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Шановні воїни-миротворці, 
військовослужбовці, 

працівники та ветерани 
Збройних Сил України!

Щиро вітаємо вас із 
професійним святом ‒ Днем українських 
миротворців та 28-ю річницею участі Зброй-
них Сил України у міжнародній миротворчій 
діяльності.

Україна почала свою миротворчу діяльність 
у 1992 році, коли наш уряд вперше прий-
няв рішення щодо направлення континген-
ту до Югославії. З того часу близько 50 тисяч 
українських миротворців взяли участь більш ніж 
у 25 різноманітних миротворчих місіях по всьому 
світу. Понад 50 українських військовослужбовців 
втратили життя в цих операціях.

Вічна пам’ять українським солдатам і 
офіцерам, які віддали життя за мир та спокій!

Щира вам подяка за відвагу, терпіння, 
стійкість, мужність та героїзм, проявлені у 
боротьбі за мир!

Бажаємо вам та вашим родинам здоров’я,  ща-
стя, добра та миру!

Слава героям-миротворцям! Слава Україні!

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

На ранок 7 липня були зафіксовані 
окремі осередки загоряння лісових 
масивів біля сел Капітанове та Воро-
нове. За словами МНСників, на місця 
загоряння було направлено декілька 
екіпажів пожежних. Станом на полудень 
у зв’язку з посиленням швидкості вітру 
до 20 метрів на секунду пожежа пере-
творилась у некеровану стихію. Горів 
«верхній» ліс. Пожежа перекинулась на                                               
село Смолянинове. 

На допомогу місцевим МНСникам 
прибули додаткові сили МНС з 4 обла-
стей: Донецької, Харківської, Полтавської 
та Дніпропетровської. Загалом близько 
1000 осіб та 200 одиниць техніки. Рух 
транспорту у напрямку Сєвєродонецьк -          
Новоайдар було перекрито. 

Станом на 8:00 8 липня 2020 року  в 
Новоайдарській лікарні перебувало 17 
дітей та 12 дорослих, 1 людина померла 
від отриманих численних опіків. За сло-
вами голови районної ради Віктора Ма-
когона, всі медичні послуги постраждалі 
отримують у повному обсязі, пацієнти 
забезпечені всім необхідним.

Загинуло 4 особи, двоє – у вогні, двоє – 
в дорожньо-транспортній пригоді. 

О  9:00 8 липня 2020 року до 
села Смолянинове прибули секре-
тар РНБО Олексій Данілов та Міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков. Вони 

заслухали звіти керівників МНС та                                                 
Національної поліції області. 

За звітом МНСників, вщент вигоріли 
десятки  гектарів лісу – це в межах  Ох-
тирського, Капітанівського та Піщаного 
лісництв. Очільник Нацполіції в 
Луганській області Сергій Колесник 
доповів, що відкрите кримінальне про-
вадження,  працюють 22 слідчих та 
розглядається декілька версій причин      
загоряння. 

Керівництво МНС в Луганській області 
запевнило, що вогонь локалізовано. На 
даний час працює більше 500 чоловік 
та більше 140 одиниць техніки. Задіяні 
дрони. Загрози розповсюдженню вогню 
немає.

Розглядались питання щодо застосу-
вання авіації. Але, враховуючи близькість 
до лінії розмежування, це може виявитися 
небезпечним.

 Вигоріли 59 дворів, із них 24 – вщент,  
приходська церковна школа в селі Смо-
лянинове. Від евакуації всі постраждалі 
відмовились. Вони тимчасово перебува-
ють у родичів та близьких.

О 10:00 8 липня до місця пожежі прибув 
президент України Володимир Зеленсь-
кий, який  поспілкувався з постраждали-
ми  і запевнив, що дане лихо матиме статус 
надзвичайної ситуації  державного рівня. 
Всі постраждалі отримають матеріальну 

підтримку, допомогу та відшкодування за 
втрату житла, орієнтовно по 300 тис грн                                 
за зруйноване житло. 

Після наради оперативного шта-
бу було прийнято рішення про                                                       
застосування МНС-авіації. 

Починаючи з 7 липня в Смоляни-
новому працює комісія представників 
депутатів райради та представників 
РДА на чолі з Олександром Перовим. 
Вони обходять кожну хату, складають                                        
акти втраченого майна. 

В селі розгорнуто намет, де чергують 
машини швидкої допомоги та аварійних 
служб. Почала прибувати гуманітарна 
допомога, яку відразу ж мешканці 
села складають у набори для найбільш                          
постраждалих.

Поліція постійно патрулює місцевість, 
щоб не допустити фактів  мародерства.

Коли номер готувався до друку, 
повідомили про ще одного загиблого. 
Таким чином, кількість жертв на 12:00           
8 липня зросла до п’яти осіб. 

За словами голови РДА Тетяни 
Новикової, впродовж доби після оброб-
ки інформації про потреби постраж-
далих громадян буде створено пункт                      
допомоги землякам.

Редакція розпочинає інформаційний 
супровід кожного випадку благочинності 
новоайдарців.

Масштабна пожежа на Новоайдарщині, що охопила десятки гектарів лісу та перекинулася на населені 
пункти, сколихнула всіх, не залишила осторонь нікого. Цифри та факти невтішні. І за кожною – долі людей. 
Ось хронологія та інформація з місця подій.
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Підрозділ CIMIC вчергове завітав на 
Луганщину з гуманітарним вантажем 
для закладів освіти.

Голова Луганської обласної державної 
адміністрації – керівник обласної 
військово-цивільної адміністрації 
Сергій Гайдай взяв участь у передачі 
гуманітарної допомоги закладам освіти 
Луганщини від командування Управління 
цивільно-військового співробітництва 
ЗСУ. 

Понад 300 комплектів сучасного одя-
гу для підлітків від українського това-
ровиробника, фарби для малювання, 
канцелярські вироби передав заступник 
Командувача Об’єднаних сил, полков-
ник Євгеній Коваленко. «Найголовніше, 
щоб діти навчились добру. Дуже важ-
ливо, щоб діти в інтернатних закладах 
відчували наше батьківське піклування. 
Допоки в них відчувається «родзинка» 

добра – у нас буде майбутнє. Сподіваюсь, 
що у цих сукнях дівчатка будуть почува-
тись справжніми панянками», – зазна-
чив він, звертаючись до учасників захо-
ду. «До речі, чудові речі», – пожартував         
у відповідь очільник області. 

За дорученням Командувача об’-
єднаних сил, генерал-лейтенанта Во-
лодимира Кравченка, його заступник 
Євген Коваленко вручив Сергію Гайдаю 
нагрудний знак «Козацький хрест І сту-
пеня». Під час урочистого вручення на-
городи було відзначено роль очільника 
Луганщини у співпраці зі штабом        
ООС та у розвитку регіону.

Декілька десятків комплектів отри-
мали й вихованці Щастинської обласної 
санаторної школи. Директор закладу 
Олена Горбенко, дякуючи за підтримку, 
передала військовим поробки, які були 
зроблені учнями школи.

Сєвєродонецька місцева прокурату-
ра Луганської області направила до суду 
позовну заяву про розірвання договорів 
оренди земельних ділянок  площею по-
над 36 га вартістю 3,6 млн, повернення 
їх у розпорядження держави та стягнення 
заборгованості з орендної плати.

Встановлено, що Муратівська сільська 
рада Новойдарського району  уклала з 
фізичною особою 12 договорів оренди 
землі з числа невитребуваних земельних 
часток (паїв).

Позов мотивовано тим, що з верес-

ня 2019 року орендар у порушення зе-
мельного законодавства та договірних 
зобов’язань не сплачував орендну плату за 
користування землею. Через це місцевий 
бюджет недоотримав близько 50 тис. грн.

Наразі за позовом місцевої прокура-
тури Новоайдарським районним судом 
Луганської області відкрито провадження 
у справі.

Н. ПЕРОВА, прокурор 
Новоайдарського відділу 

Сєвєродонецької 
місцевої прокуратури.

 
 

Міністерство освіти та науки України 
оприлюднило точні дати та необхідну 
інформацію про вступну кампанію             
у заклади вищої освіти.

Так, реєстрація електронних кабінетів 
для вступу на бакалаврат розпочнеться   
1 серпня.

