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Привітання 
з Днем бухгалтера 

та аудитора!

Від імені Новоайдарської 
районної державної адміністрації та 
Новоайдарської районної ради прийміть 
вітання з нагоди професійного свята!

16 липня по всій країні відзначається ваш 
день – День бухгалтера, який підкреслює над-
звичайно важливу роль зазначеної професії 
у сучасному суспільстві. Важко уявити собі 
будь-яку галузь, де б не використовувались 
ваша праця, ваш досвід та професійні знання.

Від людей цієї відповідальної професії 
залежить злагоджена робота усіх сфер 

соціально-економічного життя нашого краю. 
Адже саме вони забезпечують чіткий кон-
троль фінансових потоків, своєчасність по-
даткових платежів, заміряють фінансовий 
пульс району. Без належної роботи бух-
галтерських служб неможливо забезпечи-
ти подальший розвиток економіки регіону                                                                                 
та держави загалом.

У день професійного свята бажаємо 
всім  бухгалтерам Новоайдарщини міцного 
здоров’я, щастя, професійних успіхів та 
кар’єрного росту, а також щоб у вас завжди 
сходився баланс!
  Голова районної                   Голова районної 
  держадміністрації                 ради
  тетяна нОВИКОВа.                ВІКтОР МаКОГОн.

Щодо  розбудови  автошляхів  об-
ласті. Автодорога від Сєвєродонецька 
до Станиці Луганської відремонто- 
вана вже на 80 %.  Здати в експлуатацію 
об’єкт планують 1 серпня. Втім, усі 
дорожні роботи мали завершити-
ся вже 15 липня. Дороги будують-
ся із влаштуванням основи, тобто 
після фрезерування укладається 150 
мм цементно-піщаної суміші із до-
даванням бітумної емульсії. І тільки 
після цього починається процес                                                              
нанесення асфальтових шарів.

Наступними будуть дороги: Ново-
айдар – Старобільськ, Старобільськ 
– Мілове, Сєвєродонецьк – Золо-
те, а також ділянка від Лисичансь-
ка до кордону з Донецькою обла-
стю у напрямку Бахмута. На цей 
час фінансування підтверджено 
на роботи від Сєвєродонецька до 
Станиці Луганської та до Золо-

того. Також зараз виконуються 
проєктні роботи стосовно ремонту 
так званого «Старобільського три-
кутника»: Сєвєродонецьк – Свато-
ве – Старобільськ – Сєвєродонецьк      
довжиною 163 км.

Зокрема, повним ходом йдуть 
ремонтні роботи стадіону кадетсь-
кого корпусу імені героїв Молодої 
гвардії. Облаштовують футбольне 
поле зі штучним покриттям, бігові 
доріжки навколо футбольного поля та 
прилеглої території. Вартість проєкту 
складає 4 млн 810 тис гривень за         
рахунок коштів обласного бюджету.

Тривають ремонтні роботи залу 
спортивної гімнастики на території 
КУ ЛОФЦ «Олімп» у Кремінній. 
Разом з цим, відбувається обла-
городження прилеглої території, 
улаштування авто під’їздів та 
тротуарів тощо. Вартість проєкту –                                                            

25 млн 263,227 тис гривень.
Заплановано провести рекон-

струкцію стадіону «Нива» Станич-
но-Луганського району. Зокрема, по-
будувати поля для міні-футболу зі 
штучним покриттям та баскетболу. 
Також передбачається улаштуван-
ня легкоатлетичних доріжок з до-
вжиною бігового кільця 410 м та 
прямій 130 м, огорож і освітлення 
ігрових майданчиків. Буде придба-
но баскетбольний комплект, ворота                        
для міні-футболу з сіткою.

Планується  капітальний ре-
монт стадіону «Будівельник» у 
Новопскові. Тут передбачаються 
ремонтні роботи адміністративної 
будівлі стадіону, глядацької трибу-
ни, реконструкція бігових доріжок та                                             
благоустрій території.

На всі ці цілі виділено                                          
9 млн 103,134 тис гривень.

В рамках «Великого будівництва» на Луганщині відновлюються 14 соціальних об’єктів: 7 закладів освіти, 
5 стадіонів та 4 дитячих садки. Два дошкільних заклади у Біловодській ОТГ вже завершені, на інших              
роботи  у розпалі.

Заступник Міністра з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих 
територій України Давид Макар’ян, 
перебуваючи  в Кремінній, наго-
лосив, що впровадження проєкту 
налагодить роботу промислових 
підприємств та дозволить залучити в 
область нові інвестиції.

«Разом із очільником Луганщи-
ни Сергієм Гайдаєм ми працюємо 
над низкою таких проєктів. Зокре-
ма, між урядами України і Франції 
буде підписана угода щодо надання 
кредиту на понад 70 мільйонів євро 
під 0,8 % річних на 40 років. Кошти 
спрямують на реконструкцію Попас-
нянського водоканалу та інші захо-
ди із модернізації системи водопо-
стачання Луганщини», – повідомив                          
високопосадовець.

Виконуючий обов`язки голо-

ви правління НЕК «Укренерго» 
Володимир Кудрицький зазна-
чив, що жителі Луганщини дуже 
чекали цього моменту: «Об'єкт є 
стратегічно важливим для нашої 
держави, бо відтепер північ області 
повністю з'єднана з Об’єднаною 
енергосистемою України. До 
теперішнього часу існувала вели-
ка ймовірність знеструмлення че-
рез падіння потужності або по-
шкодження єдиної лінії передач, що 
залишилася вцілілою через бойові 
дії та прямує від Луганської ТЕС. 
Підстанція у Кремінній є важливим 
мережевим елементом, необхідним 
для інтеграції нашої енергосистеми                                           
системи до європейської».

Він зауважив, що проєкт було за-
початковано ще у 2016 році, але ро-
боти розпочалися лише у червні 

2019-го. Збудувати підстанцію вдало-
ся за 11 місяців. Володимир Кудриць-
кий висловив подяку голові обл-
держадміністрації Сергію Гайдаю за 
сприяння у процесі будівництва, осо-
бливо в умовах жорсткого карантину.

ПС 500 кВ «Кремінська» фактич-
но розділяє повітряну лінію 500 кВ 
Донбаська-Донська, що дозволяє че-
рез ПС 750 кВ «Донбаська» забезпе-
чити Луганщину достатнім обсягом 
електроенергії.

Підстанція повністю автоматизо-
вана: на ній впроваджено систему ке-
рування технологічним процесом, що 
забезпечує повний контроль роботи 
та керування обладнанням підстанції 
диспетчером у віддаленому режимі.

Підрядником виступило ТОВ 
«Київська енергетична будівельна 
компанія».

9 липня уведено в роботу підстанцію «Кремінська».
«Цей об’єкт побудовано у рекордно короткий термін. Робота підстанції є стратегічно важливою для Лу-

ганщини, яка більше не є енергетичним островом. Так сталося, що випробування підстанції відбувалися під 
час пожежі в Новоайдарському районі. І тільки завдяки новому об'єкту нам вдалося утримати електрожив-
лення споживачів області на належному рівні. Крім того, відтепер область стала більш привабливою для 
майбутніх інвесторів», – акцентував Сергій Гайдай.
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Луганський рибоохоронний 
патруль нагадує, що згідно з 
Правилами любительського та 
спортивного рибальства, за-
тверджених наказом Держком-
рибгоспу України від 15.02.1999 
№ 19, на водоймах загально-
го користування дозволяється 
лов риби з берега або з човна, 
вудками всіх видів із загаль-
ною кількістю гачків не більше 
п'яти на рибалку та спінінгом. 
Дітям до 16 років самостійний 
лов риби  дозволяється тільки 
з берега. Норма вилову риби на 
одну особу за одну добу пере-
бування на водоймі становить 
не більше 3 кг.

В Управлінні Держриба-
гентства у Луганській області 
функціонує телефонна «га-
ряча лінія»: (06461) 2-27-48,         
(099) 674-10-55. Про порушен-
ня Правил любительського і 

спортивного рибальства та по-
рядку придбання чи збуту ри-
би – прохання повідомляти за   
вказаними номерами телефону.

Додаткова інформація:
Заборона на лов раків у 

рибогосподарських водних 
об’єктах Луганської області у 
нерестовий період закінчилась 
30 червня 2020 року. Отже, з 
першого липня 2020 року у 
рибогосподарських водних 
об’єктах Луганської області 
дозволяється лов раків – рако-
ловкою – «хапкою» з діаметром 
не  більше 70 см  і вічком не 
більше 22 мм, волосінню з при-
манкою і рогаткою; «розщіпом» 
- не більше п'яти снастей на 
ловця. Норма вилову раків на 
одну особу за одну добу пере-
бування на водоймі загаль-
ного користування становить             
не більше 30 шт.

 
 

 
30 червня 2020 року на водоймах, що знаходяться на 

підконтрольній українській владі території Луганської 
області, закінчилась весняно-літня нерестова заборона на 
вилов водних біоресурсів.

Успішно завершилися пере-
мовини  очільника області 
Сергія Гайдая з  керівництвом 
АТ «Укрзалізниця». Крім 
того, отримане необхідне                           
погодження зі штабу ООС.

