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Акцію організували з семи 
тематичних майданчиків за сьо-
ма  кольорами райдуги. Були 
представлені вокальна, тан-
цювальна, акторська, спортив-
на зони, а також зони фото- і 
кіномистецтва, арт-терапії та 
лекторію.

Найкращі дитячі колекти-
ви області уперше стали учас-
никами фестивалю дитячої 
творчості «Моя мирна Луган-
щина». Їх усіх об’єднало гасло 
«Дитяча творчість – шлях до 
миру». А завершилося дійство 
святом фарб і денною дитячою 
дискотекою. 

Державні нагороди та об-
ласні відзнаки отримали бага-
то знаних жителів Луганщини. 
Привітали присутніх зі свя-
том народний депутат України 
Віталій Курило та заступник 
голови Харківської обласної 
держадміністрації Вадим 
Данієлян, який вручив Сергію 
Філю Почесну грамоту. Нею на-
городжено колектив Луганської 
облдержадміністрації.

Увечері відбулися урочи-
ста церемонія нагородження 
переможців обласного огляду-
конкурсу майстрів мистецтв 
та аматорів народної творчості 
«Луганщина – світанок                  
України». 

Своє мистецтво жителям 
та гостям Луганщини подару-
вав молодий, але вже відомий, 
професійний гурт «БеZМеЖ» 
Луганської обласної філармонії. 
А наприкінці на всіх очікував 
концерт гостей свята за 
підтримки Міністерства куль-
тури України у рамках куль-
турно-мистецького проекту 
«Український Донбас». 
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Новоайдарській район був гідно 
представлений на святкуванні Дня 
області. 

Дитячий ансамбль «Феєр-
верк» Новоайдарського рай-
онного Будинку культури           
(худ. кер. О. Рубан) яскраво ви-
ступив в обласному фестивалі 
дитячої творчості «Моя мир-
на Луганщина» з фольклорно-
етнографічною композицією 
«Зустрічаємо весну-красну».

Багато прихильників зібрала 
експозиція виставки «Традиції, 
що єднають», оформлена Но-
воайдарським районним 
краєзнавчим музеєм. «Черво-
ною лінією» тут стала козаць-
ка тематика. Директор музею 
Ганна Костянтинівна Божко-
ва  для всіх бажаючих прово-
дила захоплюючу екскурсію. 
Настрою враженням додава-
ли величезні банери Бараня-
чих Лобів – визитівки Новоай-
дарщини – та легенда про них, 
яка була розказана  Г. К. Бож-

ковою. До того ж, всі бажаючі 
отримали невеличкі сувеніри –                                            
камінці з мелових гір.

Нематеріальна спадщина 
району була представлена ко-
зацьким квасом за старовинним 
рецептом мешканців села Гре-
чишкине. 

Матеріальна під гаслом «Від 
витоків до сьогодення» - витво-
рами мистецтв знаних талано-
витих майстринь. Поруч із ста-
ровинними діжниками знайшли 
гідне місце роботи ткалі Ган-
ни Кіндратівни Харламової, 
вишивальниць Алли Анато-
ліївни Сорокіної та Тетяни 
Костянтинівни Іконнікової. 
Велику зацікавленість викли-
кали неймовірні різнопланові 
роботи лялькарки Наталії Ми-
колаївни Антонової. Чудово 
виглядали роботи в стилі печ-
ворк («нащадки» старовинного 
лоскутового шиття), авторкою 
яких є творча особистість Надія 
Андріївна Зозуля.

Не залишився наш район 
без нагород. Серед відмічених 
обласними відзнаками є наші 
земляки. Подяку ОДА вручено        
Т. Ганшиній.

Ще одна приємна відзнака 
- Новоайдарський район наго-
роджений Дипломом  за зайня-
те друге місце в огляді-конкурсі 
майстрів мистецтв та аматорів 
народної творчості «Луганщина 
– світанок України». 

У гала-концерті «З вірою в 
майбутнє» за участю кращих 
аматорських колективів міст та 
районів області  від Новоайдар-
щини виступило тріо «Айдарія» 
(худ. кер. М. Клімова).

Всі отримали безліч пози-
тивних вражень та емоцій. І на 
інших подивились, і себе пока-
зали. 

Зі святом, рідна Луганщино!

Обласні урочистості з нагоди 81-ї річниці утворення Луганської області відбулися 1 червня у 
Кремінній.

Свято на площі Красна відкрила культурно-мистецька акція «БарвиLand». У ній узяли участь 
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та ті, що знаходяться у складних 
життєвих обставинах.

В урочистому відкритті 
взяли участь в. о. заступни-
ка голови обласної державної 
адміністрації Сергій Олейніков, 
директор Департаменту освіти 
і науки Юрій Стецюк, на-
чальник групи цивільно-
військового співробітництва 
оперативно-тактичного угру-
пування «Північ» полковник 
Олександр Ковальчук, голо-
ва Новоайдарської районної 
державної адміністрації 
Віктор Сергієнко та голова 
Новоайдарської районної ради 
Віктор Макогон. Звертаючись 
до учасників гри, гості поба-
жали джурам наснаги, міцного 
здоров’я, нових вражень та, 
зрозуміло, омріяної перемо-
ги, здобутої у чесній боротьбі. 
«Вважаємо за честь прийма-
ти кращих нащадків козацької 
слави на новоайдарській землі. 
Цьогорічний етап є символічним, 
адже гра відбуватиметься за 
30 кілометрів від лінії розме-
жування – лінії, на якій кращі 
сини України боронять нашу 
Вітчизну та б’ються за ваше 
майбутнє», – сказав у своєму 
вітанні Віктор Сергієнко.

