
сколько человек захоронено под ятия «Милам», находится самое покоятся 409 защитников нашей обороны Украины» Владимир
нувшихся в районе поселка.
Родины.
После возложения венков и скромным обелиском, располо- большое захоронение.
Сазонов рассказывал о том, что
По данным¸ которые нашел
Участники автопробега отме- его родители и дедушка с бацветов на центральном мемо- женным в сельском огороде.
Тут же участник автопробе- в архивах Андрей Подройко, тили хорошее состояние могил бушкой часто вспоминали о гориале райцентра автоколонна
направилась в Братской могиле, га Николай Щиров предложил вблизи станции работала ди- и у железнодорожной станции, дах оккупации, о том, как враг
расположенной по улице Под- депутату районного совета Ми- версионная вражеская группа, и на центральном кладбище по- входил в наши деревни, как себя
горная села Айдар-Николаевка. хаилу Помазану
вел с мирным насеВ былые времена к Братской и н и ц и и р о в а т ь
лением. Сейчас над
могиле, расположенной здесь, проведение переселом тишина, но
ежегодно приходили школьники захоронения пав76 лет назад здесь
местной школы. Они убирали ших воинов из
шли танки, погитерриторию захоронения, при- Братской могилы
бали люди, взрываПодгорносили сюда цветы, проводили улицы
лись самолеты. Шла
ная в Братскую
встречи с ветеранами.
война жестокая, тяНо прошли годы. Школу за- могилу поселка
желая и беспощадкрыли. О могиле забыли. Мало Новоайдар, расная. Это была война
того, вскоре захоронение оказа- положенную на
на выживание, полось в … черте огорода семьи центральной плотому, что гитлеровАнтохиных, которым предоста- щади райцентра.
ское руководство
для
вили участок для строительства Думается,
вполне определендомовладения, в границы кото- этого есть все
но высказалось, что
рого входила и Братская моги- предпосылки, так
основной доктрила. Нужно сказать, что семья как мы не можем
ной войны является
Антохиных все эти годы забот- допустить, чтобы
уничтожение сланаших
ливо ухаживает за могилой. Но останки
вян как расы, как
вот беда, свободного доступа в героев – отцов,
этнической группы
обелиску все-таки нет. Поэтому дедов и прадедов
населения Земли.
члены автопробега с венками и покоились, где поЭтого нельзя было
цветами вынуждены были осто- пало.
допустить и, слава
Возле Новоайрожно идти по огороду, чтобы
Богу, неимоверныне затоптать картофельную бот- дарской нефтебами усилиями и пову, чтобы отдать дань памяти зы есть скромное
терями, мы все-таки
захоронение,
о
погибшим.
не допустили такой
Здесь, возле этой Братской котором расскатрагедии.
могилы, Владимир Мартынов зал краевед и писатель Андрей которая систематически переда- селка. Здесь все чисто убрано, у
А вот далее – опять разочарассказал присутствующим о Подройко. Во время войны здесь вала данные о прохождении во- подножия памятникам – цветы. рование. На Братскую могилу,
А вот на Марсовском клад- расположенную на втором кладвстрече с очевидцем тех страш- шла колонна с военнопленными. инских эшелонов врагу. Однажных событий, рядовым 194 – го Местные жители сочувствовали ды на станции сосредоточилось бище мы увидели лишь живые бище Айдар-Николаевки, доотдельного пулеметно-артил- пленным и бросали им еду: хлеб, три состава: в одном были бое- цветы, которые принесли мест- браться было сложно.
лерийского батальона Иваном картофель. В один из таких мо- припасы, в другом – цистерны ные жители. Но состояние паШел дождь, поэтому пошли
Алексеевичем Алешиным, ко- ментов кто-то не смог поймать с горючим, а в третьем – пере- мятника, мягко говоря, оставля- те, кто имел возможность идти
торый оказался в зоне прорыва корочку хлеба, и она выкатилась движной железнодорожный го- ет желать лучшего. Гранитные в гору по мокрой траве. Ибо по
плиты отвали- размокшей дороге пройти было
немецких танлись, и памят- совершенно невозможно. Подков.
ник имеет очень нялись на вершину, и нашли
– Танки, –
н е у хо ж е н н ы й небольшое сельское ухоженное
рассказывал вевид.
Присут- кладбище. Под кустом сиретеран, – вышли
ствовавшие на ни увидели обелиск. Подошли.
к пойме реки.
кладбище жите- Сняли головные уборы и заОни расстрелили Марса гово- стыли в скорбном молчании.
вали пехотинрили:
цев, давили их
Возложили венок. А уж после
– Нам бы по- с сожалением отметили, что пагусеницами, не
могли с приобре- мятник, сложенный несколько
оставляя никатением цемента, десятков лет назад, начал разких шансов для
а все остальные валиваться. Но главное – на патого, чтобы выработы сдела- мятнике отсутствовала металжить.
ем сами. Чего лическая таблица с надписями
Истекающеуж дожидать- имен захороненных воинов. Мы
му кровью солся, пока у ком- стояли и говорили о том, как же
дату, с риском
мунхоза дойдут низко надо опуститься человедля жизни поруки до рестав- ку, чтобы прийти на кладбище и
могла спастись
рации могилы.
новоайдарская
демонтировать металлическую
Михаил По- плиту, оставив в безызвестдевушка Анна
мазан
пообе- ности имена тех, кто здесь заАндреевна Адощал обратиться хоронен. Это свершено не понина. Она в то
к
Владимиру человечески, но, к сожалению,
время работала
Струку с прось- такие случаи есть.
в госпитале и
бой помочь с
оказывала поК сказанному надо добар е с т а в р а ц и - вить, что участник автопробега
мощь раненым.
ей памятника. Андрей Васильевич Подройко
Несколько групп
Участники авто- каким-то чудом в тот же вечер
выздоровевших
оформила как умерших, а потом на обочину. Один из бойцов за- спиталь. Именно в этот момент пробега решили обратиться к через интернет нашел это запереправила их через линию хотел поднять эту краюху и вы- и совершили налет на станцию поселковому голове Игорю Шо- хоронение в реестре братских
фронта. Одно из благодарствен- шел из строя. Это движение вражеские самолеты. Очевидцы пину с предложением о переда- могил и восстановил фамилии
ных писем от командиров А. было расценено как попытка к утверждали, что сила взрыва на че мраморных плит с бывшего и инициалы погибших. Нам же
Донченко и С. Васильева она по- бегству, и тут же прозвучал вы- станции была такова, что колеса памятника Ленину на ремонт остается вернуть на место паот железнодорожного состава памятника погибшим солдатам. мятную доску для того, чтобы
лучила уже после освобождения стрел.
В Маловенделевке у подно- память о защитниках Родины
Расстрелянного красноармей- долетали до здания нынешнего
Новоайдара и показывала его
В. Мартынову. Многих раненых ца похоронили местные жители. Суржанского садика и админ- жия статуи «Скорбящая мать» жила в веках, и каждое имя поочень много цветов. Вокруг гибшего оставалось для нас свяспасла отважная девушка, име- Так никто и не знает имени этого здания гослесхоза.
По официальным данным, в Братской могилы аккуратно щенным.
нем которой в настоящее время юноши, но ежегодно сюда приназван фельдшерско-акушер- носят цветы и регулярно ухажи- Новоайдарском районе имеется подстрижена трава. Видно, с
В. МАРТЫНОВ.
17 братских могил, в которых какой любовью и заботой отновают за священным местом.
ский пункт села Денежниково.
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Кабінет Міністрів ухвалив новий Український правопис, який
протягом 4 років розробляла Українська національна комісія з
питань правопису.
Відповідна постанова від 22
травня, яка з'явилася на сайті уряду, була ухвалена з метою забезпечення конституційних положень
про державний статус української
мови та уніфікації вживання
орфографічних норм.
Так, документ пропонує чимало змін, одні з яких – варіативні, а
інші – остаточні.
Що змінилося:
- іменники третьої відміни,
які закінчуються на -ть із
попереднім приголосним, а також
іменники кров, любов, осінь, сіль,
Русь, Білорусь у родовому відмінку
однини мають закінчення -і або
-и: безкрайності – безкрайности,
меншості – меншости, свіжості свіжости;
- усі слова із пів у розумінні
половини пишуться окремо: пів
віку, пів Київа, пів дороги, пів
яблука;
- буква g в антропонімах тепер
передається через ґ, а h - через г.
Вживаються два варіанти: Гарсія,
Гегель, Гете, Гуллівер або Ґарсія,
Геґель, Ґете, Ґуллівер;
- у словах грецького походження th у переважній більшості
випадків передається літерою т:
антологія, бібліотека, естетика, математика, ритм, тромб, Прометей,
Текля, Тесей, Бористен, Термопілі;
- там, де під впливом російської