«Звісно, ми зацікавлені, щоб 
міжобласне залізничне спо-
лучення охоплювало якомо-

га більше населених пунктів 
Луганщини. Перш за все, для 
зручності місцевих жителів. 
Раніше залізничний вокзал у 
Попасній приймав достатню 
кількість поїздів. Проте че-
рез бойові дії там залишилося 
лише приміське сполучення 
при розвинутій інфраструктурі. 

Питання курсування потягу з 
Києва до Попасної ми почали 
опрацьовувати ще до початку 
карантинних обмежень та за-
раз досягли згоди», – наголосив 
Сергій Гайдай.

Перший рейс за оновленим 
маршрутом було здійснено        
11 липня.

   

Зазначається, що наказ 
набирає чинності з дня його 
офіційного опублікування. 
В новому варіанті оновлена 
Інструкція про порядок при-
ймання іспитів для отримання 
права керування транспортними 
засобами та видачі посвідчень 
водія, а також затверджена 
Інструкція про використання 
технічних засобів контролю під 
час здачі іспитів.

Зокрема, документами, 
що засвідчують підготовку 
та перепідготовку водіїв        
транспортних засобів, є:

- свідоцтво про закінчення 
закладу з підготовки, 
перепідготовки, підвищення 
кваліфікації водіїв, інформація 
про якого внесена установою в 
ЄДР МВС;

- документи про професійну 
(професійно-технічну) осві-
ту державного зразка за 
професіями «Водій автотран-
спортних засобів», «Водій мото-
транспортних засобів», «Водій 
трамвая», «Водій тролейбу-
са» (диплом кваліфікованого 
працівника, свідоцтво про 
присвоєння (підвищення) 
робітничої кваліфікації), видані 
установою, що має ліцензію 
на здійснення освітньої 
діяльності у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти.

При цьому документ, 
що засвідчує підготовку та 
перепідготовку водіїв транс-
портних засобів, дійсний для 
здачі іспитів в територіальному 

сервісному центрі (ТСЦ) МВС 
протягом двох років з дня 
закінчення закладу.

Під час здачі теоретично-
го і практичного іспитів вико-
ристовуються технічні засоби 
контролю (у тому числі фото- і 
відеофіксація процесу скла-
дання іспиту). Порядок вико-
ристання технічних засобів     
встановлено Інструкцією.

Особливості складання те-
оретичного іспиту для водіїв

Теоретичний екзамен 
приймається у спеціально об-
ладнаному приміщенні ТСЦ 
МВС. Екзаменаційні білети 
містять 20 питань відповідних 
категорій транспортних засобів, 
право на керування якими лю-
дина претендує отримати. У 
кожному з них від двох до п'яти 
варіантів відповідей, і один - 
правильний.

У разі відкриття двох і більше 
категорій транспортних засобів 
теоретичний іспит складається 
за екзаменаційними білетами 
вищої категорії. Час проведення 
- 20 хвилин. Відлік починається 
з моменту виведення на екран 
монітора першого питання.

Теоретичний іспит 
вважається не зданим, якщо 
потенційний водій допустив 
три помилки, а також не на-
дав відповідь у відведений час, 
або використовував додаткові 
електронні прилади, навчаль-
ну літературу, засоби зв'язку, 
пристрої зчитування або 
підказки інших осіб. Перездати 

його можна буде не раніше, ніж 
через 5 календарних днів, відлік 
яких починається з наступного 
після іспиту дня.

Результат успішно складено-
го теоретичного іспиту дійсний 
протягом трьох місяців.

Особливості здачі практич-
ного іспиту для водіїв

Практичний іспит 
складається в тому ж ТСЦ МВС. 
Перед його початком екзамена-
тор повинен познайомити лю-
дину з порядком проведення. 
Приймання практичного іспиту 
проводиться у два етапи:

- перший - на майданчику 
для навчання з початкового              
керування;

- другий - в умовах дорож-
нього руху на певних ТСЦ 
МВС маршрутах (за винятком 
перевірки навичок керуван-
ня транспортними засобами 
категорій A1, A, B1).

При цьому доступ до другого 
етапу практичного іспиту можна 
отримати лише в разі успішної 
здачі першого. Якщо людина 
тричі не склала практичний 
іспит, то вона повинна пройти 
повторний курс підготовки з 
практичного керування транс-
портним засобом у будь-якому 
закладі, і тільки тоді буде допу-
щена до наступного іспиту.

Що робити, якщо втрати-
ли водійські права

У разі втрати чи викраден-
ня посвідчення водія, нове 
оформляється та видається без 
складання іспитів. Якщо лю-
дина втратила або у неї вкрали 
посвідчення водія, отримане 
вперше, до закінчення терміну 
його дії, то ТСЦ МВС видає нове 
посвідчення, яке вважається 
виданим вперше, із зазначен-
ням терміну дії втраченого або       
викраденого посвідчення.

zik.ua

Відтепер під час складання і практичного, і теоретичного 
іспитів буде вестися фото- і відеофіксація.

В Україні змінено порядок приймання іспитів для от-
римання права керування транспортними засобами та 
видачі водійських прав. Про це йдеться у наказі МВС від                
22.05.2020 р. № 408.

Тариф увеличен для пога-
шения долга перед произво-
дителями электроэнергии из                
возобновляемых источников.

Тариф госкомпании НЭК 
Укрэнерго на передачу электро-
энергии с 1 августа вырастет на 
54,6%, до 240,23 грн/МВт-ч без 
НДС. Такое решение 11 июля 
приняла Национальная комис-
сия регулирования энергетики и 
коммунальных услуг.

Тариф увеличен для пога-
шения долга перед производи-
телями электроэнергии из воз-
обновляемых источников через 
госпредприятие «Гарантирован-
ный покупатель».

korrespondent.net

 

В рамках даного проекту 
працівники Новоайдарської 
районної бібліотеки разом зі 
своїми колегами з Луганської 
і Донецької областей та міста 
Запоріжжя взяли участь у 
спеціалізованому тренінгу 
під назвою «Стратегічне 
управління бібліотекою», що 
проводився 2-4 липня 2020 
року в Запоріжжі. Навіть для 
найдосвідченішого фахівця 
у бібліотечній справі подібні 
заходи не можуть бути за-
йвими, тим більше у наш час, 
коли бібліотека вже давно 
перестала бути просто закла-
дом, де бажаючі отримують 
літературу, а еволюціонувала 
у значно більш активне місце, 
де сучасна людина має змогу 
вчитись, спілкуючись, розвива-
ючи свої таланти, відвідуючи 
клуби за інтересами, беручи 
участь у конкурсах, квестах, 
дискусійних клубах… Тому, 
звісно, такий тренінг став 
неоціненною можливістю оз-
найомитися з новими формами 
роботи, почути про нові ідеї, 

що дасть поштовх для власного 
подальшого розвитку. 

Після участі у такому заході і 
знайомства з новими ідеями ко-
лег з інших регіонів нагальним 
питанням, без сумніву, було 
дізнатися думку мешканців Но-
воайдарщини щодо того, яким 
вони бачать розвиток наших 
бібліотек.

Для цього 9 липня в Ново-
айдарській районній бібліотеці 
проводилося засідання фо-
кус-групи «Стратегічне бачен-
ня майбутнього бібліотеки». 
На зустріч були запрошені 
небайдужі мешканці Ново-
айдару, постійні відвідувачі 
бібліотеки.

Незважаючи на «офіційну» 
назву, метою заходу, перш за все, 
було в неформальній, дружній 
обстановці обговорити з актив-

ними, творчими, енергійними 
людьми їх бачення розвитку 
бібліотек району, побажан-
ня щодо найрізноманітніших 
нюансів роботи бібліотечних 
закладів.

Важливим є розуміння 
того, якою бачать бібліотеку її 
відвідувачі зараз, тому першим 
проханням до присутніх було 
описати районну бібліотеку 
лаконічно, сформулювавши 
це описання у декількох сло-
вах. Природна річ, що будь-
який бібліотечний заклад 
завжди сприймається усіма 
як місце тихе, спокійне, таке, 
що самою своєю атмосфе-
рою дає змогу привести до 
ладу думки. Однак було також 
слушно зауважено, що сучас-
на бібліотека – це бібліотека 
змінена, модернізована, така, 

що, крім усього іншого, дає 
відвідувачу широкий вибір 
технічних засобів пошуку               
інформації.

На основі цього і було постав-
лено ключове питання: як далі, 
на думку відвідувачів, має роз-
виватися заклад? Які пропозиції 
і побажання мешканці району 
можуть озвучити? І у відповідь 
на ці запитання працівники 
бібліотеки, безумовно, отрима-
ли чимало цікавої інформації, 
що стане чудовим матеріалом 
для подальшої роботи.

Як бачимо за підсумками 
зустрічі, сьогодні відвідувач 
прагне отримати у бібліотеці 
широкий спектр послуг, і це 
заохочує її персонал працюва-
ти ще активніше, створювати 
нові типи заходів і форми робо-
ти. Були висловлені пропозиції 

стосовно формування в 
районній бібліотеці аудіотеки 
літератури, проведення заходів, 
спрямованих на інформування 
мешканців і гостей району про 
туристичні місця і маршрути 
Новоайдарщини, проведен-
ня зустрічей з літераторами, 
квестів, конкурсів для молоді і 
багато іншого.