Основні дати вступної кампанії – 
2020:

- прийом заяв триватиме з 13 по            
22 серпня;

- вступні іспити та творчі конкурси 
на бюджетну форму навчання пройдуть 
з 1 по 12 серпня, на контрактну форму        
навчання – з 13 по 22 серпня;

- співбесіди відбудуться з 16 по              
18 серпня;

- рейтингові списки вступників на 
основі ЗНО, творчих конкурсів та іспитів 
мають бути оприлюднені не пізніше       

12 години 27 серпня;
- подача документів на бюджетну фор-

му навчання – до 31 серпня, зарахування 
вступників на бюджет – до 5 вересня;

Абітурієнти, які вступають на основі 
повної загальної середньої освіти, мо-
жуть подати 5 заяв на бюджетну форму 
навчання.

Також у 2020 році встановили конкурс-
ний бал не менше 140 балів для галузі 
знань «Право», «Публічне управління 
та адміністрування» та «Міжнародні 
відносини», а також не менше 130 
балів для спеціальності «Фармація,                      
промислова фармація». 

Мінімальний конкурсний бал на бюд-
жет на основі повної загальної середньої 
освіти визначений на рівні 125 балів.

24tv.ua

1 июля в Пенсионном фонде Украины 
провели перерасчет пенсионных выплат. 
Этот шаг был связан с ростом прожи-
точного минимума (с 1 638 грн до 1 712 
грн), передает пресс-служба ПФУ.

Неработающие пенсионеры по-
лучат обновленную минимальную 
пенсию, а также новые доплаты за                                 
сверхнормативный стаж.

Также вырастут размеры установлен-

ных к пенсиям надбавок, повышений, 
пенсий за особые заслуги перед Украи-
ной, других доплат, которые базируются 
на размере прожиточного минимума.

Размер повышения пенсионных вы-
плат по результатам перерасчета зависит 
от того, какие составляющие входят в 
пенсионные выплаты, которые исчисля-
ются от прожиточного минимума.

sud.ua
РОЗМІРИ ВИПЛАТ З 01.07.2020 р.

Порядок визначає: процедуру, умови 
надання допомоги по безробіттю, у т. ч. 
одноразової її виплати для організації 
безробітним підприємницької діяльності; 
механізм обчислення регіональними та 
базовими центрами зайнятості, а також 
філіями регіональних центрів зайнятості 
державної служби зайнятості (далі — 
центри зайнятості) страхового стажу. 

Центри зайнятості призначають до-
помогу по безробіттю з восьмого дня 
після реєстрації безробітного за його 
особистою заявою. У період проведення 
заходів, спрямованих на запобігання ви-
никненню та поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19), а також 
локалізацію та ліквідацію її спалахів та 
епідемій, допомогу по безробіттю при-
значають з першого дня після надання 
статусу безробітного.

 Розмір допомоги по безробіттю виз-
начають на підставі відомостей реєстру 
застрахованих осіб Державного реєстру 
загальнообов’язкового державного соці-
ального страхування залежно від страхо-
вого стажу, заробітної плати (доходу). 

Якщо відомості в Реєстрі відсутні, 
стаж визначають на підставі довідок про 
заробітну плату (грошове забезпечення, 
винагороду за цивільно-правовим до-
говором), виданих особі роботодавцем, 
військовим комісаріатом, де така особа 
перебувала на обліку, військовою ча-

стиною, органом, де особа проходила   
службу (далі - довідка про зарплату). 

Порядок не змінює розмір допо-
моги по безробіттю у порівнянні з    
попереднім Порядком. 

Порядок унормовує, як рахувати 
страховий стаж для визначення розміру      
допомоги по безробіттю: 

до 01.01.2011; з 01.01.2011 до 
01.01.2016; з 01.01.2016. 

Також в Порядку визначено, в яких 
випадках: відкладають та скорочують 
допомогу по безробіттю; припиняють та 
поновлюють допомогу по безробіттю. 

Допомогу по безробіттю виплачують 
не рідше ніж два рази на місяць, а за зго-
дою безробітного — один раз на місяць. 

У трудовій книжці посадова осо-
ба центру зайнятості робитиме запис 
про початок, поновлення, скорочення 
та припинення виплати допомоги по 
безробіттю в порядку, передбачено-
му підпунктом «е» пункту 2.19 глави 2 
Інструкції про порядок ведення трудових 
книжок працівників, затвердженої нака-
зом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту 
від 29.07.1993 № 58. 

У разі припинення виплати допомо-
ги по безробіттю усі записи, унесені до 
трудової книжки особи, засвідчуються 
особистим підписом посадової особи та 
печаткою центру зайнятості.

kadrovik01.com.ua

 

Міністерство економіки наказом від 06.04.2020 р. № 624 затвердило Поря-
док надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для 
організації безробітним підприємницької діяльності.
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За плечами Марии Федоровны и 
счастливая семейная жизнь, и война,       
и целая история страны. 

Росла в многодетной семье, с детства 
была приучена к труду, рано научилась 
и ткать, и вышивать. Выросла. Получи-
ла мирную замечательную профессию 
комбайнера. Пришло время - вышла за-
муж. Хотя почувствовать себя молодой 
женой, хозяйкой девушка так и не успе-
ла. Война. Молодой супруг отправился 
на фронт. Вскоре призвали в ряды армии     
и нашу героиню Машу Калашникову. 

Как водится, сначала «учеба». Им, но-
вобранцам-девчонкам, выдали винтовки, 
отправили в дозор. Мария Федоровна с 
улыбкой вспоминает: «Ходила я, ходила, 
таскала винтовку за собой. Устала, по-
ставила ее. Тут подходит командир и го-
ворит, мол, дай винтовку посмотреть. Ну, 
я и протянула ему оружие. Так оказалась 
на гауптвахте. Оружие-то свое в руки 
никому давать нельзя. Строго запрещено 
по инструкции. Вот такой урок получила     
в самом начале своего боевого пути».

Были еще, конечно, моменты из во-
енной биографии, о которых ветеран 
вспоминает с улыбкой. Но война – это 
не шутки. Все девчонки юные, а жили 
в условиях, которые под силу только 
мужчинам. Приборы тяжеленные, не для 
девичьих рук, а они их таскали. Тяжело 
было и поднимать, и упорядочивать, да 
и само время тянулось очень медлен-
но – от этого больше было страшно. И 
кошмарные воспоминания порой до сих 
пор не дают спокойно спать. Зверствам 
фашистов нет оправданий. Повешенные 
и безвинно убитые женщины, старики, 
дети, молоденькие девчонки – такие кар-
тины приходилось видеть бригаде Ма-
рии Федоровны, когда они входили в на-
селенные пункты уже после отступления 
гитлеровских войск…

А когда ступили на будто раскален-
ную землю после битвы на Курской 
Дуге… Тела, тела… Как же много их, 
принявших смертельный бой за родную 
страну… Когда собирали и хоронили 
погибших солдат в самостоятельно вы-
рытых Братских могилах, женщины не 
могли сдержать слез и плача. Настояще-
го громкого плача. Тогда командиру, чтоб 
успокоить подчиненных, вывести их из 
истерики, пришлось сделать несколько 
выстрелов вверх. Это привело бойцов в 
чувство. И, как бы тяжело ни было, они 
отправлялись дальше, на выполнение 
своей сложной, опасной миссии. Часто 
казалось, что такие испытания человеку 
вынести невозможно. Чего стоит только 
ужасающее зрелище – сожженные тела 
в польском концлагере. Наши войска       
совсем немного не успели…

Кстати, служила Мария Федоровна в 
трофейных войсках. Всю войну прошла 
рядовой в составе четвертой отдельной 
трофейной бригады. О трофейной служ-
бе не пишут книг, не снимают фильмов, 
поэтому многие не знают, что такая 
служба существовала в составе Армии в 
период Второй мировой войны. Между 
тем, значение трофеев трудно переоце-
нить. За годы войны, к примеру, трофей-
ная служба собрала 24612 танков и САУ, 
которых хватило бы для укомплектова-
ния 120 немецких танковых дивизий. 
72204 орудия, захваченных на полях 
сражений, могли бы составить артвоо-
ружение 300 пехотных артиллерийских 
дивизий.

Трофеи всегда сопутствовали войнам 
как символические и материальные ре-
зультаты победы над противником. В 
современную эпоху (по международным 
законам и обычаям войны) под трофе-
ями принято понимать захваченное у 
противника вооружение, военное иму-
щество, продовольствие, военно-про-
мышленное оборудование, запасы сырья 
и готовой продукции, предназначенные 
для обеспечения нужд вооруженных                      
сил воюющего государства.