мови цей звук позначений буквою
ф, пропонується два варіанти:
анафема-анатема, діфірамб – дитирамб, ефір – етер, кафедра – катедра, міф – міт, Афіни – Атени,
Голгофа – Голгота;
- із метою уникнення
подвійного йотування тепер пишеться фоє, Гоя, Мая замість фойє,
Гойя, Майя;
- слово проект змінилося на
проєкт;
- звернення Ігоре! замінили на
Ігорю!;
- слово священик тепер слід писати з двома літерами Н – священник;
- у запозиченнях із грецької
та латинської мов - подвійне написання: аудиторія і авдиторія,
аудієнція і авдієнція, лауреат і лавреат, пауза і павза, фауна і фавна;
- утворення жіночих форм
іменників, які раніше існували
в чоловічому роді, тепер є правилом, а не просто забаганкою
феміністок. Нові слова утворюють за допомогою суфіксів -к,
-иц(я), -ин(я) та –ес: Авторка, директорка, міністерка, майстриня,
філологиня, членкиня, пілотеса;
- на ЗНО з української мови у
2019-му ці зміни не вплинуть. Їх
впроваджуватимуть протягом 3-5
років.
www.obozrevatel.com

Правоохоронними органами Новоайдарського району встановлено, що у жовтні 2018 року громадянин П., за відсутності
передбаченого чинним законодавством дозволу, здійснив незаконну порубку 11 сироростучих (живих) дерев породи глід, клен та
груша, які росли у лісогосподарській частині лісів зелених зон на
території Охтирського лісництва Державного підприємства
«Новоайдарське лісомисливське господарство».
Своїми незаконними діями зловмисник завдав матеріальної шкоди
інтересам держави на суму близько
8 тисяч гривень. Порушнику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України
(незаконна порубка лісу), й спрямовано до суду обвинувальний акт.
Ухвалою Новоайдарського районного суду Луганської області
кримінальне провадження за обвинуваченням громадянина П. у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246
КК України, закрито на підставі
п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України у
зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо збереження українських
лісів та запобігання незаконному
вивезенню необроблених лісоматеріалів» від 06.09.2018 р., яким
було внесено зміни до ст. 246 КК
України щодо розміру спричиненої
шкоди, необхідної для кваліфікації
за цією статтею, й скасовано кримінальну відповідальність за діяння,
вчинене особою.
Однак звільнення порушника від кримінальної відповідальності не звільняє останнього від
обов’язку відшкодування збитків,
завданих інтересам держави у природоохоронній сфері. Порушником
у добровільному порядку шкода
відшкодована не була, посадовими

особами Державного підприємства
«Новоайдарське лісомисливське
господарство» заходи, спрямовані
на стягнення спричинених збитків не вживались, що й обумовило
вжиття прокуратурою заходів представницького характеру поза межами кримінального судочинства
з метою захисту інтересів держави.
Наразі судом відкрито провадження за позовом прокуратури
Ліси є національним багатством
країни і за своїм призначенням та
місцем розташування виконують
екологічні, естетичні, виховні та
інші функції та підлягають державній охороні. Ліси – легені нашої
планети. Їх знищення може передрікати нам сумну участь, адже вони
є джерелом кисню, регулятором
вологи і життєдайною скарбницею
для Землі. Саме тому, діючи в інтересах нинішнього й майбутнього
поколінь, місцева прокуратура й
надалі буде стояти на захисті державних інтересів у сфері охорони,
раціонального використання та
відтворення лісових ресурсів та
принципово реагувати на факти
заподіяння шкоди як в рамках кримінального судочинства, так і поза
його межами.
Н. ПЕРОВА, прокурор
Новоайдарського відділу
Сєвєродонецької
місцевої прокуратури,
молодший радник юстиції.
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В Украине уже с избытком филологов, юристов и менеджеров. Половина украинской молодежи
работает не по специальности, а еще треть молодых людей хотят сменить ту профессию, которую выбрали раньше. Школьники не могут выбрать ту специальность, которая будет им по душе в
дальнейшем, и поступают куда придется.
Европы по количеству дипломов ресно отметить, что в 2018 году
Дисбаланс на рынке труда
У нас очень много людей с выс- – в среднем в странах ЕС высшее из 914 тысяч заявлений в ВУЗы в
шим образованием, которым не- образование получают чуть более тройке лидеров по популярности
легко найти работу. Например, по- 40 %, а вот в Украине эта цифра оказались филологи, юристы и меловина из тех, кто стоит на учете в достигает 80 %.
неджеры, которых и так с избытВместе с тем, эксперты отмеча- ком на рынке труда.
службе занятости – это люди с высшим образованием, а в больших ют, что сейчас значимость наличия
Данные исследования Head
городах, таких как Киев, Одесса, формального высшего образования Hunter Украина показывают, что
Харьков, Днепр, эта цифра и вовсе в глазах работодателей снижается. наибольшая конкуренция наблюдаможет достигать 90 %. Ведь сейчас Если в 2014 году такое требование ется в сфере высшего менеджменвостребованными являютта, где в 2019 г. на одно место
ся далеко не те профессии,
приходится 21 желающий.
для которых нужен диплом
Уже несколько лет подряд
ВУЗа.
высокой популярностью среди
«В Украине так сложиабитуриентов пользуется спелось, что до 80 % выпускциальность «Право». Однако
ников школ поступают в
эта профобласть является одной
высшие учебные заведеиз самых конкурентных. Так
ния. Зеркально противочто найти работу в этой сфере
положная статистика для
выпускнику, за плечами котостран Европы, там до 30 %
рого еще нет большого опыта,
поступают в ВУЗы, а 70 %
будет достаточно сложно.
получают профессиональЭксперты добавляют, что
ное образование. Дисбаработодатели говорят о кадроланс заключается в том, что
вом дефиците в специалистах
рынок нуждается в швеях,
производственных, рабочих,
электромонтерах, электросварщи- (иметь диплом ВУЗа) содержали аграрных специальностей. Проках, слесарях, сантехниках. А вот 36 % предложений о работе, то в фессии этих отраслей сейчас не
экономистов и юристов в службе сообщениях о вакансиях, разме- являются очень популярными, но
занятости – избыток», – отмеча- щенных за последние 12 месяцев, их значимость будет расти. Нает председатель Государственной этот показатель упал до 24 %.
пример, предрекают появление
Каких специалистов с избыт- таких задач в аграрной сфере, как
службы занятости Валерий Яроком, а кто нужен
шенко.
автоматизация и информатизация
Бывшие школьники зачастую сельскохозяйственных предприЕжегодно более 900 тысяч выпускников подают документы в выбирают будущие профессии на- ятий, ферм, эксплуатация сложной
учебные заведения. И только около обум, руководствуясь своими раз- роботизированной сельскохозяй45 тысяч из них – в колледжи и тех- мышлениями о престижности или ственной техники, проектирование
никумы, остальные хотят получить же идя на поводу у родителей, ко- и управление сложными автомативысшее образование. Украина – торые массово советуют поступать зированными агрокомплексами и
одна из самых образованных стран на юристов и экономистов. Инте- тому подобное.