Однак, навіть отримавши 
багато корисної інформації 
для роботи, ми на цьому не 
зупиняємось і залишаємось 
відкритими до всіх пропозицій 
і ідей. Новоайдарський район-
ний комунальний заклад «Рай-
онна бібліотека» розпочинає 
інформаційну кампанію «Змі-
нюємо бібліотеку разом» по 
розробці Стратегії розвитку 
діяльності бібліотеки.

Закликаємо всіх активних 
і небайдужих людей вислов-
лювати свої побажання щодо 
роботи бібліотечних закладів 
району!

І. КОСОВА, 
директор НРКЗ 

«Районна бібліотека».

Новоайдарська районна бібліотека є учасницею проекту «Спроможні бібліотеки сприяють 
досягненню Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року», що реалізується ВГО «Українська 
бібліотечна асоціація» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру.



3«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        №  29          17 ЛИПНя     2020 р.

Очільник області Сергій 
Гайдай навідав людей, яких 
тиждень тому врятували від 
пожежі та госпіталізували 
до Сєвєродонецької міської 
та Новоайдарської районної 
лікарень.

На щастя, більшість з них вже 
виписались, їх здоров'ю нічого 
не загрожує. Але два чоловіки 
та молода жінка, які отримали 
складні травми внаслідок ДТП та 
опіки І-ІІ ступеню, потребують 
серйозної медичної допомоги.

Дівчину, на яку після лікування 
чекає тривала реабілітація, на ме-
дичному транспорті доправлять 
до Маріуполя, де мешкає її роди-

на. Голова облдержадміністрації 
надав відповідне доручення.

У Новоайдарській лікарні з 
29 пацієнтів залишились троє 
дорослих та двоє діточок з ма-
мою. Сергій Гайдай подару-
вав маленьким «вогнеборцям» 
іграшки, а дорослим повідомив 
про компенсації, які вони отри-
мають найближчим часом: 300 
тис. гривень за кожний знище-
ний будинок, 50 тис. гривень на 
капітальний ремонт в частко роз-
руйнованих будинках та 20 тис. 
гривень – відшкодування втрат.

Літня жителька Смолянино-
вого, у якої згоріли одразу два 
будинки – її та сина – подякува-

ла Сергію Володимировичу за 
свій порятунок та допомогу, 
яку отримала. Але, щоб бути 
впевненою у словах очільника 
області, взяла у нього номер                            
мобільного телефону.

«Вогонь – страшна стихія. Те, 
що пережили ці люди, словами не 
висловити. Вважаю своїм, навіть, 
не громадянським, а людським 
обов’язком зробити усе можливе, 
щоб вони повернулись до нор-
мального життя. Щиро дякую 
бійцям ДСНС, Нацполіції, ЗСУ 
та усім, хто не залишився осто-
ронь цієї трагедії», - зазначив він.

loga.gov.ua

 

Під головуванням Прем’єр-мі-
ністра України відбулося засі-
дання Державної комісії з тех-
ногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, на якій 
було розглянуто питання лікві-
дації наслідків лісових пожеж на 
Луганщині.

Денис Шмигаль наголосив на 
необхідності максимально швид-
ко здійснити виділення коштів 
для допомоги постраждалим. За 
словами Прем’єр-міністра, по-
страждалі від пожеж отримають 
суми компенсації аналогічні тим, 
що отримали постраждалі при по-
вені в західних областях України: 
«За повністю втрачений будинок 
– 300 тис. грн, 50 тис. на капіталь-
ний ремонт в частково зруйнова-
них будинках, 20 тисяч – відшко-
дування втрат. Також допомогу 
отримають родини загиблих при 
пожежах».

Крім того, за підсумками засі-
дання Державна комісія ТЕБ і НС 
ухвалила доручення усім ОДА, 
відповідним органам виконавчої 
влади та місцевого самоврядуван-
ня щодо попередження лісових 
пожеж в літній період. Зокрема, 
відповідальні служби мають: вста-
новити цілодобовий моніторинг 

пожеж у природних екосистемах 
з використанням систем дистан-
ційного спостереження; облашту-
вати навколо населених пунктів, 
котеджних містечок, дачних садо-
вих товариств тощо захисні про-
типожежні мінералізовані смуги; 
організувати створення та онов-
лення у лісових масивах протипо-
жежних водоймищ; забезпечити 
прибирання сухої рослинності з 
метою недопущення перекидання 
лісових пожеж на житлові будин-
ки. В разі виникнення локальних 
вогнищ відповідні структури 
мають невідкладно забезпечити 
їх гасіння на початкових етапах. 
Також мають бути організовані 
патрулювання найбільш пожежо-
небезпечних лісових масивів для 
контролю за дотриманням вимог 
пожежної небезпеки.

Обласні держадміністрації 
мають скоординувати протипо-
жежну діяльність державних лі-
сових агентств, територіальних 
органів ДСНС і інших служб в 
областях. «Попереджати наба-
гато ефективніше, ніж потім бо-
ротися з наслідками. Тому всі 
мають дуже уважно і відпові-
дально до цього поставитися», -                                                      
наголосив Денис Шмигаль.

 
 

Військовослужбовці Луган-
ського прикордонного загону 
імені Героя України полковника 
Євгена Пікуса здали кров для 
поповнення обласного банку 
кров. Вони оперативно при-
йшли на пункт здачі донорської 
крові, якої потребують постраж-
далі від пожежі, відгукнувшись 
на заклик Лисичанської бага-
топрофільної лікарні «Кров, 
що ми здали, буде направлено 

на відновлення здоров'я гро-
мадян, які постраждали від 
пожежі та потребують відпо-
відного лікування. Допомагати 
нашим громадянам - наш свя-
тий обов'язок. Тому ми заклика-
ємо всіх громадян долучитися 
до здачі крові», - зазначив один 
з донорів старший лейтенант                                     
Ігор Зубрицький.

golos.com.uа

 Голова Луганської обласної 
державної адміністрації – ке-
рівник обласної військово-ци-
вільної адміністрації Сергій 
Гайдай взяв участь у передачі 
гуманітарного вантажу від Лат-
війської Республіки для жителів                               
Луганської області.

«Спочатку я хочу подякувати 
нашим європейським партнерам, 
які через декілька днів від почат-
ку пожежі привезли допомогу. 
І мені повідомили, що невдовзі 
варто очікувати ще один вантаж 
гумдопомоги для людей, які по-
страждали від вогню. Сьогодні 

на місці події працюватимуть 
соціальні працівники та служби 
психологічної підтримки, – ска-
зав Сергій Гайдай, а також пові-
домив журналістам оперативну 
інформацію. – Вчора ввечері 
пожежу було остаточно локалі-
зовано, зараз фіксується близько 
п’яти ділянок, де є тління. На цих 
ділянках посилено чергування 
рятувальників. Також підрозділи 
ДСНС працюють над ліквідаці-
єю районів тління на місцевому 
сміттєзвалищі».

Крім того, військовий капе-
лан Володимир Стрельцов пові-

домив, що військовослужбовці 
готові прийти на допомогу міс-
цевій парафії, церква котрої була 
зруйнована у пожежі. За його 
словами, ця допомога може стати 
гарним прикладом міжконфесій-
ної взаємодії в Україні.

Зазначимо, що вантаж вагою 
понад 5 тонн був переданий кан-
дидатом на посаду Почесного 
консула Латвійської Республіки 
в Донецькій області Олексан-
дром Павенком та доправлений 
силами військовослужбовців                
Операції об’єднаних сил.

golos.com.uа

Співробітники Головного 
управління та територіальних 
відділів Національної поліції Лу-
ганської області спільно із кур-
сантами Одеського Державного 
університету Внутрішніх справ, 
які прибули на чолі з ректором – 
генералом поліції другого рангу 
В’ячеславом Аброськіним, нац- 

гвардійцями та прикордонниками 
щоденно беруть участь у розбірці 
згарищ, що утворилися внаслідок 
руйнівної пожежі.

Поліцейські розбирають залиш-
ки домоволодінь, виносять сміття 
та обгорілі елементи будівель, які 
будуть вивезені місцевою владою                                                      
на спеціальний полігон.

За ініціативою  курсант-
сько-студентського самовря-
дування, курсанти та студенти 
ЛДУВС імені  Е. О. Дидоренка, 
які проживають у Сєверодонецьку, 
також долучились до надання 
соціальної допомоги постражда-
лим під час масштабної пожежі                                       
на Луганщині.

Увага! Повідомлення для тих, 
хто втратив документи 

під час пожежі в Новоайдарському районі!
Якщо ви втратили документи, співробітники відділів 

державної реєстрації актів цивільного стану Луганської області 
чекають на вас.

Також можна звернутися та отримати додаткові консультації 
за телефонами: (095) 44-36-953, (06445) 9-43-90, (06452) 4-42-47.