Вот так в составе трофейной бригады 

прошла Польшу, Прагу, дошла до Берли-
на. Награждена Орденом Отечественной 
войны второй степени, медалью «За По-
беду над Германией», юбилейными. Из-
вестие о Победе застало бригаду Марии 
Федоровны на боевом посту. Эмоциям 
не было предела. Уважаемая юбилярша 
вспоминает, как прибыл их командир, 
выстроил всю бригаду и, еле сдержи-
вая слёзы, объявил об окончании этой 
страшной, кровопролитной войны. Все 
плакали и смеялись: они дождались По-
беды, которую приближали как могли.

Закончилась война. Маша Калашни-
кова вернулась домой, в родную Спе-
ваковку. Вернулась вдовой. Муж погиб 
на фронте. Подорвался на мине. После 
возвращения практически ни дня не 
отдыхала: разрушенное войной хозяй-
ство нужно было восстанавливать. Ра-
ботала на ферме телятницей, в колхозе 
на поле. Трудилась, не покладая рук.                        
Никакой работы не боялась. 

Вышла замуж во второй раз за пре-
красного парня Федора. Он также про-
шел всю тяжесть военного лихолетья, 
ужасы плена, но сохранил ту доброту, 
ту человечность, которых порой так не 
хватает в нашем современном мире. С 
ним у нее сложилась счастливая семей-

ная жизнь, они стали замечательными        
родителями четырех деток.

А теперь Мария Федоровна уже самая 
лучшая бабушка для своих шестерых 
внуков, да еще и прабабушка!

Поразительно, но пройдя через такие 
жестокие испытания, Мария Федоровна 
никогда не жаловалась на судьбу, умеет 
радоваться каждому дню, сохранила та-
кое жизнелюбие, оптимизм, которым нам 
в пору поучиться. Дочь долгожительни-
цы Анна замечает: «Наверное, только то 
поколение способно было пройти войну, 
отстроить хозяйство в послевоенные 
годы, но не озлобиться, не погрязнуть 
в ненависти, оставаться доброжела-
тельными и справедливыми. У нас уже                                                             
так не получается».

Неслучайно долгий век послан лю-
дям, которые прошли через всё пекло 
огненных лет, выстояли, выжили, заво-
евали для нас свободу и независимость.

Добрая, открытая, приятная – этот об-
раз Марии Федоровны у каждого жителя 
Спеваковки. Кроме того, женщина на-
делена невероятным чувством юмора и 
даром рассказчика. Кстати, так же ярко и 
образно увлечь рассказами мог и супруг 
Марии Федоровны, Федор Григорьевич. 
Вся большая родня, знакомые были про-

сто в восторге от колоритного говора и 
красочных рассказов супружеской пары.

И вот уже столетний юбилей. Поздра-
вить долгожительницу с такой значимой 
датой приехали приехали дорогие гости: 
заместитель председателя районной го-
сударственной администрации Елена 
Коробка, заместитель председателя рай-
онного совета Александр Перов, Спева-
ковский сельский голова Галина Линник, 
председатель районной общественной 
организации ветеранов Украины Алек-
сандр Косов, сотрудница местного ФП 
Вера Черкашина, а также родственники,   
друзья, соседи.

Искренне поздравили юбиляршу с 
таким выдающимся юбилеем Елена 
Александровна Коробка и Александр 
Викторович Перов: «Замечательный, чу-
десный, добрый человек, Вы прожили 
целый век и смогли всем показать при-
мер чести, щедрости, искренности, целе-
устремлённости и выдержки. И сегодня 
мы Вам хотим пожелать хороших вос-
поминаний с улыбкой, благополучных 
дней с любовью и радостью, спокой-
ствия души с гармонией и отрадой».

Не жалела теплых слов для поздрав-
лений замечательной односельчанки-
долгожительницы и сельский голова Га-
лина Ивановна Линник: «Поздравляю с 
прекрасным юбилеем мудрости и сил. В 
Ваши 100 лет желаю отлично себя чув-
ствовать, каждый день встречать с улыб-
кой и надеждой, греть своё сердце сча-
стьем и любовью родных». Кроме этих 
теплых слов Г. И. Линник прочла в честь 
именинницы поздравительные стихи.

«Ваш жизненный путь – ярчайший 
пример чести, целеустремлённости и 
выдержки. На Вашу долю выпало не-
мало испытаний. С самого детства Вы 
познали цену тяжелого труда, прошли 
войну. И в послевоенные годы Вы внес-
ли значительный вклад в восстанов-
ление народного хозяйства, оставаясь 
верным своим жизненным принципам, 
главным из которых является любовь к 
стране и малой родине. Ваше трудолю-
бие и усердие заслуживают уважения», 
- подчеркнули гости. «100 лет – удиви-
тельный юбилей в наше время, - сказал 
глава районной ветеранской организа-
ции Александр Иванович Косов. – Вы 
достойно прошли это столетие, стали 
свидетелем и участником важных исто-
рических событий. При этом остались 
сильным человеком, который является 
примером для будущих поколений. Жела-
ем Вам здоровья крепкого, еще много лет                                                                          
жить в мире, согласии и благополучии!».

На вопрос, как прожить 100 лет, Ма-
рия Федоровна ответила не задумыва-
ясь, что нужно работать и ещё раз рабо-
тать, честно и усердно, любить жизнь, 
каждый новый день начинать с улыбки. 
И, конечно, никаких вредных привы-
чек. Да и лекарствами злоупотреблять              
юбилярша не советует.

Мария Федоровна была рада гостям и 
благодарила их за тёплые слова поздрав-
лений и пожеланий, за цветы и подарки.

Вместе с юбиляршей поздравления 
принимали и ее дочери, которые жи-
вут с любимой мамочкой, заботятся о 
ней, делают все возможное, чтобы каж-
дый день ее жизни был полон хороших 
новостей, добра, любви и понимания. 
Поэтому замечательные дочери Анна 
и Раиса также приняли от гостей по-
здравления с маминым юбилеем, благо-
дарности за такое чуткое и трепетное 
отношение, а ещё пожелания счастья,                                                  
мудрости и радости.

Сердечно и душевно поздравляем с 
великим праздником, с 100-м Днём рож-
дения уважаемую Марию Федоровну и 
мы. Желаем тёплых и радостных вос-
поминаний, искренней любви и заботы 
родных, большого уважения и благопо-
лучия, доброты души и счастья, верного 
здоровья и отличного самочувствия!

М. ТИХОНОВА.

 

В 17 километрах от Новоайдара у подножия живописных меловых гор рас-
положилось село Спеваковка. На одной из ее улиц, за заборчиком с памятной 
табличкой, гласящей, что здесь живет ветеран Второй мировой войны, вы най-
дете небольшой, спрятавшийся в ветвях сада, уютный домик с широким крыль-
цом, светлый, приветливый, как и сама его хозяйка – Мария Федоровна Попсуй.

7 июля 2020 года Мария Федоровна встретила свой прекрасный юбилей 
– ей исполнилось 100 лет. Много испытаний выпало на долю этой светлой и 
мудрой женщины. Вековая история нашей страны прошла сквозь её судьбу.                             
Радовала и огорчала. Но главное — никогда не позволяла опускать руки.

Однополчанки. Мария Попсуй - справа в верхнем ряду
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«Мои сыновья — моя радость, моя опо-
ра и отрада, - с гордостью говорит Наталья. 
-  Данилу – 15, он окончил 9 класс.  Ники-
те — 6, осенью он пойдет в первый класс.         
Они — мое сокровище».

Улыбчивые, доброжелательные мальчи-
ки просто обожают свою маму. «Мы очень 
любим проводить время вместе. Скучно 
нам точно не бывает. Как с нашей мамой 
можно заскучать? Она всегда придумывает           
нам интересные занятия».

О талантах Натальи Станиславовны 
можно рассказывать долго. Ее любимое 
место работы — Муратовская сельская би-
блиотека, где создан уют и доброжелатель-
ная атмосфера. Библиотекарь идет в ногу 
со временем и ищет новые формы работы, 
которые просто обожают читатели. Жизнь 
быстро мчит вперед, общество меняется, 
новые технологии заполняют все вокруг, ме-
няются люди и их потребности. Как будто 
недавно библиотеки были только храмами 
книг, а сегодня это развитые учреждения, 
не похожие одно на другое, с пакетом раз-
нообразных услуг для пользователя. Би-
блиотекари, с присущим им энтузиазмом и 
креативностью, пытаются изменить и тран-
сформировать свои любимые места работы, 
чтоб не отставать от времени и быть нуж-
ными обществу, громаде. Такая в работе и 
Наталья Станиславовна.