В Україні встановлять мінімальну
відстань, на якій дозволяється висаджувати дерева в новій садибній
забудові. Як повідомляє пресслужба Мінрегіону, відповідна
норма міститься у проекті оновленого ДБН «Планування та забудова
територій», який уже затверджений
і буде опублікований найближчим
часом.
Як зазначили у прес-службі,
мова йде лише про ті сторони земельних ділянок, які є суміжними з
сусідськими. На сторону, яка межує,
наприклад, з вулицею, ці норми не
будуть розповсюджуватися.
Згідно з проектом ДБН,

мінімальна відстань від межі
суміжної земельної ділянки до
кущів, які висаджуються, має складати 1 м, до стовбурів дерев – не
менше 4-6 м у залежності від крони,
але не менше половини її діаметру.
«Для прикладу, якщо крона дерева складає в середньому 10 метрів,
то відстань від межі сусідньої
ділянки має складати не менше 5
метрів, щоб його гілки не заходили
на сусідню територію», – йдеться в
повідомленні.
Також, щоб не провокувати
додаткові конфлікти, власники
сусідніх земельних ділянок мають
вживати низку заходів, наприклад,

підрізати гілки дерев, щоб ті не заважали та не переходили на сусідню
земельну ділянку.
Нагадаємо, що у нових державних будівельних нормах (ДБН), які
вступили в дію з 1 вересня 2018
року, введені граничні показники
щільності населення мікрорайону –
150-450 осіб/га.
Відзначимо, що нові будівельні
норми передбачають обов’язкове
проектування велосипедних доріжок
і смуг під час нового будівництва,
реконструкції та капітального ремонту українських доріг.
www.rbc.ua

Кабінет Міністрів України дозволив уже цього року впровадити набір дівчат до військових ліцеїв.
У 2016 році уряд вперше в історії було розширено (на 63 позиції) перелік посад для жінок солдатського, сержантського і старшинського складу. Це наблизило Україну до стандартів НАТО.
Сьогодні у Збройних силах України службу за контрактом проходять майже 25 тисяч жінок. З них лише 3000
працюють на офіцерських посадах.
6 вересня 2018 року Верховна Рада схвалила законопроект № 6109, який зрівнює права і можливості, а також
надає однакові кар’єрні можливості жінкам і чоловікам у ЗСУ та інших військових підрозділах.
ua.news

Правоохоронці можуть зупиняти авто, лише коли є факт правопорушення. Верховний суд України постановив, що поліцейський не має права вимагати у водія посвідчення, якщо у нього немає доказів про правопорушення. Причиною для розгляду послужила спірна ситуація між кермувальником та поліцейським. Так,
водій відмовився пред’являти права, мотивуючи це тим, що не порушував ПДР. Як результат, правоохоронець
виписав штраф за непред’явлення документів на 425 грн. Однак Верховний суд відхилив накладання та наголосив, що, оскільки патрульний ніяк не задокументував і не довів факт порушення водієм ПДР, то вимога
показати посвідчення є неправомірною.
tsn.ua
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«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Цветы, семена, ветки, кору и
смолу акации используют в народной медицине, а также в косметической промышленности и кулинарии. Цветы акации – источник
пыльцы и нектара для пчел. Мед из
акации высоко ценится и обладает
целебными свойствами.
Для мышц. Благодаря своим
свойствам акация устраняет воспаление и боли в мышцах, позволяя
выполнять физические упражнения без негативных последствий.
Для сердца и сосудов. В акации
содержится растворимая клетчатка, которая нормализует уровень
холестерина в крови и улучшает
работу сердца. Она предотвращает
развитие заболеваний, результатом
которых может стать сердечный
приступ. Экстракт акации обладает гипогликемическими и антиоксидантными свойствами. Это
полезный продукт при диабете,
нормализующий уровень сахара и
повышающий выработку инсулина.
Для зубов и бронхов. С ее помощью можно безопасно удалить зуб-
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ной налет, а также предотвратить
развитие гингивита. Еще акацию
добавляют в состав лекарств от
воспаления горла. Она эффективна при ангине, так как уменьшает
воспаление слизистой и образует
защитную пленку, которая защищает ее от механических повреждений. Употребление чая или отвара из акации помогает справиться с
симптомами простуды и облегчить
боль в горле.
Для
желудочно-кишечного
тракта. Акация устраняет синдром раздраженного кишечника и
лечит геморрой. Помимо этого, это
природный источник пищевых волокон, который обеспечивает длительное чувство сытости и помогает снизить вес. Клетчатка в акации
избавляет от запоров, проблем с
пищеварением и повышенного газообразования.
Для почек и мочевого пузыря.
Акация восстанавливает поврежденную почечную ткань и замедляет ее повреждение. Экстракт
акации снижает риск хронического
заболевания почек.

Для кожи. Алкалоиды, флавоноиды и гликозиды в составе
акации помогают в местном лечении и заживлении ран, а также
устранении язв. Акация благотворно влияет на лечение кожных
заболеваний, в том числе угрей.
Она обладает противогрибковыми,
антиоксидантными и антибактериальными свойствами.
Для иммунитета. Антиоксиданты в акации помогают организму предотвратить рост рака, очищая его от свободных радикалов,
поступающих из нездоровой пищи
или загрязненного воздуха.

Рецепты из акации
Из акации готовят чаи, отвары,
настойки и компрессы, ее добавляют в косметические средства и
блюда.
Чай из акации
Чай из акации готовят из
листьев, цветков и стеблей растения. Для этого необходимо
измельчить и подсушить все ингредиенты, затем поместить их в ки-

За даними ВООЗ, вживання тютюну – друга за поширеністю причина смертей у світі. Тютюн
– найголовніший і найглобальніший убивця. Кожних 8 секунд на земній кулі через нього помирає людина. Якщо ставлення до тютюнопаління не зміниться, то, за прогнозами експертів, у 2030 році з
цієї причини буде помирати понад 10 мільйонів людей.
Нікотин – алкалоїд, який
міститься, головним чином, у
листі і насінні різних видів тютюну.
Нікотин, що міститься в
тютюні, відноситься до класу наркотичних сполук. Він не
викликає стану ейфорії, властивого іншим наркотичним
речовинам, але здатність чинити фізичне і психічне звикання у нього така ж, як і у інших
наркотиків. Тому в Міжнародній
класифікації
захворювань
тютюнова залежність, поряд
з алкогольною та наркотичною, включена до категорії
«Розумові та поведінкові розлади, зумовлені використанням

психоактивних сполук».
Отрути тютюну надходять
в організм курця, в клітинах
тканин проявляється їхня
руйнівна дія, однак багато
курців протягом багатьох років
не відчувають особливих змін
у самопочутті. Підступність
тютюнопаління полягає в тому,
що тяжкі наслідки розвиваються поступово і непомітно для
самого курця. Адже для того,
щоб захворіти на рак легень,
потрібно палити 10-15 років,
ішемічною хворобою серця – 5-8 років і т. д. Раніше чи
пізніше кожен курець відчуває
наслідки тютюнопаління. Одні
при появі кашлю, задишки,

ВИЧ-инфекция – это хроническое инфекционное заболевание, возникающее вследствие
инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Основная особенность ВИЧинфекции — постепенное ослабление иммунитета, из-за чего
организм человека с течением
времени становится уязвимым
для микроорганизмов, а также
для некоторых злокачественных
опухолей.
Благодаря раннему обнаружению вируса и усовершенствованным способам лечения

ВИЧ-инфекция
не
является смертельной
болезнью, а перешла
в категорию долгосрочных хронических
заболеваний, с которыми можно жить
всю жизнь.
Пути передачи
ВИЧ: 1. Через кровь;
2. Половой; 3. От матери к ребенку.
Ситуации, которые могут привести
к риску инфицирования ВИЧ: совместное
использование игл или шприцев,
колюще-режущих предметов;
переливание инфицированной
крови и ее компонентов; незащищенный сексуальный контакт
(без презерватива); передача вируса ребенку от ВИЧ-позитивной
матери во время беременности,
родов или кормления грудью.
ВИЧ не передается: совместное использование кухонной посуды и других бытовых
предметов (телефоны, полотенца, салфетки, столовые приборы и т. д.), туалета, ванной,

слабкості в ногах, болях у серці,
інші – тільки тоді, коли лікарі
ставлять їм діагноз.
Один із перших важливих
симптомів, що виникає при
вживанні нікотину – нікотинова
інтоксикація. Вона виникає
через 1-2 хвилини після початку вживання сигарети і
виражається в підвищенні настрою (легкої ейфорії) і ряді
вегетативних і неврологічних
розладів:
у
побліднінні
або почервонінні шкірних
покривів, деякому порушенні
сприйняття навколишнього оточення, похитуванні при ходьбі,
підвищенні артеріального тиску, прискореному серцебитті