Шановні мешканці міста Щастя!
Звертаємось до всіх небайдужих по допомогу у зв’язку з вели-

кою пожежею, яка відбулась на території Луганській області. 
Люди потрапили у скрутне становище, залишились без житла 
та засобів існування. Потрібні продукти харчування, одяг та інші 
необхідні речи для нормальної життєдіяльності людей.

Всі ці речі можна приносити до військово-цивільної 
адміністрації міста Щастя Новоайдарського райо-
ну Луганської області за адресою: м. Щастя, пл. Миру, 9.                                                                                     
Телефон: (0642) 96-08-53.

ВЦА м. Щастя.
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«Я не могу назвать себя кондитером со 
стажем, - рассказывает Галина. – Занимаюсь 
этим всего четыре года. А началось все с 
рождения моих сынишек-двойняшек. Они-
то и есть моими самыми главными и самыми 
любимыми вдохновителями. Свой первый 
торт я испекла именно для них. И я поняла, 
что не хочу останавливаться.

Стала обращаться к своим подругам, зна-
комым. Они делились со мной опытом. И, 
вроде бы, стало все получаться. Единствен-
ной моей проблемой и камнем преткновения 
стали … розочки. Ну, никак не хотели они 
получаться! Мне показали сто раз, как их 
делать. Я пересмотрела невероятное множе-
ство видеороликов, стараясь найти тот спо-
соб, который подойдет мне. В общем, пока 
у меня вышла первая розочка, я вся прямо 
измоталась. Но розочка ж получилась!».

С того момента, как наша мастерица су-
мела победить розочку, она почувствовала 
необычайный прилив сил. А как иначе? Ей, 
оказывается, все по плечу! Да и с остальны-
ми вариантами украшения тортов проблем 
уже особых не возникало.

Начиная с самых азов, Галина постепен-
но двигалась к совершенству кондитерского 
искусства, кондитерского мастерства. Все-
возможные мастер-классы, онлайн-уроки, 
советы более опытных кондитеров – все 
это помогало молодой женщине воплотить 
свою мечту и вывести свое увлечение на 
более высокий уровень. Все старания увен-
чались успехом. Упорство и трудолюбие                
были вознаграждены.

«Потом были тортики для друзей. 
Мне просто очень нравится делать 
что-то интересное, необычное, краси-
вое и вкусное. Так, угостила друзей 
нарядным тортиком по своему рецеп-
ту. Тогда они стали мне говорить, как 
здорово и вкусно у меня это получает-
ся и что я обязательно должна заняться                         
этим более серьезно. 

Я задумалась. Есть много кондите-
ров, работы которых вызывают восхи-
щение и желание делать так же. Я заме-
тила, что у каждого из таких кондитеров 
есть свой стиль: вот выбрал кондитер 
одно направление и в нём развивает-
ся. У кого-то грандиозные и нереально 
аккуратные мастичные торты. Кто-то 
делает муссовые шедевры. А большин-
ство занимаются модными кремовыми 
тортами. Добиваются четкости и гра-
фичности формы, украшают пряника-
ми, ягодами, меренгами...

А я вот направление не выбрала. Мне 

интересно все. Хочется поробовать все и 
везде достичь совершенства.  Вообще ж 
я кондитеркой как-то незапланированно 
начала заниматься. Кто знает, что было 
бы, если бы детишки не вдохновили. 

Но все же я понимала, что это – мое, 
к этому занятию душа у меня лежит. Вот 
так и не расстаюсь с ним четыре года. 
Вот только сейчас на месяц постави-
ла его «на паузу» - духовка сломалась.                                                                
А так я всегда в деле».

Кстати, Галине также приходится со-
вмещать увлечение с работой, и от это-
го порой страдает режим дня. Иногда 
мастерице удается поспать всего пару 
часиков в сутки, а иногда, по ее призна-
нию, и вовсе не удается: торт закончила, 
а уже и утро, на работу пора. Да еще ж 
семье нужно время уделить, обо всех 
позаботиться, каждому улыбнуться.

«Сложновато, конечно, в таком рит-
ме. Но что меня еще больше вдохнов-
ляет – это эмоции, искренние и непо-
ддельные у тех, для кого создан торт. 

Особенно, если это ребенок. Этот восторг в 
глазах, этот искренний смех – для меня са-
мая большая награда, - рассказывает Гали-
на. – Женщины, дети в этом плане, конечно, 
более эмоциональны. А мужчины – по-раз-
ному. Был такой случай. Приехал мужчи-
на, торт забрал, поблагодарил. Смотрю, а           
он его в багажник ставит! Еле остановила!».

К каждому торту Галина подходит с вдо-
хновением. Кто-то просит испечь что-то оп-
ределенное, кто-то полагается на фантазию 
мастерицы (кстати, придумывать самой ей 
гораздо больше нравится, полет фантазии 
никто не отменял).

Рассказывая о самом памятном торте, 
Галина вспоминает огромный свадебный 
торт. Его нужно было испечь, украсить и 
доставить к определенному времени за 22 
км от села. Все шло по плану, но вмешался 
коварный случай. Торт нужен был к 17.00, 
но в 16.45 бусинки для украшения торта рас-
сыпались. Надо отдать должное кондитеру: 
она не растерялась, спасла ситуацию, а до-
вести сие творение к месту назначения Га-
лине помог супруг. В итоге торт, красивый, 
необыкновенный, был вовремя доставлен на 
торжество и получил самые высокие оценки. 

Увлекательных историй в копилке мас-
терицы множество. И она еще будет обяза-
тельно пополняться и историями, и искрен-
ними улыбками, и радостными эмоциями 
тех, ради кого так старается героиня нашего 
рассказа. И все у нее обязательно получится!

М. ТИХОНОВА.

Если Галина Крицкая берется за дело, значит, сладкий шедевр производства та-
лантливого кондитера обязательно займет почетное место на вашем столе, - об 
этом знают все райгородцы. И не только. Слава о «сладкой фее тортов» ушла далеко 
за пределы села Райгородка.

«Свой первый торт я испекла на первый 
День рождения своему старшему сыну, - 
рассказывает Инна. – Мне хотелось самой, 
своими руками, из натуральных ингредиен-
тов приготовить что-то необычное своему 
ребенку. Да так, чтобы и у него вызвало 
восторг, и запомнилось надолго. Мне при-
шла в голову идея испечь торт в виде Олим-
пийского мишки. Не скажу, что было про-
сто. Я волновалась, чтобы все вышло так, 
как я задумала. И у меня получилось!».

Как вы понимаете, на этом Инна не ос-
тановилась. Ей хотелось эксперименти-
ровать дальше, пробовать что-то новое, 
более сложное. Тортики «затянули» нашу 
героиню. Она постоянно искала какую-ни-
будь информацию по теме в книгах, жур-
налах, интернете. Постепенно «набива-
ла» руку, приобретая свой неповторимый 
почерк. Непревзойденно научилась ра-
ботать с мастикой, хотя очень боялась,                                             
что не выйдет ее покорить.

Лунтик, герои из любимого мультика 
«Ну, погоди» - такие и многие другие съе-
добные шедевры один за одним появля-
лись у Инны. Молва о ее непревзойденных 
по вкусу и красоте тортах моментально 
распространилась среди знакомых, дру-
зей. И они стали обращаться за помощью 
к талантливому кулинару, прося испечь                         
тортик на то или иное торжество.

И закрутилось… Отказать сложно. 
Тем более, перед ней ставили довольно 
интересные задачи, и было достаточно 
любопытно испытать и свои силы. Мо-
лодому кондитеру теперь приходится 
маневрировать между работой (а работа-
ет Инна учителем в местной Трехизбен-
ской школе) и увлечением. «Я не могу 
сказать, что мне это сложно морально. 
Конечно, нет. Я люблю свою работу и 
обожаю свое сладкое увлечение. Тем 
более, что в чем-то они даже похожи: и 
там, и там не обойтись без творчества, 
креатива, и там, и там нужна тщатель-
ная подготовка. А самое главное, оба 
эти занятия требуют любви, понима-
ния, открытой души. Иначе, результата                                                                          
не получится», - говорит Инна.

В среднем на то, чтобы сделать пол-
ноценный торт, нужно не менее 5 часов. 
Часто – даже больше. Сначала мастери-
ца оценивает степень сложности того 

или иного изделия. Потом под- 
готавливает шаблоны, трафа-
ретки для выпекания различ-
ных фигурок. Ну, а потом уже 
работа с тестом, выпекание, 
пропитка, украшение торта. 
Иногда на «сборку» уходит 
даже больше времени, чем на 
саму выпечку. 

«На данный момент, пожа-
луй, одним из самых сложных 
для меня заказов был торт на 
55-летний юбилей знакомому. 
Сложность состояла в том, что 
этот торт должен быть много-
компонентным: в виде бочо-
нка пива с раками и прочими 
«мелочами». Так вот, каждую 
деталь нужно было выпекать 
отдельно, соответственно, для 
каждой нужен свой собствен-
ный трафарет. Подготовка 
была длительная, да и сборка 
тоже заняла немало времени. 
То результат превзошел все 
ожидания. Очень рада, что 
угодила!», - делится эмоциями 
и впечатлениями мастерица.