А еще Наташа – активная участница ху-
дожественной самодеятельности, замеча-
тельно поет и наделена отличными актер-
скими и организаторскими способностями.

Так что, чем заняться в свободное вре-
мя со своими детьми, она точно придума-
ет. «Мы и рукодельничаем, и совместные 
прогулки устраиваем, и «вылазки» в город, 
в детский развлекательный центр делаем. 
С транспортом, правда, не очень. Но, нес-
мотря на сложности, справляемся, находим 

выход из ситуации. Если есть возможность, 
едем на автобусе, нет — нанимаем машину. 
Пусть дороговато, но я считаю, что детям 
нужно обеспечивать счастливое детство.

 Ездили на море. Жаль, в этом году из-
за пандемии коронавируса на море съездить 
вряд ли выйдет. Но ничего, мы придумаем, 
чем заняться. Это уж точно».

Даня и Никита имеют массу увлечений, 
очень активные ребята, но все же всегда 

с нетерпением ждут маминого прихода              
с работы. 

«Я благодарна родителям, которые по-
могают мне с ребятами, присматривают за 
ними, пока я на работе. Конечно, я всегда 
тороплюсь домой после рабочего дня. Это   
так здорово знать, что тебя ждут дома».

Бывает непросто, порой сложно. Не 
всегда все складывается так, как хочется, 
но эта семья не теряет оптимизма. Когда 

они вместе, им ничего не страшно. А их 
позитивный, такой жизнерадостный звон-
кий смех заряжает хорошим настроением       
родных и друзей.

«Говорят, с детьми, особенно в переход-
ном возрасте, сложно бывает. И мамам с 
мальчишками не всегда удается наладить 
отношения и найти общий язык. Но, пожа-
луй, не соглашусь. Мне с моим подростком 
Даней абсолютно не сложно. Он доверяет 
мне, и я горжусь этим. Я никогда не подведу. 
А с младшим – Никиткой – мы возимся всей 
семьей. Мои сыновья — моя гордость!».

Никита и Даниил, как настоящие муж-
чины, – мамина опора, защита и радость, 
главные помощники. Они никогда не подве-
дут бабушку с дедушкой, любимую мамоч-
ку, делают все возможное, чтобы поменьше 
огорчать свою дорогую семью.

Искренность и любовь мы можем 
ощутить, даже глядя на вот это фото, ко-
торое нам передала Наталья. Здорово,                                
согласитесь!

Не зря говорят, что нет крепче на зем-
ле союза, чем счастливая и дружная семья. 
Семья — это наивысшее счастье, которое 
человек может создать сам.

Настоящая ценность в жизни — это род-
ные и близкие люди. И мы от души желаем 
этой милой семье, всем нашим читателям: 
пусть детский смех раздается повсюду, а 
родные будут вам верной опорой. Пускай 
вас всегда согревает тепло любви. Желаем 
вашим семьям быть цветущими, дружны-
ми и сплоченными. Благополучия и добра 
всем семьям, счастья, радужных планов 
и множества интересных занятий. Пусть 
семья всегда будет крепкой скалой, защи-
той от невзгод и утешением в неприятно-
стях. Любви, красоты, доброго будущего,                                       
достатка и развития!

М. ТИХОНОВА.

Они смеются и веселятся, будто в целом мире они одни и нет никаких проблем. 
Они — настоящая любящая семья, добрые друзья, родные и близкие друг другу люди. 

Даниил, Никита и их мама Наталья Жеваченко из села Муратово — дей-
ствительно замечательная семья, которая готова поддержать друг друга                                          
в любой ситуации.

Традиційно риболовля вважалася суто чоловічою 
справою, але з часом все більше і більше жінок долу-
чаються до цього заняття, складаючи конкуренцію на-
віть досвідченим чоловікам-рибалкам. Яскравим при-
кладом жінок-рибалок є мешканки Щастя Ніна Мутуку                  
та її колега Людмила Головченко.

Людмила захопилася риболовлею ще в дитинстві 
– батько брав її з собою та долучав до клопіткого про-
цесу взаємодії з природою, таким чином навчаючи                   
всім премудростям.

«Я завжди знаходила це заняття захопливим. Воно 
дозволило нашій сім’ї знайти нове спільне хобі, більше 
взаємодіяти. Вже ставши дорослою та маючи власну 

родину, я розумію, що саме риболовля стала нашим го-
ловним відпочинком. Адже з часом не тільки старший 
син та чоловік, а й молодша дочка Віолета розділили моє 
захоплення», - говорить Людмила.

Віолета з гордістю поділилася однією зі своїх «пере-
мог»: «Нещодавно я спіймала свою рибу-рекордсмен-
ку! Вона була більшою, ніж та, що спіймала моя мама.     
Було стільки емоцій!».

Для Ніни захоплення риболовлею стало несподіван-
кою. Все вирішив випадок: «Ми з Людою знайомі до-
сить давно, але спільний відпочинок родинами вдалося 

організувати лише цієї весни. Спочатку я 
просто спостерігала, як вона вудить рибу, як 
її чоловік навчає доньку насаджувати нажив-
ку, але особливої уваги це заняття не привер-
нуло. Лише коли мене вмовили взяти до рук 
вудку, я зрозуміла увесь захват цього спосо-
бу відпочинку. Я відчула неймовірні емоції, 
коли зрозуміла, що риба на гачку. Людми-
ла навчила мене основам, і я з нетерпінням 
чекала наступного разу. З того моменту ри-
боловля – моє захоплення та спосіб відпо-
чинку, до якого я намагаюся долучити сина», -                                                                                      
пригадує Ніна.

Оскільки Ніна та Людмила працюють 
у Щастинській обласній санаторній шко-
лі, з часом до них почали приєднуватися 
й учні, знаходячи у риболовлі власне за-
хоплення та формуючи особливі спогади                                   
про літні канікули.

«Для мене риболовля – це, в першу чер-
гу, можливість цікавого дозвілля разом з 
вихователями та друзями. До місця про-
ведення ми часто їдемо на велосипедах, 
беремо з собою перекус, адже на природі 
завжди смачніше!», - ділиться враженнями                                        
Дмитро Лопухов, учень 9 класу.

Але не тільки хлопці цікавляться цією 
нелегкою справою. Наслідуючи приклад 
Ніни та Людмили, учениця 7 класу Марія 
Дорофєєва також захопилася риболовлею. 
«Я одразу зацікавилася цією справою – 

завжди була терплячою, а можливість нових знань та 
умінь стимулювала мій розвиток у цьому напрямку», -                    
розповідає дівчина.

Доки старші учні школи вудять, молодші з ці-
кавістю досліджують довкілля, вивчаючи рослин                                          
та тварин рідного краю.

Спираючись на статистику, можна  з впевненістю ска-
зати, що риболовля активно стає не тільки «чоловічою 
справою», розширюючи кордони сучасного світу.

Н. МУТУКУ.

 Друга неділя липня – день рибалок України. Та не тільки професіонали цієї справи долучаються до відзначення 
цього дня, а й любителі, для яких риболовля – пристрасне захоплення (а для багатьох – і спосіб життя),              
що з часом навіть стали класифікувати як спорт.

Для більшості українців риболовля – це відпочинок, який можна схарактеризувати як найважчий 
спосіб розслабитися, оскільки це заняття потребує зосередженості, витримки та уваги. І часто така 
терплячість щедро винагороджується. Перебування на свіжому повітрі сприятливо впливає на весь організм,                                 
спілкування з природою дозволяє хоча б трохи забути про щоденні турботи.
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Вперше ми провели свято 
Івана Купала в Райгородці в 
1995 році. Перші пару років це 
було суто наше родинне райго-
родське свято, а потім на нього 
стали поступово приходити,  
приїжджати гості. Ось так по-
малу воно набуло слави більшої 
за просто сільські масштаби. І 
тут можна було зустріти людей, 
з якими не бачився багато років!