Акация – это растение из семейства бобовых, которое существует в виде дерева или кустарника. Ветки акации покрыты
двумя рядами небольших листиков и колючими шипами. Цветы
акации могут быть белыми, желтыми или розовыми, в зависимости от вида.
пящую воду и варить 15-30 минут. 2 раза в день перед едой в небольЧай нужно остудить и процедить, шом количестве.
после чего можно наслаждаться
вкусным и полезным напитком.
Вред
Настой из акации
и противопоказания
Настой акации готовят из ее
акации
цветков. Для этого в кипящую воду
бросают высушенные цветки, киОт употребления средств на оспятят их полчаса, затем закрывают нове акации следует воздержаться
емкость с жидкостью и настаивают тем, кто страдает от:
от 12 до 24 часов. Перед употре- аллергии на растение;
блением следует процедить настой
- астмы – может появиться
и удалить из него остатки цветков. чувствительность к пыльце акации.
Отвар из коры акации
Экстракт акации способен взаОтвар из коры акации полезен имодействовать с лекарствами и
при заболеваниях желудка. Для его предотвратить всасывание антиприготовления необходимо под- биотиков. Кроме того, акация меготовить 30 гр. коры и варить их в шает усвоению железа в организме.
1 литре воды в течение 20 минут.
polzavred.ru
Жидкость нужно остудить и пить
і почутті нудоти. Через 4-5
життя, заняття спортом – це
хвилин після вживання тюте, що вам допоможе зберегти
здоров'я, молодість та покращитюну виникає розслабленість
ти якість життя і прожити наі відчуття заспокоєння. Якщо
багато більше років. Наш девіз
куріння стає постійним, то
– життя краще без сигарети.
перераховані вище симптоми
згодом згладжуються, оскільки
Л. А. БАБЕНКО,
відбувається адаптація до них
лікар-нарколог
організму; іншими словами,
виникає звикання, а слідом
– і нікотинова
залежність. І
сьогодні
ми
звертаємося до
тих, хто не пробував палити:
насамперед задумайтеся над
наслідками,
які чекають на
кожного курця.
Ми закликаємо
молодь та дорослих до здорового способу

С 1983 года в третье воскресенье мая отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. Символ движения – красная лента.
бассейна и т. п.; через пищу, щийся только в условиях специ- дообследование.
приготовленную человеком, ин- ализированных лабораторий.
Многие пациенты, у которых
фицированным ВИЧ; через укуЕсли тест на ВИЧ покажет выявили ВИЧ-инфекцию, просы насекомых или животных; отрицательный
результат, сто исчезают. Они не хотят быть
прикосновения, объятия или ру- это значит, что антитела к ВИЧ в изгоями. Для них лучше болеть,
копожатия; дружеские поцелуи; данный момент на данной тест- а не лечиться. А всё потому, что
чиханье или кашель; домашних системе не выявлены: возможно, в нашем обществе лучше обвиживотных.
человек не инфицирован ВИЧ нять, а не разбираться. К сожаНесмотря на то, что слюна, (при отсутствии рискованных лению, полную информацию о
слезы, пот, моча также содержат контактов); возможно, человек ВИЧ-инфекции знают единицы,
ВИЧ, количества вируса в этих находится в периоде «окна» (ког- что очень отрицательно влияет
жидкостях недостаточно для ин- да инфекция еще не проявилась в на выявление ВИЧ-инфекции и
фицирования. Длительное время организме).
начало лечения.
ВИЧ-инфекция протекает без
Если рискованное поведение
В Новоайдарском РТМО ракаких-либо клинических прояв- продолжается или было три и ботает кабинет «Доверие», где
лений, и только лабораторный менее месяцев назад, тест нужно можно получить полную инфоранализ крови может показать, повторить через 3 месяца после мацию о ВИЧ-инфекции, подинфицирован человек или нет.
последнего рискованного в от- держку и своевременно начать
Диагностика ВИЧ. Для вы- ношении инфицирования ВИЧ лечение. Все консультации и
явления антител к ВИЧ в Укра- контакта.
назначения являются конфиденине используют два вида тестов:
Если тест на ВИЧ пока- циальными. В этом кабинете нет
экспресс-тесты (быстрые тесты), жет положительный резуль- стигмы и дискриминации. Буккоторые позволяют без исполь- тат, это говорит не о диагнозе, вальное значение слова «стигма»
зования специального оборудо- а о вероятности инфицирова- – «метка» или «пятно».
вания получить результат через ния ВИЧ. Чтобы подтвердить
В. СОКИРКА, психолог
10-30 минут, и тест ИФА (имму- или
опровергнуть
первичкабинета «Доверие»
ноферментный анализ), проводя- ный результат, следует пройти
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Відпочинок на морі в Україні влітку 2019 року обіцяє бути
різноманітним. Поки Крим і ще деякі чорноморські курорти певною мірою «поза зоною досяжності», є можливість відкривати
інші, не менш привабливі, чарівні куточки біля моря. А морів в
Україні, як відомо, цілих два – Чорне і Азовське.
Але сам по собі морський відпочинок може швидко набриднути. Щоб такої неприємності не
відбулося, варто прийняти досить
простий принцип: їхати тільки
туди, де поруч розташовані цікаві
місця і пам’ятки. Яких, на щастя,
вистачає.

Азовське море
Бирючий острів, Херсонська
область. Ті, хто вперше відпочивають на Бирючому острові,
часто дивуються, що все це насправді є тут, в Україні. Ласкаве
тепло Азовського моря, природа
Азово-Сиваського національного
парку і близькість цілющих вод
озера Сиваш не залишають байдужими навіть бувалих мандрівників. За чистоту вод Бирючий
часто називають «українськими
Мальдівами».
Залізний Порт, Херсонська
область. Екологічно чиста територія, яка межує з біосферним
заповідником, чудова і незабутня природа, цілющі гейзери і
близькість до острову Джарилгач, паркові зони і нескінченні,
чисті піщані пляжі – все це приваблює туристів з дітьми в Залізному Порту! В селищі, порівняно
зі Скадовськом, більш глибоке
море, яке іноді штормить. В Залізному Порту розташовано безліч
атракціонів, ігрових дитячих майданчиків.
Генічеські чудеса, Херсонська
область. На Азовському морі
обов’язково варто відвідати Генічеськ і Генічеську Гірку, а також рожеве Генічеське озеро, яке
знаходиться поблизу села Приозерного. В околицях Генічеська
можна незабутньо провести час,

особливо якщо ви подорожуєте
на власному авто.
Арабатська стрілка. Батьки з
дітьми можуть обрати відпочинок
на Арабатській стрілці, в населених пунктах Генічеська Гірка,
Щасливцеве і Стрілкове.
Туристів з дітьми приваблюють довгі піщані пляжі, які простягаються більше ніж на сто кілометрів, пологе морське дно. На
Арабатській стрілці розташована
велика кількість дитячих оздоровчих таборів. Цей край славиться
лікувальними грязями, гарячими
джерелами, озером Сиваш, солоним озером і страусиною фермою. З 1 травня
2017 року в селі
Щасливцеве відкрито оновлений
сафарі-парк.
Бердянськ,
Запорізька область.
Місто
Бердянськ і його
околиці завжди
були популярною місцевістю
для курортників.
Пляжі Бердянська доступні і
безкоштовні, оплати вимагають
тільки додаткові послуги (прокат парасольок
тощо). Тут особливо варті уваги
Лазурний пляж, який є в рейтингу
кращих пляжів України, Бердянська коса і острів Дзендзик. На
косі є чисті і затишні пляжі, де
малолюдно навіть у сезон, а море
тут значно приємніше.
Кирилівка, Запорізька область. Кирилівка – молодіжний
центр на Азовському морі. Цей
курорт не перестає дивувати.

Тут все розвивається динамічно. І, схоже, цей рік не стане виключенням. Тут ви не знайдете
промислових підприємств. Розташована Кирилівка між морем
і двома лиманами (Молочним і
Утлюкським). Це місце наповнене лікувальними грязями. Відтак,
тут діє санаторій, де допомагають
зміцнити здоров’я.
Приморськ, Запорізька область. Відпочинок на Азовському морі в Приморську вдало
поєднується з перебуванням на
природі, адже поблизу знаходиться Обитічна коса. Зараз це державний заказник, який має великі
перспективи стати заповідником.
Набережне, Запорізька область. У затишному селищі Набережне відпочивальника зустрінуть великі і чисті пляжі, тепле
море і чудовий прийом. Тут вар-

то подивитися на Обитічну косу.
Вона з 1980 року оголошена ландшафтним заказником. У Набережному багато фруктів і винограду.
Якщо ви шукаєте спокійний сімейний відпочинок – вам сюди.
Охримівка, Запорізька область. В Охримівці, як і у Набережному, спокійний і тихий
відпочинок. Тут немає гучних
дискотек, як у Кирилівці. Радимо
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взяти фотоапарат і відправитися
на Молочний лиман фотографувати місцевих птахів. У самому
лимані є цілюща грязь. Її використовують для лікування посттравматичних і травматичних захворювань.
Миронівка, Запорізька область. Купатися в морі на цьому
курорті починають уже з середини травня. Родзинкою цього місця
є обертання водоростями. Переважно це роблять жінки. Це нібито робить шкіру більш пружною і
гладкою.