В таком нелегком, но увле-
кательном деле семья Инну 

поддерживает полностью. Особенно без 
ума от этого процесса сынишки (на фото 
с мамой): они с удовольствием выполнят 
любую кондитерскую работу, которую до-
верит и поручит им мама, да к тому же они 
знают, что их еще и сладкий приз ждет.                     
Уж очень любят мальчишки мастику!

К выбору продуктов для каждого свое-
го торта Инна подходит очень тщательно. 
Следит за качеством и сроком годности. 
Уже долгое время является постоянной 
клиенткой одного интернет-магазина с 
проверенной хорошей репутацией. «Ина-
че никак нельзя. Люди доверяют мне свой 
праздник, свое торжество. Я просто не 
имею права ничего испортить. Так что 
каждый торт выполнен как для себя», -                                              
рассказывает И. Столбова.

Сейчас Инна далеко не начинающий 
кондитер, а уже настоящий мастер свое-
го дела. Но, тем не менее, она с удоволь-
ствием учится чему-то новому и вносит это 
в свою работу, делая каждый свой сладкий 
шедевр еще более вкусным, интересным и 
незабываемым. Пожелаем и дальше мас-
терице развиваться в этом направлении 
и идти по жизни со счастливой улыбкой                  
успешной женщины!

М. ТИХОНОВА.

Увлечений самых разнообразных в мире просто не счесть. Одним из самых популярных, а к тому же сладких и вкусных, является кондитерское дело. Благодаря рас-
крытию своих талантов и применению кулинарных способностей некоторые могут, казалось бы, обыкновенную выпечку тортов сделать не просто хобби, а увлекатель-
ным занятием, которое заставляет ахнуть от удивления и создать, без преувеличения, настоящие кондитерские шедевры. О таких мастерицах мы сегодня и поговорим.                             
Тем более, что 20 июля отмечается Международный день торта.

Инна  Столбова, жительница Трехизбенки, вот уже 11 с половиной лет в 
этом «сладком деле». Сейчас она не представляет свою жизнь без бисквитов,                          
мастики, пищевых красителей. Хотя так было не всегда.
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«Ми боремося за молодь на тимчасово 
окупованих територіях, за їхній розум і 
талант. Тому потрібно максимально зао-
хочувати таких випускників переїжджа-
ти на підконтрольну Україні територію, 
вступати в наші заклади освіти, навча-
тися в українській системі освіти», –                    
сказав Володимир Зеленський.

Закон, що його підписав Президент, 
розширює права вступу до закладів ви-
щої освіти абітурієнтів з тимчасово оку-
пованих територій Криму, Донбасу та 
населених пунктів, що перебувають на 
лінії зіткнення. Зокрема, вони зможуть 

вступити до будь-якого закладу вищої 
освіти за квотою, розмір якої визначає 
Міністерство освіти і науки України.

Для зазначеної категорії абітурієнтів 
вступ відбуватиметься за результатами 
вступних іспитів або на основі ЗНО –     
за власним вибором.

Раніше вступ за квотою передбачався 
лише для жителів тимчасово окупова-
ного Криму та м. Севастополя й тільки 
до обмеженого переліку закладів вищої 
освіти.

Закон набирає чинності на наступний 
день після опублікування.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до 
закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної 
Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей» 
№ 744-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього липня 2020 року.

Внесення змін до законодавства про вищу освіту ініціював Глава держави.

У зв'язку з карантином, який було вве-
дено в Україні через поширення панде-
мії COVID-19, весняний призов до армії 
перенесено на травень-липень 2020 року.

Щодо випускників коледжів та уні-
верситетів, то Міністерством освіти і 
науки спільно з Офісом Президента та 
Генеральним штабом напрацьовані рі-
шення, що дозволять їм, у разі бажання, 
продовжити навчання за наступним сту-
пенем освіти, отримати відстрочку від 
весняного призову.

Міністерство освіти і науки надало 

відповідні роз’яснення Приймальним 
комісіям закладів фахової передвищої та 
вищої освіти щодо попередньої реєстра-
ції вступників, які планують продовжити 
своє навчання, але підлягають призову. 
Попередня реєстрація дозволить таким 
вступникам отримати документальне 
підтвердження про свої наміри і на під-
ставі довідки – відстрочку до 1 жовтня 
2020 року.

За інформацією Міністерства 
освіти і науки України.

 

Реєстрація електронних кабінетів, 
прийом документів. Для вступників на 
основі ПЗСО реєстрація електронних ка-
бінетів розпочнеться 1 серпня, прийом 
заяв та документів триватиме з 13 до 22 
серпня (для тих, хто вступає за резуль-
татами ЗНО), та до 16 серпня для вступ-
ників, що складатимуть вступні іспити в 
закладі вищої освіти.

Творчі конкурси, вступні іспити. 
Творчі конкурси та вступні іспити на 
місця державного замовлення будуть       
проводитись з 1 до 12 серпня.

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

Можливість подачі оригіналів доку-
ментів поштою. Міністерство освіти і 
науки передбачило для вступників мож-
ливість подачі оригіналів документів 
поштою (і у зв’язку з цим до 5 днів збіль-

шено інтервал між останнім днем подачі 
документів та виданням самого наказу 
про зарахування). Передбачено також, 
що вступники зможуть надіслати сканко-
пії необхідних документів електронною 
поштою, наклавши на них кваліфікова-
ний електронний підпис, а самі докумен-
ти донести після початку навчання.

Реєстрація на ЗНО до магістра-
тури. Терміни проведення реєстрації 
для складання єдиного вступного іспи-
ту (ЄВІ) та єдиного фахового вступно-
го  випробування (ЄФВВ) перенесено. 
Реєстрація триватиме з 12 травня до                                 
5 червня та відбуватиметься онлайн.

Іспити до магістратури. Водночас 
дати проведення ЄВІ та ЄФВВ зали-
шаються незмінними – 01 та 03 липня 
відповідно. Дати ж реєстрації електрон- 
них кабінетів вступників на магістрату-
ру, прийому документів, рекомендацій       
також перенесено на місяць.

osvita.ua

 

Міністерство освіти і науки внесло зміни в Умови прийому на освіти в  за-
клади вищої освіти України.

Як змінився пороговий бал на деякі 
спеціальності:

- в медичний ВНЗ для вступу на спеці-
альності «Педіатрія», «Стоматологія і Ме-
дицина» з другого і третього конкурсних 
предметів прохідний бал, як і в минулому 
році, становить 150 балів;

- для отримання ступеня магістра за 
спеціальністю «Фармація», «Промисло-
ва фармація» необхідно набрати мінімум 
130 балів; - на спеціальності «Право», 
«Публічне управління та адмініструван-
ня», «Міжнародні відносини» прохідний                       
бал становить 140 балів.

З інших нововведень - прийом докумен-

тів на бакалавра за результатами ЗНО 4 
років до: 2017 року, крім іноземної мови, 
2018-2020-х років з усіх предметів. При 
цьому в одному пакеті можна подавати 
сертифікати різних років.

Ті, хто вступають на бакалаврат на ос-
нові диплома молодшого спеціаліста, по-
винні обов'язково надати сертифікат ЗНО 
з української мови та літератури.

А якщо планується вступ на спеціаль-
ність «Економіка або сфер управління та 
адміністрування», «Публічне управління 
та адміністрування», необхідно надати 
додатковий сертифікат ЗНО з математики  
або історії України (на контрактну форму).

 
У 2020 мінімальний прохідний бал для зарахування до ВНЗ на бюджет ста-

новить - 125 балів, водночас абітурієнти можуть подати 5 заяв на будь-які 
спеціальності. Вчитися можна на кількох спеціальностях одночасно, в різних 
вишах, але за держзамовленням тільки на одній.

Цього року вводять систему держзамовлення на підготовку молодших 
бакалаврів як на ступінь вищої освіти. Для цих абітурієнтів для участі в 
конкурсі поріг в 125 балів діяти не буде.

Як зазначають укладачі рейтингу, 
базовим принципом ранжування уні-
верситетів у рейтингу є забезпечення 
повної відкритості, прозорості і неза-
лежності ранжування університетів. Для 
укладання рейтингу використовували-
ся лише відкриті дані прямих вимірів, 
виставлені на відкритих веб-ресурсах 
незалежних національних та міжнарод-
них організацій і установ. При цьому 
дані, або експертні оцінки самих уні-
верситетів та органів управління ними                                         
не використовувалися.

Також, укладачі рейтингу намагались 
врахувати всебічність і багатогранність 
діяльності університетів. Відповідно 
цьогорічний рейтинг українських уні-
верситетів розраховувався за десятьма 
показниками, шість з яких є міжнарод-

ними, чотири - національними. При 
цьому вагові коефіцієнти міжнародних 
показників діяльності університетів (ре-
зультати у світових рейтингах, участь 
університетів в програмах Erasmus+ Єв-
ропейського Союзу) встановлені вищи-
ми за вагові коефіцієнти національних 
показників.

За результатами ранжування, перше 
місце у рейтингу посів Національний 
технічний університет України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», який у цьому році посунув 
з першої сходинки Київський національ-
ний університет імені Тараса Шевченка.