Так як би там не було, до 
проведення дійства ми завжди 
готувалися ретельно та відпові-
дально. Наша мета – принести 
людям задоволення, справжній 
святковий настрій, змусити за-
бути про проблеми та буден-
ні турботи й повеселитися від 
душі. На допомогу нам, Райго-
родському сільському Будинку 
культури та самодіяльним ар-
тистам, завжди приходили Рай-
городська сільська рада, Рай-
городське лісництво. На наше 
свято чекали і діти, і дорослі. І 
це означало, що ми працюємо 
та стараємось недарма. Колись 
мій син Ігор, побачивши всю 
цю колотнечу, підготовку прак-
тично цілодобову та без вихід-
них, спитав: «Мамо, нащо аж 
так серйозно?». Але після того, 
як побував на святі, він карди-
нально змінив думку: «Тепер я       
розумію, що воно того вартує».

Святкова програма була 

насичена колоритними тра-
диціями, які передавалися з 
покоління в покоління. Напри-
клад, люди старшого поколін-
ня, бабусі розповідали своїм 
онукам про таку традицію                                                     
як плетення вінків.

Вважалося, що у це свято не-
обхідно сплести вінок з польо-
вих трав і квітів. За традицією, 
в нього потрібно вплести сим-
волічні квіти.  М'ята, материнка, 
полин, вплетені у вінок, захища-
ли від наврочування; материнка 
— символ материнської любо-
ві, мальви притягували кохан-
ня, деревій притягував людей з 
добрими намірами та відганяв 
лицемірних, неприємних; кали-
на у купальському вінку — для 
зміцнення здоров'я, родючості 
жінки; безсмертник — символ 
здоров'я, довголіття, ромашка 
— захищає, червоний мак — 
квітка літніх та знедолених жі-
нок, квітка спокою, покращення 
долі. Хміль допомагає вирішити 
спірні і складні питання, це квіт-
ка розуму, мудрості. Незабуд-
ка дарує стабільність, вірність 
коханого, супутниця в далеку 
дорогу. Чорнобривці, любисток 
— квіти любові, привабливості, 
вірності. Волошки дарують ніж-
ність, гнучкість коханого, жінку 
роблять витонченою. Барвінок 
у купальському вінку символі-

зує притягування юнаків до ді-
вчат. У вінки вплітали «пижмо 
звичайне», сокирки, васильки, 
резеду та інші пахучі трави.

Трави, зібрані в ніч на Івана 
Купала, мають особливу цілю-
щу силу, яка виліковує багато 
хвороб. Особливо корисні де-

ревій, звіробій, ромашка. І все 
це було однією з «родзинок»        
нашого святкування.

Також за традицією у вінок 
треба вставити запалену свічку, 
пустити його з води і спостері-
гати, що буде відбуватися далі: 
якщо вінок швидко тоне – це 

означає, що весілля в цьому 
році дівчині не варто очікувати; 
якщо свічка у вінку гасне, зна-
чить, суджений розлюбив; якщо 
вінок запливає далі інших, то і 
дівчина буде щасливіше всіх, 
хто бере участь у ворожінні; 
якщо вінок пристав до берега 
– поганий знак: бажане не збу-
деться, якщо ж навпаки, вінок 
пливе далеко і швидко, то варто 
чекати щастя і любові.

Звичайно, намагалися ми 
знайти і цвіт папороті. Існує по-
вір’я про цвіт папороті, котрий 
нібито з’являється в купальську 
ніч. За легендою, папороть цвіте 
лише одну коротку мить найко-
ротшої у році ночі під Івана Ку-
пала. Здобути цю квітку досить 
важко, оскільки її береже від 
людей нечиста сила. Вважалося, 
що опівночі цвіт папороті з’яв-
ляється тільки на декілька се-
кунд і одразу ж зникає. У того, 
хто знайде чаклунську рослину, 
збудуться всі бажання, він буде 
щасливим, здоровим і багатим. 
А ще й через вогнище стрибали 

наші найсміливіші мешканці та 
гості села, аби бути здоровими, 
щасливими та коханими.

І яке ж свято в Райгородці 
без концертної програми, без 

видовища? Без пісень, танців, 
віршів, Нептуна та Русало-
ньок не проходив жоден наш 
купальський вечір. Святкова 
програма була настільки на-
сичена, що в ній брали участь 
по 4-5 поколінь райгородців!                                        
Ви тільки уявіть собі!

А Олександр Єгорович Євдо-
кимов навіть спеціальну пісню 
написав під назвою «Купаль-
ская» (і вірші, і музика – його 
таланту справа) до цього свята. 
Можна сказати, купальський 
райгородський    гімн. 

Йду берегом. І трохи сумно. 
Сьогодні тут могло бути зовсім 
інакше. Хочеться чути цей сміх, 
хочеться, щоб над Айдаром 
знов лунали пісні, а його води 
прикрашали дівочі віночки. 
Сподіваємось, скоро ми подо-
лаємо пандемію загрозливого 
коронавірусу і обов’язково з 
гарним настроєм зустрінемося 
на звичному місці.

В. ЄВДОКИМОВА, директор 
Райгородського СБК.

Купальская

Купальский праздник в Райгородке начинается,
На праздник сей спешит народ.

А на лугу костер искрится, разгорается,
Вокруг него девчонки водят хоровод.

А в магазинах на прилавках много сладостей, напитки
И райгородский хлебный квас.

Алферов Витя, Коля Бублик
На гармониках играют так, 

Что ноги сами рвутся в пляс.
Загадки, конкурсы, проводят игры разные, 

Повсюду слышен звонкий смех.
Здесь Водяной с Бабой-Ягою и Кикиморой

Поднимут сразу настроение у всех.
И вот на травы пали росы серебристые,

Но праздник длится у костра.
А над Айдаром льются песни голосистые,

И продолжается гулянье до утра.
А над родным селом пусть зорька разгорается,

Рассвет встречает соловей.
И с каждым днем пусть Райгородка наша милая

Становится дороже и родней!
А. ЕВДОКИМОВ.

Проходжу знайомими місцями коло річки Айдар тут, в рідній Райгородці. Як же гарно! Яка 
природа навкруги! Яка краса! Сама йду, а на думку приходять спогади. 6-7 липня тут завжди 
бувало так гамірно, так багатолюдно: святкували ми Івана Купала.

Це не перебільшення: на наше сільське свято з’їжджалися гості з різних куточків Новоай-
дарщини, з Щастя, Луганську (у свій час), та навіть здалеку, з-за кордону. Люди спеціально 
«підгадували», щоб їхні відпустки співпадали з нашим святкуванням.
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Відповідно до Закону України 
«Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу», Положення про 
підготовку і проведення призову 
громадян України на строкову 
військову службу та прийняття 
призовників на військову служ-
бу за контрактом, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.03.2002 № 352, 
Указу Президента України від 
16.01.2020 року № 13/2020 «Про 
звільнення в запас військовослуж-
бовців строкової служби, строки 
проведення чергових призовів та 
чергові призови громадян Украї-
ни на строкову військову службу 
у 2020 році» (зі змінами) та роз-
порядження голови Новоайдар-
ської районної держадміністрації 
від 17.02.2020 року № 54 «Про 
проведення призову весною 2020 
року громадян України на стро-
кову військову службу в Ново-
айдарському районі Луганської 
області» (зі змінами) у Новоайдар-
ському районі проводиться призов 
на строкову військову службу у 
липні 2020 року громадян України                                                                  
1993 – 2002 років народження.

Явці на призовну дільницю Но-
воайдарського району підлягають 
усі громадяни 2002 року народ-
ження, яким в період чергового 
призову виповниться 18 років, а 
також громадяни, які народилися у                                                      
1993 - 2001 роках, у яких закін-
чився термін відстрочки від при-
зову або які не призвані раніше 
на строкову військову службу                                                    
з різних обставин. 

Згідно пункту 8 статті 15 За-
кону України «Про військовий 

обов'язок і військову  службу», у 
разі, якщо за будь-яких обставин 
повістка не надійшла,  громадя-
ни призовного віку зобов’язані 
з'явитися до районної призовної 
дільниці в десятиденний строк з 
дня початку відповідного черго-
вого призову, визначеного Указом 
Президента України, на засідання                                                                                      
районної призовної комісії.

Громадяни, які з дня початку 
відповідного чергового призову, 
визначеного Указом Президента 
України, не з'явились без поваж-
них причин до призовної дільниці, 
для проходження призовної комі-
сії, несуть відповідальність згідно 
ст. 210 Кодексу України про адмі-
ністративне порушення та ст. 335 
Кримінального Кодексу України.