Чорне море
Пляжі Одеси: Аркадія, Ланжерон, Відрада, Дельфін. Центральний і найвідоміший пляж
міста над Чорним морем – Аркадія. Це і пляж, і парк, і курортний
район Одеси. Найстаріший
пляж
міста – Ланжерон
у парку Шевченка – знаходиться
неподалік від однойменного мису.
Він відомий і
завдяки місцевому дельфінарію
«Немо». А на пляжі Відрада можна
опинитися, якщо
скористатися канатною дорогою
від Французького
бульвару. Ще одне
цікаве місце біля
моря – пляж Дельфін. Вхід на
пляжі в основному безкоштовний.
Курортні села Одещини: від
Фонтанки до Приморського.
Одеська область – неймовірно
гарне місце, особливо для тих,
кому хочеться трохи більш спокійного ритму і більше чистоти.
Курортні села Одещини: Фонтанка (Лиманський район) – 4 км
від меж міста, Санжейка (Овідіопольський район) – 35 км від меж
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міста, Грибівка (Овідіопольський
район) – 40 км від меж міста, Кароліно-Бугаз (Овідіопольський
район) – 50 км від меж міста, Курортне (Білгород-Дністровський
район) – 90 км від Одеси, Приморське (Кілійський район) – 200
км від Одеси.
Міста й містечка Одеської
області. Якщо ж хочеться поєднати і більш спокійну атмосферу, і відвідування цікавих місць,
вирушайте на міські простори
Одеської області. У лідерах тут,
безперечно, Білгород-Дністровський і знаменита Аккерманська
фортеця.
Також цікаве місто Чорноморськ – колишній Іллічівськ. Це
місто-курорт, куди варто приїхати
навіть на день.
Також досвідчені курортники
і знавці Одеської області радять
відвідати місто Південний (де
не так давно з’явилася прекрасна
набережна) і не забувати про курортні селища Одещини. Серед
них – Сергіївка і більш відоме селище Затока (великий курорт, де
безліч готелів і баз відпочинку).
Миколаївська область: фантастичні пейзажі. На Миколаївщині є кілька цікавих і приголомшливо красивих курортних зон.
Серед них найбільше запам’ятовуються селище Коблево (тут
знаходиться і відомий завод вин)
і Кінбурнська коса (де добре аж
до осені). Також цікавим буде відвідування моря поблизу селища
Рибаківка і міста Очакова.
Херсонська область: «острівна країна». Залізний порт,
Скадовськ, Лазурне. Але це ще
далеко не все! На території Херсонщини знаходиться набагато
більше природних чудес і визначних пам’яток – їх просто треба знайти! Тут є особливо цікаві
місця, зокрема, півострів Горький
Кут і острів Джарилгач.
Незабутнього вам відпочинку!

несколькими кубиками льда и ломтиком лимона.

Безалкогольный мохито
Понадобится лайм или лимон, мята свежая, 20 г
сиропа, 3 ст. л. сахара, 300 мл «Спрайта» и кубики
Мята имеет холодящий привкус и приятный
аромат. Летние мятные напитки прекрасно льда.
Лайм нужно разрезать пополам (по половинке на
освежают, хорошо утоляют жажду и немного
одну
порцию), затем еще на 3-4 дольки. Выжать сок
успокаивают.
лайма в бокал, а кусочки лайма отправить сюда же.
Мяту крупно нарезать или порвать руками, уложить в
Лимонад с мятой
бокалы. Добавить сахар. Размять все вместе пестиком,
чтобы усилить аромат цедры лайма и листьев мяты.
На 3 л воды понадобится: 3 лимона, 2/3 стакана са- Важно: Листья мяты следует только немного размять,
хара, пучок мяты.
чтобы они отдали свое ментоловое масло. Не стоит
Лимоны хорошо помыть и натереть цедру на круп- дробить мяту на мелкие кусочки. Добавить сюда ягодной терке. Выжать из лимонов сок. Мяту помыть и ный сироп. Оставшееся пространство бокалов запопорубить. Довести воду до кипения, добавить цедру, лнить льдом. Все ингредиенты залить «Спрайтом»,
лимонный сок, сахар и мяту. Варить 1-2 минуты, затем украсить мятой и подавать.
снять с огня и остудить. Готовый напиток процедить и
подавать со льдом.
Лимонад с черешней и мятой

Холодный чай с мятой и яблоком
Понадобится свежая мята, пол-лимона, чайная
ложка черного чая, яблоко, сахар по вкусу.
Завариваем 1,5 литра чая и нарезаем горсть листьев
мяты довольно крупно. Горячий чай процеживаем и
добавляем туда сахар и листья мяты. Большое зеленое яблоко очищаем от сердцевины, режем кубиками
и также кладем в горячий чай вместе с половинкой
лимона. Накрываем крышкой и оставляем настаиваться и остывать. Подавать чай в холодном виде с

Ингредиенты: черешня или вишня – 500 г, вода –
1 л, сахар – 100 г, лимон – 1 шт., несколько веточек
мяты и 1 л газированной воды, кубики льда. Черешню
помыть и очистить от плодоножек. В кипящую воду
добавить сахар и вишню, варить в течение 2 минут.
Остудить до комнатной температуры. Нарезать лимон
тонкими кружочками, мяту порвать руками. К вишневому сиропу добавить газированную воду, мяту и
лимон. Остудить в холодильнике и подавать со льдом.
Ivona.bigmir.net

*Хорошие новости: 1. Сегодня
лето; 2. Завтра лето; 3. Послезавтра
лето; 4. Через месяц лето; 5. Через
два месяца лето; 6. Через год лето.
*Летний понедельник вызывает двойственные чувства. С одной стороны, это вроде лето, но, с
другой стороны, это всё же понедельник.
*Этим летом я хочу за границу.
У меня такая традиция – каждое
лето хотеть за границу.
*Доброе утро — это когда на часах 13:00, на календаре лето, а за
окном — море.
*Лето создано, чтобы деградировать. Если за три месяца вы хоть
немного деградировали – ваше
лето прошло не зря.
* Летом две беды: холодное лето
и жаркое лето.
*Должно быть такое лето, чтобы
не было времени для Интернета!
*Женщины, подготавливаясь
к лету, покупают босоножки, купальник, шлёпки, пляжную сумочку, шляпку, новые очки, лосьоны от
загара, против загара, после загара.
*Скорость света — ничто, по