З шостого на третє місце піднявся 
Сумський державний університет, який 
за два минулих роки покращив свою    
позицію на 6 сходинок.

На четвертому місці розташувався На-
ціональний технічний університет «Хар-
ківський політехнічний інститут» посу-
нувши на п’яту сходинку Національний 
університет «Львівська політехніка».

Шосте місце у рейтингу посів Хар-
ківський національний університет іме-
ні В. Н. Каразіна (3 місце у минулому 
році). На сьомому, восьмому та дев’я-
тому місцях розташувались відповідно 
Національний університет «Києво-Мо-
гилянська академія» (12 місце у мину-
лому році), Львівський національний 
університет імені Івана Франка (9 місце 
у минулому році) та Харківський наці-
ональний університет радіоелектроніки                                    
(18 місце минулого року).

Замикає десятку лідерів вищої осві-
ти України Вінницький національний 
технічний університет, який підняв-
ся відразу на 15 позицій у порівнянні з                
минулим роком. osvita.ua

 
Центр міжнародних проектів «Євроосвіта», в партнерстві з міжнародною 

групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, пре-
зентував новий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 
Україна 2020».
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С борной кислотой. Данный способ 
является одним из самых эффективных. 
Потребуется всего 20 граммов борной 
кислоты (можно купить в аптеке) и 10 
литров воды. Борную кислоту следу-
ет тщательно растворить в жидкости. 
В полученном растворе необходимо 
замочить вещи, которые требуется от-
белить. Одежду оставить на два-три 
часа. После этого их необходимо вы-
нуть и постирать привычным способом                                                
(лучше машинным). 

С марганцовкой. Еще один идеаль-
ный вариант для белоснежного цвета – 
марганцовка. Потребуется лишь ведро 
горячей воды (но не кипятка), сам поро-
шок марганца (половина чайной ложки). 
Также необходимо 200 граммов стираль-
ного порошка. Порошок марганца нужно 
развести в стакане воды. Подкрашенную 
воду уже следует влить в ведро с горячей 
водой. Если всыпать порошок сразу в ве-
дро, может возникнуть неприятный ко-
ричневый осадок. Кристаллы марганца 
осядут на одежду и образуют некрасивые 
пятна. Их, кстати, невозможно отстирать. 
Постиранные вещи следует положить в 
ведро с едва подкрашенной горячей во-
дой. Одежду нужно оставить в жидкости 
до ее полного остывания. Затем достать 
их и тщательно прополоскать. Идеаль-
ные белоснежные вещи обеспечены!

Альтернативные методы, про-
веренные годами. Если первые два                 
подходят для всех типов вещей, то ос-
тальные лишь выборочно. Необходимо 
строго следовать инструкциям и спо-
собу применения, чтобы эффект был                                              
качественным. 

— Кипячение. Старинный, но эффек-

тивный метод наших мам и бабушек. 
Однако этот способ действенный только 
для грубых тканей с грубым плетением 
нитей. Например, для льна или плот-
ного хлопка. Деликатные вещи лучше               
не кипятить, иначе они испортятся.

— Отбеливание. Отбеливание при по-
мощи классической «Белизны» помогло 
спасти множество вещей. Конечно, это 
очень жесткое средство. Оно не подходит 
для тонких и деликатных тканей. Также 
не рекомендуется людям с аллергиями 
из-за острого запаха. Достаточно лишь 
прополоскать вещи в горячей воде с 

этим средством. Далее одежда стирается                                     
обычным методом.

— Перекись водорода. В двух литрах 
воды разводится чайная ложка перекиси 
(3 %). Замачивать вещи нужно 15 ми-
нут, а затем постирать в машинке. Хо-
рошо справляется метод с посеревшими             
и пожелтевшими вещами.

— Нашатырный спирт. Пять сто-
ловых ложек нашатырного спирта разве-
сти в горячей воде. Вещи замочить в 
воде до полного остывания (оставить на 
час-полтора). Затем достать и хорошо 
прополоскать.

— Сода. Шесть столовых ложек 
соды нужно развести в пяти-шести ли-
трах воды. В готовом составе отмачи-
вают одежду около двух-трех часов. 
После отмачивания одежду прополо-
скать и постирать на деликатном режи-
ме. Данный способ хорошо подходит                                       
для тонких вещей.

— Лимонная кислота. Лимонную кис-
лоту (две чайные ложки) нужно раство-
рить в кипятке. Количество воды на глаз, 
чтобы покрыло вещи. Оставить отмокать 
на два часа, достать и прополоскать.

— Аспирин. В семи литра воды нужно 
развести пять-шесть таблеток аспирина. 
В готовую воду погрузить вещи. Лучше 
всего замочить в растворе вещи на всю 
ночь. Утром вещи следует стирать на 
деликатном режиме. К порошку в допол-
нение можно добавить две-три таблетки 
измельченного аспирина.

— Хозяйственное мыло. Использова-
ние данного метода отлично подходят 
для шерстяных тканей. Хозяйственное 
мыло следует натереть на мелкой терке. 
Затем добавить две столовые ложки го-
товой стружки в горячую воду. Оставить 
в ней вещи на пару часов. Затем достать 
вещи и простирать их в машинке. Допо-
лнительно к порошку нужно добавить 
две ложки мыльной стружки. Это усилит   
эффект отбеливания.

— Крахмал. Отличный помощник с 
серостью вещей. Две ложки крахмала 
развести в пяти литрах воды. Замочить 
вещи на ночь. Наутро (можно не пропо-
ласкивать) просто постирать в машинке 
с привычным порошком.

umbrella.green

Есть  много способов вернуть одежде белоснежный цвет! И для этого даже 
не нужно покупать дорогостоящие средства. Многие из компонентов всегда 
имеются под рукой: в холодильнике или аптечке.

Використовуємо цей супердієвий за-
сіб, перекис водню, для підживлення 
кімнатних рослин. Домашнім росли-
нам, як і садовим, потрібно підживлен-
ня. Застосовується безліч різних засо-
бів для квітів. Перекис водню — один 
з них. З ним рослина отримує необхідні                       
мінерали, тому починає добре цвісти.

Уповільнення розвитку ще не є страш-
ним, адже часто квіти гинуть. Це може 
свідчити про наявність захворювання. 
Важливо перевірити рослину на парази-
ти та захворювання, а також перевірити 
правильність поливу.

Завдяки цьому унікальному розчину, 
фіалки будуть цвісти і пахнути навіть в 
найхолодніші дні. Осушене повітря, яке 
виходить шляхом обігріву центральним 
опаленням в квартирах і будинках, від-
сутність необхідної достатньої кількості 
денного світла призводять до уповіль-
нення процесу фотосинтезу, що нега-
тивно позначається на життєдіяльності           
і рості кімнатних рослин.

Впоратися з подібними трудноща-
ми їм допоможе всім відомий засіб –            
перекис водню.

Перекис також є основним компо-
нентом в дощовій воді, яку так люблять 
всі рослини. Кожен квітникар не раз 
помічав, що саме після дощу, а не зви-
чайного поливу, його рослини і квіти 
починають не тільки покращувати своє                         
самопочуття, але і краще цвісти й рости.

Давайте розглянемо, яким же спосо-
бом можна доглядати за квітами:

- у літрову пляшку з відстояною водою 
кімнатної температури додати дві столо-
ві ложки 3 % розчину перекису водню;

- отриману суміш влити в розпилювач 
і обприскувати кожен день в помірній 
кількості кімнатні рослини.

- через кілька тижнів рослини обда-
рують вас своєю красою і оновленою       
свіжістю.

Також перекис водню можна вико-
ристовувати не тільки для розпилювача, 
а й для безпосередньо самого поливу, 
але варто враховувати, що на відміну від 
попереднього методу, полив з перекис-
ом можна проводити лише раз на тиж-
день, щоб убезпечити коріння рослин від 
опiкiв і пересихання.

Перекис водню допоможе знезаражу-
вати землю і вбuвати бaктeрії в грунті. 
Крім цього, перекис допоможе корінню 
посилити ріст і позбавити його від гнилі.

Замочування насіння в розчині з пе-
рекисом і кімнатною відстояною во-
дою може позитивно позначитися на 
вирощуванні, оскільки:

- перекис допоможе обробляти          
розсаду;

- зможе оживити вже «мepтві» квіти;
- позбавить від комах та інших        

шкідників.
У разі якщо кімнатні рослини заpaже-

ні шкідниками, наприклад, павутинним 
кліщем, дрібними мошками або щитів-
кою, можна змішати 30 мл перекису вод-
ню, 250 мл води і 40 крапель йоду.

Даний рецепт стане відмінним              
варіантом першої допомоги.

При використанні перекису водню 
також варто враховувати, що рослини 
не потребуватимуть необхідності додат-
кового підживлення, так як отриманий 
розчин і так вже має достатню кількість 
мінералів.

poradnytsya.info

  
  

Активированный уголь применяют при 
пищевом отравлении, кишечных заболева-
ниях, рвоте, диарее, отравлении токсинами 
и т. д.