Усі нижчезазначені громадяни 
зобов'язані терміново прибути на 
призовну дільницю до Новоай-
дарського районного військового 
комісаріату за адресою: смт. Но-
воайдар, вул. Айдарська, буд. 2 та 
мати при собі документи, які по-
свідчують особу:

Бахмутівська сільська рада
Долженко О. С.; Птушкін О. 

М.; Лаптєв А. В.; Никифоров М. 
С.; Леонтьєв Д. О.; Кравець О. Д.

ВЦА с. Кримське
Новіков І. В.; Бахтін В. О.
ВЦА с. Трьохізбенка, Кряків-

ка, Лобачеве, Лопаскине та Орі-
хове-Донецьке

Гончаров О. О.; Яковлев С. В.
Гречишкінська сільська рада
Гречишкін Д. В.; Гречишкін    

Д. І.; Новік П. О.; Самойлов О. С.; 
Смолянинов Р. М.; Балаклеєць А. 
Р.; Сергієнко С. Г.; Скурідін О. П.; 

Запорожченко  С. А.; Москаленко 
І. А.

Денежниківська сільська рада
Євдокимов А. В.; Зарвовський 

В. С.; Михайлов Є. О.; Виноку-
ров С. В.; Долбін В. А.; Остапенко     
С. І.; Острадчук О. А.; Дорошин 
Є. В.; Долбін М. О.; Острадчук    
В. А.; Юріков С. О.; Волошин            
О. Р.;  Єрмаков М. О.

Дмитрівська сільська рада
Гиренко Д. Ю.; Гасумов О. А.; 

Куценко М. В.; Криничний Р. Ю.

Колядівська сільська рада
Шевченко О. М.; Бурим О. С.; 

Кучеренко О. Б.; Коріняка Б. А.; 
Семикоз М. В.; Стрижак М. Д.; 
Бондар Б. Р.

Муратівська сільська рада
Ломакін Ю. Г.; Товстоп'ятенко 

О. А.; Голубничий Д. Ю.; Зубков 
Д. С.; Дашкевич М. В.;  Бойцов     
Р. М.; Толстопятенко О. А.; Черно-
вілов Я. О.

Новоайдарська селищна рада
Артьомов Р. С.; Головачов          

І. Ю.; Дорогін А. О.; Раков Д. О.; 
Черкашин К. С.; Амбросімов А. 
О.; Дудніков В. С.; Колосов Є. О.; 

Серпуховітін С. О.; Сташин М. 
М.; Ткаченко І. В.; Щиров Є. О.; 
Лобода М. В.; Новіков В. О.; Чер-
воненко О. В.; Безкровний С. В.; 
Григоренко В. С.;  Логвинов М. О.; 
Махортов О. В.; Мирошниченко 
Д. В.; Новіцький І. М.; Солдатенко 
О. Є.;  Ткаченко С. Ю.; Шеховцов 
С. С.; Щиров В. В.; Головко Р. В.; 
Дарчук Д. В.; Радченко Я. В.; Сол-
датенко В. В.; Барков М. В.; Гре-
чишкін В. С.; Кислий В. В.; Носов 
В. О.; Тарасенко В. М.; Тиханов 
А. О.; Грачов О. О.; Іващенко А. 
О.; Кошєлєв В. О.; Носков О. В.; 
Павленко В. С.; Подгайченко І. 
Ю.; Скубак А. О.; Тіханов В. С.; 
Касьянов В. С.; Рогожніков Я. 
Д.; Хабло Я. Р.; Щербаков Д. А.;    
Верболюк Д. В.; Тіханов К. О.

Новоохтирська сільська рада
Омаров В. Р.; Роменський А. 

Ю.; Давидов В. Ю.; Лінник В. В.; 
Роменський Д. Ю.; Асланов М. Е.

Олексіївська сільська рада
Долженко О. В.; Репка О. Г.; 

Федотов Д. Г.; Борман О. В.; Саб-
лін О. А.; Глущенко Г. Д.

Побєдівська сільська рада
Бугайов М. М.; Єгоров О. С.; 

Черкашин А. С.
Райгородська сільська рада
Богданов М. Л.; Мальцев І. П.; 

Осташков О. І.; Куштим О. О.; 
Бутенко О. А.; Байрамов Е. С.;  
Матузков В. Е.

Смолянинівська сільська рада
Світличний М. О.; Дядькин     

С. В.; Петрик О. А.; Цисарський 
М. І.; Гордов С. О.

Співаківська сільська рада
Шовкопляс А. І.
Чабанівська сільська рада

Сазонов О. А.; Мозговий М. В.; 
Бородій М. О.; Воробйов М. М.; 
Потапов М. В.

Штормівська сільська рада
Біндас О. В.; Кіриєнко                    

О. В.; Науменко В. Ю.; Піро-
гов О. Ю.; Панов О. В.; Бахмет                                                        
Є. Ю.;  Єремєєнко С. П.; Полян-
ський  В. С.;  Шовкопляс Р. С.; Ка-
люжний Є. М. 

ВЦА м. Щастя
Гак М. Є.; Малюченко О. С.; 

Селезньов І. Ю.;  Слєпцов А. Ю.; 
Харченко С. А.; Заєленчиць В. О.; 
Мірзамухомедов О. І.; Печегін В. 
Ю.; Русанов Р. О.; Адамчук М. В.; 
Борсук В. О.; Бурих І. О.; Крайнов 
Д. С.; Кузьменко Є. Д.; Оселедько 
А. В.; Соколков М. С.; Шевченко 
В. Ю.; Кашарайло Є. А.; Коно-
шенко Є. К.; Мостовий Я. Р.; Тка-
чук І. В.; Чепіков О. А.; Батєнєв 
І. С.; Бікард А. С.; Дідора Д. Є.; 
Лобуренко В. О.; Макаров В. В.; 
Мацай А. С.; Мороз М. А.; Несвіт 
К. С.; Обухов М. І.; Полтавський 
І. Ю.; Свердликов Е. О.; Сердюк 
О. В.; Толстой В. О.; Швефель О. 
С.; Голоцван М. М.; Євтушенко 
Д. Ю.; Копанєв І. Є.; Омельчак П. 
С.; Вілков О. С.; Галієв М. І.; Го-
лубцов Д. С.; Колєснєчєнко Д. С.; 
Обідін І. С.; Піскунов П. Ю.; Са-
ленко Д. В.; Торчков К. Р.; Шликов 
І. І.; Брюховецький В. В.; Косенко                     
Б. І.; Кравцов Д. Г.; Франчук П. С.; 
Зайцев А. А.

Військовий комісар 
Новоайдарського районного 

військового комісаріату, 
підполковник 

М. ЛИСЕНКО.

Правила безпеки 
поводження 

з електричними 
приладами

Кожен день ви користуєтесь 
електричними приладами, але 
потрібно знати, що вони криють 
у собі небезпеку. Так, дія елек-
тричного струму на людину може 
призводити до електричних травм 
та пошкоджень, таких як скоро-
чення м'язів, що супроводжується 
сильним болем, втратою свідо-
мості, порушенням роботи серця 
чи дихання (або обох цих пору-
шень разом). Іноді трапляються 
нещасні випадки від дії елек-
тричного струму, які призводять                                                          
до смерті людини.

Та щоб уникнути багатьох не-
приємностей, вам достатньо 
завжди пам’ятати та дотри-
муватись правил поводження            
з електричними приладами:

- електронагрівальні прилади, 
такі як електрочайник, електро-
самовар, електропраска, електро-
камін та інші, потрібно вмикати          
в електромережу справними;

- якщо ви дивитесь телевізор, 
а екран погас або почав миготі-
ти, ні в якому разі не можна по 
ньому стукати. Він може загорі-
тися або навіть вибухнути. Його 
треба негайно вимкнути. Якщо 
щось потрапило до телевізора, 
радіоприймача та інших електро-
приладів, які працюють, треба в 
першу чергу їх вимкнути. Ні в 
якому разі не можна лізти туди 
олівцем чи іншим предметом, коли                                    
електроприлад увімкнено; 

- переважна кількість побутових 
електроприладів є переносними, і 
при цьому часто виникає пошко-

дження їх ізоляції. Також буває, що 
електричний дріт обірвався чи ого-
лився. У таких випадках ні в якому 
разі не торкайтесь оголених місць, 
бо це може призвести до травми;

- не залишайте без наг-
ляду увімкненими в розетку                              
електроприлади;

- забороняється тягнути за 
електричний шнур руками, 
тому що він може обірватися і                                     
вразити електричним струмом;