сравнению с летом!
*Когда пробуждение по утрам
всё больше напоминает реанимацию — пора в отпуск.
*А вы уже решили, на каком
сайте проведете свой отпуск?
*Мысли об отпуске не отпускают.
*Если ты становишься похож
на фотографию в паспорте, значит,
тебе пора в отпуск.
* Работа — это когда встаёшь
в 7:00, а просыпаешься только к
12:00. Отпуск — когда просыпаешься в 7:00, а встаёшь только в
12:00.
*Что заканчивается быстрее чем
отпуск? Отпускные…
*Настоящий отпуск — это когда
ты покупаешь шорты и панамку, а
не новые обои и ламинат.
*Все едут на море. Но я же не
все.
*Как сфоткаться в огороде,
чтобы все подумали, что я на море?
*Я наконец-то в отпуске!!!
Море! Чайки! Дельфины рядом!
Какое красивое у меня постельное
бельё!
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Вот и наступает самый ожидаемый первый месяц лета!
Июнь 2019 года пройдет под благоприятным покровительством
планет. Будьте уверены – счастья хватит на всех! Звёзды обещают поистине волшебное время каждому, кто не боится мечтать – многие мечты сбудутся!
Чудеса начнут происходить успеха в июне 2019 года.
уже в первой декаде месяца, асДева. Вам есть за что себя попект планет создаст прекрасные хвалить. Сделайте же это! Многое
условия для того, чтобы вы смог- в июне встанет на свои места. Вы
ли реализовать любые задумки, поймете, как к вам на самом деле
добиться того, к чему долго шли. относятся те или иные персоны.
Звучит фантастически? То ли еще Осознаете истинные причины отбудет! Обязательно запомните сутствия в вашей жизни того, что
сон, который приснится в ночь с бы вам хотелось к данному воз8 на 9 июня, – в нем содержит- расту иметь. Сделайте правилься важная подсказка. Стоит ею ные выводы – это отправная точка
воспользоваться!
для изменений к лучшему!
10-16 июня будут отмечены
Весы. К вам летят отличные
гармоничным влиянием планет новости! Склонные во всем сом– самое время отправиться по неваться, в июне вы неожиданно
магазинам! И гардероб обнови- для самих себя станете решите, и изумительные подарки для тельными и невозмутимыми. Это
родных и близких найдете – все отличный месяц для любого рода
останутся довольны! Если вы начинаний – вы не убежите со
ограничены в финансах, сделай- старта, опасаясь, что что-то поте подарки своими руками. Для йдет не так, что вы еще не готовы.
творчества выберите 15 или 16 Вы созрели для больших дел.
июня.
Звезды дают вам свою поддержПоследняя декада месяца – как ку!
последний рывок. В это время
Скорпион. Настало время
нужно постараться и сделать все, влюбляться и влюблять! Серчтобы завершить начатое ранее, дце в июне будет переполнено
будь то проект на работе, ремонт любовью: к себе, миру, другим
в квартире, выяснение отноше- людям. Жизнь заиграет новыми
ний... Пусть перед наступлением яркими красками, заставит пробувторого летнего месяца у вас не диться ото сна и начать творить!
останется долгов ни перед други- Вы станете более активными, поми людьми, ни перед собой.
чувствуете себя более нужными,
Овен. Пишите свою сказку и самооценка ваша укрепится под
сами! В июне вы будете сиять, как влиянием тех успехов, которых
самая яркая звезда. Вы станете вы достигнете.
еще смелее, энергичнее, и от этого
Стрелец. Будьте готовы встать
– еще интереснее окружающим. у руля! Поздравляем, дорогие
К вам будут тянуться, общения с Стрельцы: июнь – ваш месяц! Повами будут желать! Используйте пав под защиту планет, вы можете
этот месяц, чтобы заявить о себе очень многого добиться! Ищите
миру – например, прореклами- себя, пробуйте, экспериментируйте свою деятельность в Сети. руйте! Именно сейчас, в первый
Телец. Придумайте, чем вы месяц лета, у вас откроется втосебя порадуете. Побалуйте себя! рое дыхание, появятся новые
Не жалейте ни времени, ни денег, цели и желания. Немедля начните
чтобы, наконец, получить то, чего строить планы по их осуществледавно хотелось и что так подни- нию!
мает настроение! Этот подарок
Козерог. Услышьте голос своесамим себе зарядит вас энергией го сердца! Если вы хотите, чтобы
и поможет блестяще справиться какие-то ваши действия и решесо всеми запланированными де- ния остались в тайне, запланируйлами!
те их на июнь (на 1-21 число). Что
Близнецы. Развивайте на- бы вы ни задумали, звёзды сохраблюдательность! В июне вам нят ваш секрет. Время, проведенчаще, чем обычно, предстоит де- ное наедине с самим собой, будет
лать то, что вы любите больше богато на открытия и озарения.
всего – общаться! Постарайтесь Именно в уединении вы станете
добиться того, чтобы после обще- черпать силы.
ния с вами – делового, дружескоВодолей. Внутри вас зреют
го или приятельского – у собесед- большие перемены! В вашем
ника оставались исключительно окружении столько интересных
положительные эмоции. Это не людей со сложными судьбами,
значит, что нужно во всем с ним необычными увлечениями и несоглашаться или угождать. Умей- ожиданными взглядами на жизнь!
те слушать и слышать, уважайте Но знаете ли вы об этом? Настала
чужое мнение и не ставьте себя пора лучше познакомиться с теми,
выше.
с кем приходится делить рабочий
Рак. Затраченные усилия себя кабинет, танцевальный зал или
оправдают! Первый месяц лета общую кухню. Не стесняйтесь
будет насыщенным и «жарким». задавать вопросы и приготовьтесь
В череде многочисленных дел и слушать – некоторые истории,
событий не забудьте про дорогих которые вам поведают, достойны
вам людей.
того, чтобы о них написали книгу!
Лев. Рискуйте – шампанское
Рыбы. Поставьте себе чествас уже заждалось! Риск, конеч- ную «оценку»! В июне вы будете
но, дело благородное. Но, согла- полны оптимизма и уверенности
ситесь, рисковать надо с умом в собственных силах. С таким
– получив, например, одобрение настроем, под вашим натиском
звезд! В июне они, звезды, дают падут даже самые неприступные
любым вашим рискованным пред- крепости! Не бойтесь браться
приятиям и начинаниям зеленый за новые дела. Пусть они кажутсвет! Относитесь к процессу, как ся очень сложными – вы со всем
к игре. Это неотъемлемый фактор разберетесь!

Астры воплощают в себе
принципы Веры (алые и пурпурные), Надежды (розовые и
лимонные), божественной Любви (белые) и Софии-мудрости
(лиловые). Эти цветы хранят от
дурных помыслов, укрепляют
душу в испытаниях, облегчают
нравственные страдания.
Бархатцы защищают от злых
сил, зажигают любовный интерес, переходящий в страсть. Они
также хранят от чужого глаза во
время тайных свиданий.
Гвоздика садовая – защита от
злых сил, повышение уровня вашей энергетики. Привлекает богатство, помогает в реализации
желаний.
Герань – любовь, исцеление,
защита от врагов, в том числе
энергетических. Тушит огонь
ярости, гнева, развивает чувство
юмора.
Жасмин – символ Луны и
ночных тайн. Стимулирует творчество, рождение оригинальных
идей. Укрепляет чувство собственного достоинства, ощущение благополучия, помогает
адаптироваться к незнакомой
обстановке. Развивает экстрасенсорные и умственные способности, привлекает деньги и
любовь.
Белая лилия – бутоны белых
лилий, подаренные на восходе
солнца, способны зародить светлое чувство в молодой девушке. Ветка лилий, с которой один
цветок срезан, подаренная в знак
прощания, смягчает боль разлуки. Лилии, стоящие в комнате,
даруют вещие сны.
Шиповник дарит любовь,
мир, счастье, лечит сердечные заболевания, стимулирует проявление нежных чувств, отвечает за
эмоциональную сторону любви,

Цветы украшают наше жилище, вносят красоту в жизнь,
поднимают настроение. К тому же разноцветные пахнущие букеты невольно защищают нас от злых духов и прочей нечисти.
Собирайте букеты из тех трав, которые вам нужны для того
или иного дела: для защиты, для здоровья, для счастья в личной
жизни, и все у вас непременно наладится.

поддерживает в людях нежность,
страсть, душевную гармонию.
Ромашка успокаивает, приносит удачу и везение, помогает
найти будущего супруга. Этот
цветок никогда не обманывает:
классическое гадание «любит
– не любит» по ромашке всегда
правдиво.
Зверобой впитывает в себя
солнечный свет, воздействует
сразу на весь организм человека,
очищая его. Он хорошо помогает
при депрессии, усталости, простудных заболеваниях, позволяет
душе, телу и разуму слиться в
единое целое. Зверобой применяют в качестве настоев и ароматического масла.
Крапива
использовалась
при ослаблении организма и
бессилии. Крапивными вениками выметали из дома нега-

Что нужно знать каждому, чтобы любому задуманному мероприятию неизменно сопутствовал успех? Несколько полезных
примет, как привлечь удачу и везение на свою сторону.

Этот способ достаточно известный: когда выходите из дома,
поглядите с улыбкой на свое отражение в зеркале.
Если у вас запланирована важнейшая встреча или мероприятие, то воспользуйтесь солью.
Насыпьте щепотку соли себе в
карман. А когда придете на место, бросьте немного соляных
крупинок незаметно для окружающих. Считается, что после
этого ритуала на удачу, повезет
непременно.
А можно положить в туфельку

старинную монету. Согласно поверью, это достаточно мощный
амулет, помогающий привлечь
удачу и везение. В момент, когда понадобится помощь, нужно
либо повертеться на этой ноге,
либо топнуть ею оземь.
Чтобы не отпугнуть везение,
не рекомендуется стричь волосы
самим себе. А парикмахера следует выбирать для себя успешного – так он и с вами счастьем
своим поделится.
Присутствие успеха в любом
новом деле может обеспечить