Арника — мазь на основе этого растения 
помогает при мышечных болях или любых 
травмах, синяках. Ускоряет заживление.

Порошок кайенского перца — хотя это 
хорошее дополнение ко многим продуктам 
и его часто используют в кулинарии, он 
незаменим и в аптечке. Порошок кайен-
ского перца помогает быстро остановить 
кровотечение. Его советуют принимать 
внутрь во время сердечных приступов,                    
чтобы усилить кровоток.

Ромашка — настойка этого растения об-
ладает успокаивающим и расслабляющим 
действием. Она полезна для детей, у ко-
торых прорезаются зубы, или если ребёнок 
страдает от желудочных коликов.

Окопник — корни этого растения по-
могают в заживлении ран, травм и сло-
манных костей. Припарка с подорожником 
и окопником, который кладётся на рану, 
значительно сокращает период заживле-
ния и предотвращает распространение                 
инфекции.

Эвкалипт и эфирное масло из него — 
помогают при различных проблемах рес-
пираторного типа. Траву используют для 
ингаляций, а эфирное масло, смешанное с 
кокосовым или оливковым маслом, нано-
сят снаружи на ноги и виски, чтобы помочь   
открыть носовые проходы.

Имбирь отлично снимает тошноту (в том 
числе и утреннюю), облегчает проблемы с 
желудком и укачиванием. Он успокаивает 
желудок после пищевого отравления.

Эхинацея — эта настойка незамени-

ма при гриппе, простуде и ослабленном        
иммунитете.

Перечная мята и эфирное масло из неё 
— ещё одна отличная трава от расстрой-
ства желудка и пищеварения и как средство 
от тошноты. Эфирное масло, нанесённое 
на точки за ушами и на ногах, помогает 
облегчить головную боль или тошноту, 
а слабый чай, приготовленный из травы, 
успокаивает колики. Эфирное масло можно 
использовать и вместо зубной пасты.

Подорожник — эта невзрачная тра-
ва является природным средством от по-
резов, царапин и укусов. Из сухой травы 
можно сделать припарку при укусах,                            
порезах и инфекции.

Яблочный уксус — натуральный яблоч-
ный уксус помогает при желудочно-кишеч-
ных расстройствах, диспепсии, пищевом 
отравлении и т. п. Чтобы сократить продо-
лжительность любого недомогания, доста-
точно принимать раствор 1 ч. л. уксуса в 
240 мл воды каждый час.

Алоэ вера — от ожогов, волдырей, ран, 
порезов и травм.

Перекись водорода — для очистки ран, 
помогает предотвратить ушную инфекцию 
и сокращает продолжительность респи-
раторных заболеваний. При первых при-
знаках инфекции уха набрать полную пи-
петку перекиси и капнуть в ухо. Немного 
подождать и дать вытечь из уха. Перекись            
отлично убирает и ушные пробки.

Пищевая сода — также хорошее сред-
ство, которое нужно иметь под рукой. 
При тяжёлой изжоге или инфекциях мо-
чевых путей можно принимать внутрь                       
1/4 ч. л. соды, растворённой в воде.

epochtimes.com.ua

  
Даже при здоровом образе жизни, который становится всё более популяр-

ным, бывает,что неожиданно случается болезнь или травма. Для таких случа-
ев хорошо иметь под рукой аптечку, где есть самые эффективные натуральные 
лекарства. Как собрать фитотерапевтическую аптечку первой помощи?

Ниже приведён список того, что должно быть в аптечке первой помо-           
щи — многие из этих средств хорошо известны и эффективны, но неоправдан-
но забыты. Они являются недорогой альтернативой капсулам или таблеткам,               
за которыми мы привыкли ходить в аптеку.
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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, ПРОПО-
ЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.

КРС, 099-005-75-77,                 
096-313-90-50.

КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

продам
ДОМ в центре Новоайдара. 

066-437-26-25.
ДОМ. 095-174-17-93.
ДОМ в центре. 066-224-66-00.
Газифицированный ДОМ в 

Бахмутовке. 095-50-77-219.
ДОМ в рассрочку.                               

095-39-68-342.
КВАРТИРУ. 050-600-81-13.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ 

со всеми удобствами, с мебелью. 
095-15-88-617.

Трёхкомнатную КВАРТИРУ  
в центре. 099-054-81-79.

Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 
066-82-44-952.

ТРАКТОР Т-40 АМ КПЕ, СА-
МОСВАЛ ГАЗ-53. 050-04-395-79.

ПЛИТУ газовую, б/у.               
095-85-10-599.

Х О Л О Д И Л Ь Н И К .                         
095-203-47-71.

КИРПИЧ, б/у, ШЛАКОБЛОК, 
б/у, ДРОВА. 066-612-84-87.

БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з луш-
пиння соняшнику. 2400 грн/т. 
Безкоштовна доставка від 2 тонн. 
066-305-44-64, 067-103-28-10.

ТЁЛОЧКУ. 050-244-38-26.

услуги

Ремонт 
изготовление, 

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

18 июля 2020 года - 
4 года светлой памяти 

нашего любимого братика 
ЖУРАВЕЛЬ 

Юрия Владимировича
(02.02.1983 - 18.07.2016)

Невозможно смириться 
с этой страшной потерей.

Горе мир весь затмило, 
и померк солнца свет.
Брат, покинул ты нас - 
до сих пор не поверим,
Что тебя в жизни этой
рядом с нами уж нет...

Наша скорбь безгранична,
но в памяти нашей

Будешь вечно ты жив
и как прежде любим.

Ты заснул, наш родной,
вечным сном безмятежным.

Мы все любим тебя
и безмерно скорбим.

Любящие тебя сёстры.

19 июля – 6 лет 
светлой памяти 

ЯНЦЕН 
Александра Абрамовича 
(30.09.1948 – 19.07.2014)

Тебя уж нет, а мы не верим…
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери

Мы не излечим никогда.

Любим, помним, скорбим.

Жена, сыновья, 
невестка, внуки.

20 июля 2020 года – 
40 дней со дня смерти

ГРЕЧИШКИНОЙ 
Нины Даниловны

Трудно выразить нашу скорбь, 
дорогая мама.

Ты всегда будешь 
в нашей памяти.
Дорогая мама, 

мир и покой твоей душе. 
Пусть Всевышний 

простит прегрешения
вольные и невольные 

и примет в Царствие свое.

Родные.

ПОМНИМ.. .

Фермерство продає 
курей-несучок 

і молодняк 
Домінант, Ло-

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

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

разное
Гречишкінська сільська рада повідомляє про виявлення та взят-

тя на облік безхазяйного нерухомого майна:
- гідротехнічна споруда за адресою: Луганська область, Но-

воайдарський район, с. Окнине, пров. Степовий, будинок 1-В                
(витяг від 08.07.2019 р. № 172966647);

- гідротехнічна споруда за адресою: Луганська область, Но-
воайдарський район, с. Окнине, вул. Польова, будинок 10                              
(витяг від 08.07.2019 р. № 172975225).

Власників вказаного майна, з підтверджуючими документами, 
просимо звернутися до сільської ради з метою зняття з обліку.

Ответы на задания, опубликованные в № 28
Какуро

Хитори

Читателям «Вестни-
ка Новоайдарщины» 
сообщаем, что продол-
жается подписка-2020. 
Стоимость подписки со-
ставляет 30 гривень за                  
1 месяц.

Оформить подписку 
можно в редакции или      
в отделении «Укрпочты».

Сделайте подарок 
своим близким!

 

Предприятию «Айдар Милам» требуется                                                                     
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ. Обращаться по телефону. 066-95-89-186.

работа

считать недействительным

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ДАШКЕВИЧА Валерія 
Анатолійовича, 16.02.1968 р. н., вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ЛАРІНА Сергія Івановича, 
13.06.1975 р. н., вважати недійсним.

ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО на ім’я СЕЛЮЧЕНКА Сергія   
Вадимовича, 16.02.1993 р. н., вважати недійсним.
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* Если результат не зави-
сит от способа решения - это 
математика, а если зависит -              
это бухгалтерия.

* Закрой трех программи-
стов в одной комнате, и они    
создадут какой-нибудь проект.

Закрой трех бухгалтеров -     
и они в 18:00 уйдут домой.

* Вопрос с точки зрения бух-
галтера: А когда тыква превра-
щается в золотую карету, это 
нужно рассматривать как до-
ход или увеличение стоимости  
имущества?

* В организацию приходит 
счет на оплату услуг телефон-
ной связи. В отсутствие бухгал-
тера директор, разбирая счета, 
говорит: «Так, в Киев звонил – 
буду платить, в Одессу звонил 
– придется платить. А в НДС        
я не звонил – платить не буду».

* Шеф обращается к своему 
бухгалтеру:

- Слушайте, вы в моей 
фирме работаете более 10 лет 
и ни разу не просили о при-
бавке к жалованью. Что за 
темные делишки вы здесь                                                    
проворачиваете?

* У бухгалтера всегда есть 
повод выпить.

Достаточно, чтобы сош-
лись трое: - Дебет, Кредит и           
Бухгалтер.