- не можна заповнювати во-
дою ввімкнені в електромережу        
чайники, кавоварки, каструлі;

- не торкайтеся мокрими ру-
ками та не витирайте вологою 
ганчіркою електричні кабелі, 
штепсельні розетки, вимикачі, 
інші електроприлади, ввімкнені                                        
в електромережу;

- не можна підвішувати речі     
на кабелі;

- не можна бавитись із ште-
псельними розетками – це                 
загрожує вашому життю;

- коли йдете з дому – всі елек-
троприлади мають бути вимкнені;

- використання електричних 
приладів не за призначенням або 
невміле користування ними може 
призвести до пожежі;

Але якщо вже так сталося, що 
електричне обладнання загоріло-
ся, то перш за все потрібно:

- вимкнути електрорубильник 
(а чи знають ваші діти, де знахо-
диться електрорубильник вашого 
помешкання? Якщо ні, тоді не-
гайно покажіть їм його і навчіть,         
як ним користуватися!);

- якщо знеструмити електроме-
режу неможливо, то слід пам’я-
тати: не можна застосовувати для 
гасіння воду та пінні вогнегасники, 
можна лише порошкові;

- якщо електроприлад зайнявся, 

спробуйте діяти за такою схемою: 
а) обмотайте руку сухою ганчір-
кою, висмикніть вилку з розетки; 
б) накрийте палаючий предмет 
ковдрою; в) дітям слід повідомити 
дорослих про пожежу.

Якщо не забувати ці прості пра-
вила, то можна уникнути багатьох 
неприємностей.

Уборка врожаю - 2020!
При збиранні врожаю вся зби-

ральна техніка, агрегати та авто-
мобілі повинні мати відрегульова-
ні системи живлення, змащення, 
охолодження, запалювання, а та-
кож бути оснащеними справними 
іскрогасниками, обладнаними 
первинними засобами пожежо-
гасіння. Трактористи, комбайне-
ри, їх  помічники та інші особи, 
задіяні на роботах по збиранню 
врожаю, повинні пройти проти-
пожежний інструктаж. Корпуси 
комбайнів повинні бути оснаще-
ні заземлювальним металевим 
ланцюгом 10 см, який торкається 
землі. Перед  дозріванням колосо-
вих (у період воскової стиглості) 
хлібні поля в місцях прилягання 
їх до лісових  масивів, степової 
смуги, автомобільних шляхів та 

залізниць мають бути обкошені (з 
прибиранням скошеного) і оборані 
смугою не менше 4 м завширшки. 
Безпосередньо на хлібному масиві 
площею понад 25 га, з якого зби-
рається врожай, необхідно мати 
напоготові трактор з плугом на 
випадок пожежі. У разі групового 
методу збирання до складу зби-
рально-транспортних загонів  не-
обхідно включати спеціалізовані 
автомобілі з насосами (авторіди-
норозкидачі, водороздавачі та ін.), 
пристосовані для гасіння пожеж 
зернових. У період воскової стиг-
лості збіжжя перед косовицею 
хлібні масиви необхідно розбити 
на ділянки площею не більше 50 
га. Між ділянками слід робити 
прокоси не менше 8 м завширшки. 
Скошений хліб з прокосів потріб-
но негайно прибирати. Посере-
дині прокосів робиться проорана 
смуга не менше 4 м завширшки. 
У польових умовах заправляти 
паливом збиральну техніку по-
трібно за межами поля (не ближче 
30 м) паливозаправниками, коли 
заглушені двигуни. У період зби-
рання забороняється спалювання 
стерні, післяжнивних залишків та                 
розведення багать на полях. 

Не дозволяється:
- робота тракторів, самохідних 

шасі, автомобілів та іншої зби-
ральної техніки без капотів або з 
відкритими капотами (для запо-
бігання потраплянню соломи на 
випускний колектор двигуна). На 
комбайнах та інших машинах з 
двигунами внутрішнього згорян-
ня, які не мають капотів, випус-
кний колектор повинен бути за-
хищений металевим щитком, що 
закриває його вздовж усієї довжини                                                            
зверху та збоку;

- застосування паяльних 

ламп для випалювання пилу в                     
радіаторах двигунів;

- заправляння збиральної        
техніки в хлібних масивах;

- заправляння машин у нічний 
час у польових умовах. 

Трактори та автомобілі, що пра-
цюють на механічному наванта-
женні і на транспортуванні соломи 
та сіна, необхідно обладнати іскро-
гасниками. Для запобігання заго-
рянням кормів від безпосереднього 
зіткнення з вихлопними трубами, 
колекторами або глушниками авто-
мобілі та трактори-тягачі, зайняті          
на вантажно-розвантажувальних 
роботах, не повинні під’їжджати 
до скирт, штабелів ближче 3 м.

Відповідальність за забезпечен-
ня пожежної безпеки при збиранні 
врожаю покладено на керівників 
господарств. Всі ці вимоги дово-
диться нагадати знову, бо вогонь 
може в лічені хвилини охопити 
великий масив хлібів і погубити 
плоди нелегкої праці. Ось тому в 
комплексі заходів, що забезпечу-
ють зведення до мінімуму втрати 
зерна, протипожежному захисту 
повинно бути надано особливе 
значення. А виконання переліче-
них вище заходів дасть можливість 
провести збирання врожаю без 
втрат, уникнути проблем, пов’яза-
них з пожежею. Керівники, винні 
в порушені правил пожежної без-
пеки, будуть притягнуті до відпо-
відальності відповідно до вимог 
чинного законодавства. Будьте обе-
режні, зберемо врожай без втрат.

С. АНТОНЧУК, 
провідний інспектор 

Новоайдарського районного  
відділу  ГУ ДСНС України 

у Луганській області, 
майор служби ЦЗ.



7«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 28         10 ЛИПНя     2020 р.

куплю

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ. 095-678-06-28.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 050-964-09-80.

ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

продам
ДОМ. 095-174-17-93.
ДОМ в центре. 066-224-66-00.
ДОМ в рассрочку. 095-39-68-342.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
ВАЗ-2106. 1989 г. 066-59-12-547.
Детскую АВТОМАШИНКУ на аккумуляторах, детский            

ВЕЛОСИПЕД, в хорошем состоянии,  095-797-54-69.
ХОЛОДИЛЬНИК. 095-203-47-71.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds (Барский 

машзавод), б/у. Итальянская автоматика. 099-36-88-604.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з лушпиння соняшнику. 1700 грн/т. 

Безкоштовна доставка від 2 тонн до 100 км. 066-305-44-64,                           
067-103-28-10.

КОЗУ дойную, КОТЁЛ КСТ-16. 099-054-03-34.

услуги

Ремонт 
изготовление, 

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

Предприятию требуется уборщица. 
Возраст - 35-45 лет. 099-368-86-04.

УгОЛЬ
Цены летние

066-928-50-36, 067-729-87-31

Ответы на ключворд, 
опубликованный в № 27

работа
ТРЕБУЮТСЯ РЕПЕТИТОРЫ (1 - 4 классы): - английский язык; 

- математика; - украинский язык. 095-49-50-353, 095-49-50-354.   
Андрей. Надежда. Новоайдар.

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК. 20-35 лет. 096-399-98-15.

8 июля - 4 года
светлой памяти
ГАЛИУС Анны

Любимые не умирают, 
Они уходят в небеса.

И своим светом озаряют 
Наши поступки и дела.

Они нам часто помогают
И наставления дают.

Любимые не умирают, 
Они в сердцах наших живут.
Ушла из жизни очень рано,
И не найти больше покой,

А сердцу больно, 
сердце в ранах,

От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе,
Мы верим в то, что ты в раю,

Нашла покой, а где-то в сердце,
Сама себя не узнаю.

Ты приходи, мы будем рады,
Во сне явись, поговорим,

Не забывай о нас, не надо,
Мы ЛЮБИМ... ПОМНИМ... 

и СКОРБИМ…

Родные и близкие.

12 июля - 2 года 
как ушёл из жизни 

наш дорогой человек
ВАРЗАР 

Валентин Александрович
(09.05.1940 - 12.07.2018)

Боль не ушла за эти годы.
Ушёл от нас ты навсегда,

но память остаётся с нами...

Пусть в том мире душе твоей 
будет легко.

Родные.

ПОМНИМ.. .

считать недействительным
ПОСВІДЧЕННЯ ТРАКТОРИСТА на ім’я БЕСПЯТОВА          

Владислава Михайловича, 23.02.1997 р. н., вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ВОЛОДІНА Володимира       

Володимировича, 26.11.1979 р. н., вважати недійсним.