тивную энергию. Крапива по
характеру - растение-воин: трусов и агрессоров не любит. Для
большей сохранности целебных
свойств крапиву лучше всего
срезать ножом.
Подсолнечник. Подсолнечное масло и семечки – хорошее
подспорье против недобрых сил.
Если вы идете в компанию, где к
вам враждебно настроены, и опасаетесь столкнуться с энергетическими вампирами, коснитесь
смоченными в подсолнечном
масле пальцами висков, переносицы, «третьего глаза».
Черемуха врачует душевные
разочарования молодых, помогает проявить нежную привязанность, но не допускает низменного и подлого.
tsvetnik.info
талисман, который нужно не
приобрести, а сделать самостоятельно. Для этого возьмите
маленькое зеркальце и скажите
такие слова: «Зеркальце мое –
оконце, все горести отрази, мне
удачу и успех привлеки». Положите его в мешочек голубого оттенка и носите с собой.
Чтобы успешно сдать экзамен, девушкам не рекомендуется
стричься и окрашивать волосы.
Если получили на первом экзамене хорошую оценку, то следует
в этой же одежде сдавать и все
остальные экзамены. Есть еще
интересный способ для привлечения удачи в учебе (кроме заговоров перед экзаменом): чтобы
сопутствовал успех в сдаче сессии, положите в карман одежды,
в которой сдаете экзамен, пятачок – монетку со знаком 5. Носите эту денежку на протяжении
всей сессии. Хорошим заделом
на отличную оценку будет, если
зайти в кабинет экзаменатора
пятым по счету.
Чтобы браку сопутствовала
удача, молодоженам сразу после
церемонии нужно посмотреться
вместе в зеркало. Чтобы избежать неудачи на свадьбе, невесте
важно зацепить на подоле с обратной стороны платья булавку
головкой вниз.
И помните: мысли материальны! Задумывая новое дело,
думайте только в позитивном
ключе. Положительные мысли
и эмоции помогут вам в любом
деле добиться желаемого и привлечь к себе везение и удачу.
magenya.ru
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продам
Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку.
И такие люди живут в нашем посёлке Новоайдар.
Мы хотим искренне поблагодарить своих родных и близких,
друзей, одноклассников, соседей, сотрудников Новоайдарского
РЭС, Счастьенского РЭС, ООО «ЛЭО», УСЗН и всех небезразличных людей за уважение к нашему Саше Евсютину, за своевременно предоставленную нам помощь в его лечении и проведении
операции.
Без вашей помощи все бы точно сложилось не так хорошо, как
есть сейчас.
Низкий вам поклон!
Помощь ваша для нас – бесценна! Судьбою будьте вы благословенны! Пускай она вас наградит сполна! Желаем вам любви, удачи
и тепла!
Семья Евсютиных.
Уважаемая редакция! У нас все ругают медиков, а я хочу выразить благодарность нашей Новоайдарской скорой помощи.
26 мая я обратилась в скорую помощь – заболело сердце. Бригада в составе врача Валентины Дмитриевны Бондарь, фельдшера Ларисы Ивановны Смолиной, водителя Валерия Викторовича
Баева приехала быстро, действовала профессионально и вежливо.
Большое им за это спасибо! Побольше бы нам таких докторов!
С уважением – Литвинова Валентина Митрофановна,
с. Айдар-Николаевка.

газифицированный ФЛИГЕЛЬ,
099-130-27-18.
ДОМ, срочно, 8000 долларов,
торг уместен, 099-74-69-231.
ДОМ,
8000
долларов,
066-01-01-363.
ДОМ, пгт. Новоайдар, ул. Вишнёвая (Будённого), газ, свет, вода,
18 соток земли, 066-070-91-79.
ДОМ в центре с. Алексеевка,
095-472-61-20, Юрий.
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.
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.
КОРОВУ на молоко, стельную
ТЕЛОЧКУ, 098-562-90-61.
дойных КОРОВ, цена – 12-15
тыс., с. Райгородка, 066-070-49-65.
КОЗУ на мясо, КОЗУ дойную,
две КОЗОЧКИ, 099-130-27-18.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ, 095-809-51-95.
ПЧЕЛОМАТКИ, украинская,
степная, итальянка, цена – 250 грн.,
066-298-50-85.

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

Изготовление,
перетяжка, ремонт
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

Внимание! Продолжается подписка
на районную газету на 2019 год.
Если хотите получать газету с 1 июля, успейте подписаться до 18 июня.
Цена подписки на полугодие в редакции – 150 грн.
Месячная подписка - 30 грн.
Каждую пятницу в редакции вы также можете
купить свежий номер газеты. Цена - 5 грн.

Поездки на АЗОВСКОЕ
МОРЕ: Мелекино, Белосарайская
коса, Ялта, Урзуф (с июня). Выезд
из поселка Новоайдар по пятницам в 21:00 (центральная площадь), через Северодонецк, Рубежное, Кременную, Краматорск.
Перевозки
осуществляются
микроавтобусом, автобусом (от 8
до 28 мест). Цена билета в обе
стороны – от 900 грн. (семье более 2-х человек - скидка). Помогаем с расселением: цены – от 60
грн./сутки с человека.
Подробности по телефонам:
066-789-54-14, 098-481-73-13.
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работа

Оголошується прийом громадян на військову
службу за контрактом до ЗСУ
УМОВИ ПРИЙОМУ:
Вік від 18 до 60 років; освіта не нижче базової загальної середньої; придатність за станом здоров'я.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІЛЬГИ:
Заробітна плата від 10 000 грн. та додатково 6 500 грн. та 17 000
грн., після укладання першого контракту військовослужбовцям виплачується одноразова грошова винагорода від 14 000 грн.; щорічна
матеріальна допомога на оздоровлення; повне державне утримання;
забезпечення речовим майном; своєчасне фінансове забезпечення;
безкоштовне медичне обслуговування військовослужбовців та членів їх сімей; отримання статусу учасника бойових дій; пільги щодо
комунальних платежів; санаторне-курортне лікування військовослужбовців та членів їх сімей; пільговий проїзд на всіх видах транспорту.
За більш детальною інформацією та ознайомленням з повним
переліком вакантних посад звертайтесь до Новоайдарського районного військового комісаріату за адресою: смт. Новоайдар, вул.
Айдарська, буд. 2, тел. 9-43-47, т. 050-992-05-02, т. 066-679-64-42.

считать недействительным
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ на имя КУТОЛОВСКОЙ Натальи Алексеевны

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.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у в рабочем состоянии, 099-15-400-39.

Куплю КОРОВ,
БЫКОВ, ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ.
095-512-38-39,