* Отчетность в самом разга-
ре. Один главбух звонит друго-
му главбуху и спрашивает:

– Привет, ну как у тебя дела?
– Привет! Спасибо, все        

хорошо.
– Ой, извините, я, кажется, 

не туда попал.
* Бухгалтер завода не там по-

ставил запятую и вывел слесаря 
Гусева в десятку Forbes.

* Закон Мерфи для бух-

галтеров: «Если баланс сра-
зу не сошелся, значит, в нем                    
есть ошибка».

Следствие: если баланс       
сошелся – ошибок две.

* Того, кто бережно хранит 
каждый клочок бумажки, зовут 
Плюшкиным. А того, кто де-
лает на каждую бумажку ещё     
десять, зовут бухгалтером.

* Бухгалтерия крупной кон-
торы, конец года, запарка с 
балансом. Народ напряженно     
работает. Голос:

- Сколько в году месяцев?
Главбух:
- Десять... без НДС..
* В чём заключается разница 

между убыточными фирмами и 
процветающими компаниями? 

— В фантазии главного    
бухгалтера! 

* Сидят два бухгалтера, 
делают отчёт. Одна задумчи-
во так спрашивает: — Оль, а 
ты на сколько меня старше?                    
— На 2 года и 3 квартала... 

*Сейчас уже день или ещё 
утро?

- У кого?
- У бухгалтерии. 
- У бухгалтерии всегда обед.
* Бухгалтер на приеме у   

врача: 
- Доктор, у меня бессонница. 
- А вы пробовали считать? 
- Пробовал, сбился, до утра 

пришлось ошибку искать.
* В бухгалтерии:
- Как думаешь, деньги, 

потраченные на корм со-
бакам, логично списать на 
статью «Охранная и пожарная                                    
сигнализация»?

* Точность — вежливость 
королей… Из этого следу-
ет, что все бухгалтера, как                         
минимум, королевы…

 

Особенности профессии
Внимание! Все анекдоты вымышлены. Совпадения с          

реальными событиями и людьми – случайны!

20 июля. Убывающая Луна. 
Хороший день для завершения 
того, что было начато в нача-
ле лунного цикла. Очищаю-
щий душ перед сном смывает 
всю отрицательную энергию 
дня. Избегайте темных мест, 
депрессивных и конфликтных 
мыслей и ситуаций, раздра-
жающих и пустых контактов. 
Луна в Раке. Повышенная 
эмоциональность, утонченная 
дипломатия. Желательно хоро-
шо выспаться. Ешьте легкую 
пищу. Можно посетить косме-
толога, стоматолога.

21 июля. Растущая Луна. 
Этот день благоприятен для 
старта циклов физических 

упражнений или больших 
учебных циклов. Ешьте толь-
ко ту еду, которая вам нравит-
ся, следуйте этому принципу 
в своих контактах с людьми. 
Будьте великодушны. Не объе-
дайтесь. Луна во Льве. Творче-
ский импульс. Будьте активны, 
решительны. Желательно хо-
рошо поспать. Позаботьтесь о 
сердце. Подходящий день для 
стрижки. Хороший день для 
торжественных случаев.

22 июля. Растущая Луна. 
Пришло время действовать. 
Пассивность противопоказа-

на. Это благоприятный день 
для физических упражнений. 
Это лучший день для занятий 
боевыми искусствами. Осте-
регайтесь проявлений агрес-
сии. Луна во Льве. Творческий 
импульс. Будьте активны, ре-
шительны. Желательно хоро-
шо поспать. Позаботьтесь о 
сердце. Подходящий день для 
стрижки. Хороший день для 
торжественных случаев.

23-24 июля. Растущая 
Луна. Это дни выбора между 
добром и злом, действиями и 
мыслями. Желательно побыть 

в одиночестве. Рекомендуется 
садоводство, ведение домаш-
него хозяйства, ходьба, отдых, 
общение с элементами. Работа 
в группах противопоказана, не 
принимайте поспешных ре-
шений. Будьте внимательны к 
возможным провокациям и со-
блазнам. Луна в Деве  Деловая 
и интеллектуальная деятельно-
сть, нужно начать с вопросов, 
имеющих большое значение. 
Диета желательна. Хороший 
день для стрижки, маникюра, 
процедур по уходу за руками.

25-26 июля. Растущая 

Луна. Вы должны соблюдать 
свои принципы, проявлять чув-
ства и эмоции. Информация 
и еда прекрасно усваиваются, 
ешьте досыта, но не перее-
дайте. Это хороший день для 
выплаты долгов. Луна в Весах. 
Удачный момент для общения, 
переговоров, организации со-
браний. Рекомендуются уход 
за лицом, стрижкой, проце-
дуры для глаз. Можно посетить     
стоматолога.

26 июля - Луна в Весах.. Это 
день смирения. Интуиция обо-
стряется. Полезны любые ды-
хательные упражнения, а также 
ароматерапия.

luna-calendar.ru

Удивительные факты 
о мозге

* Человеческий мозг продол-
жает развиваться до достижения 
примерно 25-летнего возраста.

* В среднем человек исполь-
зует свой мозг на 90 % или 
чуть больше. Хотя есть расхо-
жий миф, утверждающий про 
5-10 %, но это всего лишь миф.

* Размеры мозга никак не 
влияют на уровень интеллек-
та. К примеру, у Эйнштейна 
мозг весил чуть более 1200 
граммов, что меньше среднего,      
но он всё равно был гением.

* Мозг не может существо-
вать ни без кислорода, ни без 
глюкозы.  Если он в течение 
3–5 минут не получает доста-
точно кислорода или глюкозы, 
в нём происходят необратимые 
нарушения. Мозг человека 
потребляет около половины 
всей глюкозы, которую постав-
ляет печень, выбрасывающая              
её в кровь.

* Мозг человека постоянно 
генерирует количество элек-
тричества, достаточное для 
того, чтобы заставить светиться 
обычную электрическую лампу.

* Содержание жира в мозге 
человека выше, чем в любом 
другом органе.

* В мозге нет болевых ре-
цепторов. Зато они есть в 
мозговых оболочках и кро-
веносных сосудах. Поэтому, 
когда мы испытываем голов-
ную боль, болит вовсе не сам                              
мозг, а окружающие его ткани.

* «Гормоны счастья» (дофа-
мин, серотонин, окситоцин и 
эндорфин) вырабатываются в 
головном мозге с одной-един-
ственной целью: мотивировать 
человека стремиться к ситуа-
циям, в которых происходит      
синтез этих веществ.

* Мозг может хранить 3 
миллиона часов телешоу. Вам 
придется оставить телеви-
зор включенным более чем на 
300 лет, чтобы использовать                       
все это хранилище.

* Средний мозг генерирует от 
25 000 до 50 000 мыслей в день. 
Подсчитано, что у большинства 
людей 70 % этих мыслей явля-
ются отрицательными. Кроме 
того, более 100 000 химических 
реакций происходят в вашем 
мозгу каждую секунду.

* Среди всех современ-
ных этносов самый малень-
кий средний размер мозга — у 
австралийских аборигенов,                     
коренных жителей Австралии.

* Активные мыслительные 
процессы и умственный труд 
тренируют мозг так же, как за-
нятия на тренажёрах тренируют 
мышцы.

* Мозг человека обладает 
порядком 80-100 миллиардов 
нервных клеток (нейронов). Ле-

вое полушарие на 200 мил-
лионов богаче на нейроны,       
чем правое полушарие.

* Зевание охлаждает мозг, 
а повышает его температуру 
отсутствие нормального сна.

* Номера телефонов име-
ют семь цифр не случайно, 
так как это наиболее длитель-
ная последовательность, ко-
торую среднестатистический 
человек способен запомнить.

* Смех над шуткой требует 
работы пяти разных частей 
мозга.

* Унг Янг имеет самый 
высокий в мире показатель 

IQ - 210. Он родился 08.03.1972 
года. К восьми месяцам Унг Янг 
освоил алгебру. К двум годам он 
говорил на 4 языках. В четыре 
года поступил в университет и к 
15 годам закончил его. Унг Янг, 
кроме превосходного знания 
точных наук, отлично рисует, 
увлекается поэзией. Сегодня он 
живет в Южной Корее. Если го-
ворить о нациях, то самый высо-
кий в мире средний националь-
ный показатель IQ принадлежит 
японцам – 111. При этом десять 
процентов населения имеют по-
казатель интеллекта выше 130.

100-faktov.ru; New-Science.ru; 
lifehacker.ru; mel.fm; obshe.net.

Международный день мозга был учреждён Всемирной федерацией неврологии для                               
повышения осведомленности широкой публики о важности здоровья мозга.

Всемирная федерация неврологии — международная ассоциация национальных неврологиче-
ских обществ, которая была учреждена в Брюсселе в 1957 году. На данный момент ее членами 
являются более сотни профессиональных ассоциаций неврологов во всех регионах мира.

Ежегодно Федерация определяет тематику следующего года, которая будет преобладать 
на всех мероприятиях.

 «А голова — предмет тёмный, исследованию не подлежит», - утверждал доктор в филь-
ме «Формула любви». И все-таки некоторые тайны одного из главнейших органов человека         
уже открыты.