Какуро. Название «Какуро» происходит от японского сокращения «kasan kurosu», 
что означает «перекрёстное сложение». Эта головоломка напоминает цифровой 
сканворд. Только вместо букв в клетки вписываются цифры от 1 до 9, а вместо опре-
делений указана сумма цифр в соответствующем ряду. При этом все цифры в сумме 
должны быть различными.

Хитори. В переводе с японского «hitori» означает «один, одинокий». Вычёрки-
вая повторяющиеся цифры, добейтесь, чтобы в каждой строке и в каждом столбце 
все цифры были различными. Зачёркнутые клетки могут касаться друг друга только 
углами, но не сторонами. При этом оставшаяся белой область должна быть связной, 
т. е. не должна распадаться на отдельные части.
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Слов'янські традиції 
на свято 

Петра і Павла
Існував звичай у це свято 

влаштовувати гулянки, водити 
хороводи і гойдатися на гой-
далці. Іноді затівали гри з уга-
дуванням: хлопці ходили серед 
дівчат, закривши обличчя хуст-
ками. Вгадати – незабаром зігра-
ти своє весілля. Раніше до цього 
свята ретельно готувалися, адже 
день Петра і Павла символізував 
закінчення купальських свят і 
літніх весіль, а також підготовку 
до сінокосу. Готуючись до свята, 
люди наводили порядки в своїх 
будинках і дворах, робили буке-
ти і вінки з різних польових кві-
тів, з якими потім йшли на цер-
ковну службу. Також в цей день 
пекли коржі, які в народі назива-
лися мандариками, в честь подо-
рожей по світу святих апостолів 
Петра і Павла, і влаштовували 
справжні свята з піснями, тан-
цями та змаганнями. В цей день 
традиційно прийнято було влаш-
товувати сімейні святкові обіди 
і проводити час, спілкуючись з 
близькими на природі.

Народні прикмети

Як іде на Петра дощ, то гни-
тиме картопля.

Ясно на Петрів день – рік 
буде хорошим.

 Якщо на Петра один              
дощ – врожай непоганий, два – 
добрий, а три – багатий. 

Як на Петрів день спека, то  
на Різдво мороз.

Холодна погода – до бідного 
врожаю.

Дощова погода – до хорошого 
врожаю.

Якщо зозулі мовчать за тиж-
день до Дня Петра і Павла, то 
зима настане рано.

Якщо зозулі співають че-
рез тиждень після дня Петра і     
Павла, то зима буде пізньою.

Традиції та обряди
 

Однією з головних традицій 
на День Петра і Павла є звичай 
«вартувати сонце». Цей обряд 
був призначений для молодіж-
них розваг. Жителі сіл збиралися 
разом і йшли на околицю села, 
вибирали саме піднесене місце 
і вдивлялися в небо, щоб швид-
ше побачити схід сонця. У ніч 
перед сходом хлопці та дівчата 
до світанку палили вогнища, на 
яких готували кашу, танцювали і 
веселилися.

Ще одним традиційним гу-
лянням вважалася «гра весіл-
ля». «Нареченим» був хтось із 
юнаків, а на роль «нареченої» 
вибирали сміливу, швидку і 
артистичну жінку середніх ро-
ків. Відомо, що під час гулянь 
прикрашали два колеса, на них 
садили «нареченого» і «нарече-
ну», і здійснювали різні весільні 
обряди». 

Відомо, що в Петрів день у 
слов'ян заведено ходити до цер-
кви, йдуть до церкви, ставлять 
свічки і моляться біля ікони 
апостолів, а після водять хоро-
води, гойдаються на гойдалках              
і, звичайно, ворожать.

УНІАН.

Интересные факты 
о шоколаде

Слово «шоколад» происхо-
дит от ацтекского слова «чо-
колатль». И переводится как 
«горькая вода». В те времена 
не было сахара, поэтому вкус 
у шоколада был в древности      
совершенно другим.

Шоколад содержит более 
600 ароматических соединений, 
подсчитали в Американском 
химическом обществе. Напри-
мер, в красном вине их только       
около 200. 

Живущие около 200 лет ка-
као-деревья плодоносят лишь 
около 25 лет, производя за это 
время в среднем 2500 плодов.

На производство 10 шоколад-
ных батончиков требуется годо-
вой урожай бобов одного дерева 

Больше всего шоколада про-
даётся в аэропорте Брюсселя. 
Ни много ни мало, 800 тонн шо-
колада в год!   

Самая большая плитка шоко-
лада была весом 4,41 тонны, она 

была занесена в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Мировой рекорд потребления 
шоколада в 2012 году установи-
ли шведы – 11,8 кг на душу на-
селения в год.

Шоколад, в отличие от дру-
гих продуктов, содержащих са-
хар, не вызывает кариес и прак-
тически не влияет на зубы.

Детям часто говорят, что от 
неумеренного поедания шоко-
лада на лице могут выскакивать 
прыщи. Однако, наука не нашла 
никакой связи между шокола-
дом и прыщами.

Калорий, содержащихся в 
небольшом кусочке шоколада, 
взрослому человеку достаточно 
для того, чтобы пройти около 
100 шагов.

Исследования показали, что 
черный шоколад улучшает па-
мять, внимание, время реак-
ции и навыки решения задач за 
счет увеличения притока крови 
к мозгу. Кроме того, черный 
шоколад улучшает зрение в ус-
ловиях плохой видимости (к 

примеру, во время дождя) и спо-
собствует снижению кровяного 
давления.

Самой ценной плиткой шоко-
лада в мире считается Cadburry, 
которой уже исполнилось 100 
лет. Она принадлежала капита-
ну Роберту Скотту в его первой 
экспедиции к Антарктике. Шо-
коладка, так и не тронутая Скот-
том, была продана на аукционе 
в Лондоне в 2001 году за 687 
долларов.

Первый шоколад, изготов-
ленный в фабричных условиях, 
был произведен в Барселоне в 
1780 году.

Согласно данным Журна-
ла психологии окружающей 
среды, аромат шоколада увели-
чивает продажи в магазинах. 

В 2007 году один бельгий- 
ский вор втерся в доверие к бан-
ковским служащим, приносил 
шоколадки охранникам. Они в 
итоге настолько потеряли бди-
тельность, что выдали хитрому 
вору доступ к хранилищу драго-
ценностей. В итоге преступник 
совершил кражу десятилетия и 
украл бриллианты на сумму бо-
лее 28 миллионов долларов.

По статистике, в странах, где 
люди едят больше шоколада, 
больше Нобелевских лауреатов.

Несмотря на то, что какао 
впервые использовали в Цен-
тральной и Южной Америке 
более 4000 лет назад, почти     
70 % мирового какао-сырья 
произрастает сейчас в Африке. 
Кот-д’Ивуар является одним из 
крупнейших производителей 
какао, обеспечивая около 40 % 
мировых поставок.

5sfer.com; korzinka.riamo.
ru; Фактрум; TapTut.com.

Це свято відоме з часів раннього християнства. Він на-
званий на честь апостолів Петра і Павла, які проповідували 
християнство по всьому світу. Обидва вони прийняли                      
мученицьку смерть за віру, з різницею в один рік. 

В цей день у 258 році в Римі були перенесені їх мощі. Почи-
тати святих великомучеників стали відразу після їх страти. 
Православна Церква в день пам'яті цих святих, прославляє 
духовну твердість святого Петра і розум святого Павла.

Придумали праздник во Франции, в 1995 году. Изначально он задумывался как национальный, 
внутригосударственный. Однако любителям сладкого идея пришлась по вкусу, и торжество 
начали отмечать во всем мире.

В этот день во многих странах устраивают праздники и фестивали, посвященные это-
му лакомству, проводят конкурсы на скоростное поедание шоколада и дарят друг другу                        
шоколадные подарки.

А кондитерские фабрики часто готовят к этому дню разнообразные фигурки и устра-
ивают ярмарки. Посетителям показывают мастер-классы по изготовлению лакомства,                                   
а также рассказывают о его пользе и вреде.

Читателям «Вестника Но-
воайдарщины» сообщаем, что     
продолжается подписка-2020.

Стоимость подписки состав-
ляет 30 гривень за 1 месяц.

Оформить подписку мож-
но в редакции или в отделении   
«Укрпочты».

Сделайте подарок 
своим близким!

 