098-389-73-47

разное
Приглашаем посетить магазин «CHARM»
в здании «1000 мелочей»!
В ПРОДАЖЕ:
- женская, мужская и детская одежда; - обувь;
- текстиль; - посуда; - канцелярия.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
22 05. 2019 р. зареєстрована Громадська організація «Спілка
ветеранів Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил
Новоайдарщини».
Голова спілки АТО та ООС, капітан запасу ШВАРЬОВ
Віктор Олександрович, 050-0102891.
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26 ЧЕРВНЯ - КИЛИНИ-ГРЕЧИШНИЦІ.
Цього дня зі свіжих сходів гречки селяни зрізували горстку і прикрашали нею ікони. Готува1 ЧЕРВНЯ - ІВАНА ДОВГОГО. За поли також мирську кашу з минулорічних запасів
вір’ям, якщо цього дня посіяти огірки, то вони
гречки. Кашею пригощали жебраків і прочан,
виростуть довгими.
які за це бажали господарям доброго врожаю
2 ЧЕРВНЯ - ФАЛАЛІЯ-ОПРОЧНИКА.
гречки.
Вважається, що день його пам’яті — найкраща
29 ЧЕРВНЯ – ТИХОНА. О цій порі змовкапора для сівби огірків (для тих, звичайно, хто
ють
багато співочих птахів, а сонце йде тихше.
ще не встиг це зробити раніше).
Пояснюється
це тим, що в ці дні птахи вигодо3 ЧЕРВНЯ - КОНСТАНТИНА Й ОЛЕНИ.
вують
своїх
дітей,
а Земля зменшує швидкість
4 ЧЕРВНЯ - ВАСИЛИСКА, СОЛОВ’Їруху
навколо
сонця.
НИЙ ДЕНЬ. Колись на Василіска було також
30 ЧЕРВНЯ - МАНУЇЛА, САВЕЛА Й
прийнято ловити солов’їв, тому кажуть: «Не
1 червня, субота
ІСМАЇЛА.
В народі здавна було помічено, що
потрібна солов’ю золота клітка, краща йому
Всесвітній день батьків
о
цій
порі
на
нічному
небі
з’являються
спалазелена вітка».
День захисту дітей
хи. Коли їх багато, то це віщує добрий урожай.
5 ЧЕРВНЯ - ЛЕОНТІЯ-КОНОПЛЯНИКА.
2 червня, неділя
Як
і
на
Тихона,
цього
дня
сонце
йде
тихіше.
В господарському побуті день його пам’яті
День працівників водного
«На
Мануїла
сонце
застоюється»,
—
кажуть
у
вважався зручним для сіяння
конопель.
господарства
народі.
7 ЧЕРВНЯ - ІВАНА ГОЛОВАТОГО. За наДень працівників місцевої прородною традицією цього дня висаджували в
мисловості
грунт капустяну розсаду, робили також пізню
4 червня, вівторок
сівбу ярої пшениці, починали збирання лікарМіжнародний дeнь безневинРум’яний
вечір
і
сірий
ранок
—
на
хорошу
ських рослин.
них дітей - жертв агресії
погоду.
9 ЧЕРВНЯ - ФЕДОРИ І ДИДИМА. Здавна
День господарських судів
Ранковий
туман
у
червні
—
на
погожу
дниіснує звичай, який забороняє цього дня виміта5 червня, середа
ну.
ти з помешкання сміття.
Всесвітній
день довкілля
Вранці
роса
й
туман
—
на
добру
погоду;
11 ЧЕРВНЯ - ФЕДОСІЇ-КОЛОСНИЦІ.
чим
більше
роси,
тим
жаркіший
день;
немає
6
червня,
четвер
Колись у цей день ходили в поле дивитися на
роси
ввечері
та
вночі
—
віщування
дощу.
День
журналіста
хліба, каталися по житу, примовляючи: «Рости,
Вечірня роса лягла рано — наступний день
Вознесіння Господнє
рости трава до лісу, а жито до клуні».
буде
сонячний.
дні
Зелених
свят
завивали
берізку,
кидали
він8 червня, субота
12 ЧЕРВНЯ - ЗМІЇНЕ СВЯТО. За поГлухий
грім
—
на
тихий
дощ,
голосний
—
ки,
у
деяких
місцевостях
сповідувалися
тощо.
Міжнародний
день домогосвір’ями, цього дня збираються змії та йдуть
на
зливу.
18
ЧЕРВНЯ
–
ДОРОФІЯ.
Цього
дня,
як
подарки
і
домохазяїна
поїздом на своє весілля. Знахарки шукали зміїВлітку західний вітер завжди несе негоду,
Всесвітній день океанів
ну шкіру, щоб прикладати її до очей у випадку і на Лук’яна, селяни спостерігали за вітром і
східний
—
спеку
й
сушу.
по
різних
його
напрямках
робили
прогнози
на
9 червня, неділя
хвороби. Линовище гадюки носили на шиї від
Похолодало
під
час
дощу
—
погода
поліпврожай.
Примічали:
якщо
погода
тепла
і
ясна,
Міжнародний
день друзів
лихоманки.
шиться.
День працівників легкої про13 ЧЕРВНЯ – ВОЗНЕСІННЯ. Коли цього то зерно буде великим.
Якщо вітер довго віяв з одного боку, але мисловості
19 ЧЕРВНЯ - ІЛАРІОНА НОВОГО. У надня хороша погода — це до врожаю. Якщо ж на
раптово
змінив напрямок — скоро задощить.
роді
день
здавна
пов’язується
з
початком
по12 червня, середа
Вознесіння дощ — то на Іллю (2 серпня) буде
Веселка
на
заході
—
на
дощ,
на
сході
—
лоття
льону,
проса
та
інших
культур.
Сапають
День
працівників фондового
гроза.
бути гарній погоді.
ринку
15 ЧЕРВНЯ - КЛЕЧАЛЬНА СУБОТА. Вона також картоплю, моркву тощо.
Якщо веселку видно після дощу, але вона
20 ЧЕРВНЯ – ФЕДОТА. Цього часу настає
14 червня, п’ятниця
ж зветься Троїцькою, Батьківською, Зеленою і
швидко
зникає
—
буде
хороша
погода,
а
коли
літня
спека,
колоситься
жито:
«Святий
Федот
Всесвітній
день донора
Русальною. Ще з давніх часів цього дня до схід
довго
«п’є
воду»
—
на
негоду.
тепло
дає
—
жито
в
золото
веде».
Тривають
16
червня,
неділя
сонця було прийнято рвати любисток, чебрець,
Червневий дощ почався під час сходу сонця
Трійця
полин, м’яту, аїр та інше запашне зілля, а уве- найкоротші ночі: «На Федота зоря руку подає».
21 ЧЕРВНЯ - ФЕДОРА СТРАТИЛАТА — припиниться аж під вечір.
День медичного працівника
чері при заході сонця ним уквітчували оселю.
Чим
дрібніші
краплини
дощу,
тим
довше
ЛІТНЬОГО.
Цього
дня
гадають
про
врожай
і
17 червня, понеділок
Використовували також гілля клена, липи, осийтиме
він.
погоду.
Всесвітній
день боротьби iз
ки. Віттям, яке зветься клечанням, прикрашали
Вода потемніла в річці — перед грозою.
25 ЧЕРВНЯ - ПЕТРА-ПОВОРОТА. За позапустинюванням і засухою
двері й ворота, щоб відігнати відьом.
Зацвіла шипшина — почалося літо.
18 червня, вівторок
16 ЧЕРВНЯ - ТРІЙЦЯ, ЗЕЛЕНА (КЛЕ- вір’ями, зозуля кує тільки до Петра. «Як на ПеРясно
цвіте
малина
—
на
тепле
літо.
тра
у
червні
погода,
то
на
рівнинах
буде
урода».
День
дільничного інспектора
ЧАЛЬНА) НЕДІЛЯ, П’ЯТИДЕСЯТНИЦЯ.
поліції
20 червня, четвер
Перший місяць літа
Всесвітній день біженців
буде досить вдалим щодо
21 червня, п’ятниця
геомагнітних
збурень.
День
літнього сонцестояння,
У червні 2019 року українці двічі
28 червня відзначаємо День КонстиНебезпека очікує метеоМіжнародний
день скейтборматимуть три вихідних дні поспіль – з туції України, що припадає на п'ятни8 червня. Очікується сплеск чутливих людей тільки
нагоди Трійці та Дня Конституції.
цю, тому 28, 29 і 30 червня також буде дингу
активності Сонця середньої по- в першій декаді червня.
22 червня, субота
Свято Трійці цього року припадає три вихідних поспіль.
тужності, що викличе негативну Сонячні спалахи будуть суДень
скорботи
тa надання пона 16 червня, тому наступний понеді27 червня рекомендовано робити
реакцію у метеозалежних людей. проводжуватися викидами
честей
пам’ятi
жертв
війни в
лок (17 червня) також буде неробочим. короткий робочий день.
Вони будуть відчувати загальне активної енергії, але вони
Україні
Вихідними будуть 15, 16 і 17 червня.
biz.ligazakon.net
нездужання, у них різко знизить- швидко досягнуть атмос23 червня, неділя
фери
Землі.
Через
це
обуся працездатність.
День
державної
служби
9 червня. Через високу соняч- риться геомагнітне поле,
України
ну активність у метеозалежних викликаючи для метео25 червня, вівторок
людей очікується підвищена чутливих людей неприємні
День митної служби України
емоційна напруга. Людям з хро- наслідки в ці несприятливі
26 червня, середа
нічними соматичними захворю- дні.
Міжнародний день ООН нa
ваннями краще почати профілакпідтримку жертв тортур
тичний прийом призначених лікарями препаратів. Погіршення
Міжнародний день боротьби
самопочуття може наростати, тому що вплив бурі триває другий
пpоти зловживання наркотиками
день.
і їx незаконного обороту
10 червня. Магнітні бурі на спаді, їх потужність стане змен28 червня, п’ятниця
шуватися, але особливо чутливі до них люди також будуть відДень Конституції України
чувати погіршення самопочуття. Допоможе прийом звичних
30 червня, неділя
медикаментів.
День молоді
Якщо цього дня іде дощ, то буде багато грибів.
А коли поставлені на Трійцю для прикраси берізки через три дні будуть ще свіжими, то треба чекати мокрого сінокосу.
17 ЧЕРВНЯ – МИТРОФАНА. Цього дня
починаються найкоротші ночі, які звуться горобиними.
17 ЧЕРВНЯ - ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХУ. За
народними переказами, Дня Святого Духа боїться як вогню всіляка нечисть. Перед сходом
сонця в цей день земля відкриває свої таємниці
і якщо помолитися святому Духу, то можна дізнатися, де знаходяться скарби. В цей день як і в
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