Привітали учасників гри 
учасники дитячого колекти-
ву «Феєрверк» Новоайдарсько-
го районного Будинку культури 
та ансамбль «Нові україночки» 
Новоайдарської обласної 
загальноосвітньої санаторної 

школи-інтернату.
Після прийняття присяги 

учасники відправились облаш-
товувати свої курені та готува-
тись до змагань, які будуть про-
ходити впродовж 5 днів.

Змагальна частина гри по-
чалася з конкурсу «Фізична 
підготовка». На спортивному 
майданчику Новоайдарсько-
го аграрного ліцею рої демон-
стрували навички з фізичної 
підготовки. Етап складав-
ся з виконання двох вправ: 
підтягування на перекладині й 
згинання та розгинання рук в 
упорі на брусах.

В цей же день учасники зма-
гань завітали до районного 
краєзнавчого музею, де ознайо-
милися з унікальною колекцією 
одягу «Народний костюм Ново-
айдарщини кінця ХІХ – початку 
ХХ століття».

Після вечірнього кола джу-
ри переглянули художній фільм 
«Крути–1918» та вшанували 
пам’ять загиблих героїв хвили-
ною мовчання.

Новоайдарський рай-
он представляє коман-
да Щастинської ЗОШ № 2 – 
переможці районного туру 2018 
року.

Нагадаємо, що з 12 червня 
розпочнуться районні перегони 
«Джури».

І. КРАСНОЩОКОВА.

 
 

3 червня стартував ІІ обласний етап Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 
Наметовий табір розгорнутий на території Новоайдарської 
обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 
І-ІІІ ступенів. Всього для участі в обласному етапі 
зібралися 120 юних учасників з усіх куточків Луганщини. 
Організаторами гри є Департамент освіти і науки обласної 
державної адміністрації і Луганський обласний центр 
дитячо-юнацького туризму і краєзнавства.
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Одна з них – центральна пло-
ща селища Новоайдар. Відкрила 
святковий захід  Даша Крохма-
льова з танцювальним колекти-
вом піснею «Чомучки». Ведучій 
свята Олександр Частніков 
привітав усіх з цією подією. 
Традиційно до програми вклю-
чено конкурс малюнків на 
асфальті, в якому взяли участь 
всі діти. Після малеча залюбки 
долучилась до ігор та танців.

 Не пропускають таких 
заходів новоайдарські ряту-
вальники, які  дозволили дітям 
залізти на пожежну машину та 
зробити світлини з пожежним 
обладнанням.

На святковий дитячий кон-
церт в РБК, в якому взяли участь 
солісти та дитячий ансамбль 
«Феєрверк» (керівник Ольга 
Рубан), танцювальний колектив 
«Струмочок» (керівник Юлія 
Крохмальова) та хореографічні 

колективи Новоайдарської дитя-
чої школи мистецтв, зібралися 
всі бажаючі.

Та це ще далеко не всі 
приємності для дітлахів. Тут 
же, на центральній площі се-
лища, цікаву розважальну 
програму представила район-
на бібліотека. Королева кни-
жок (роль відмінно зіграла 
бібліотекар Світлана Проніна) 
та улюбленець малюків весе-
лий Карлсон (чудово впоралась 
Юлія Афанасьєвська) прове-
ли для малюків безліч цікавих 
конкурсів та ігор. Наприклад, 
«Ось так!»,  «Ліса Аліса та Кіт 
Базиліо», літературну вікторину 
та багато іншого. Всім було 
дуже цікаво! 

Не змогли малюки прой-
ти повз ще одного цікавого 
місця – юні художники – учні 
Новоайдарської дитячої школи 
мистецтв  - пропонували всім 

бажаючим нанести аква-грим! 
Яскраві образи, чудові малюн-
ки та неймовірні враження та 
безліч задоволення отримали 
всі, розмальовані аква-фарбами.

Також всі бажаючі активні 
дітлахи долучилися до танцю-
вального флешмобу, який прове-
ла викладач хореографії НДШМ 
Альона Андріївна Ярова.

Ще одна локація затиш-
но розташувалась поруч з 
Новоайдарським районним 
краєзнавчим музеєм. Тут 
співробітники РКМ влаштували 
для малечі (глядачі в основно-
му були вихованці дитячого са-
дочку) чудову лялькову виставу 
«Колобок». Та, на відміну від 
оригіналу, ця історія, скажемо, 
забігаючи наперед, закінчилася 
щасливо. Ляльок для казки 
майстерно зшила науковий 
співробітник музею Наталія 
Миколаївна Антонова. Режисе-
ром виступила директор музею 
Ганна Костянтинівна Божкова. 
Акторською майстерністю зди-
вували й Наталія Миколаївна  
Антонова, й зберігач архівних 
фондів Ольга В’ячеславівна 
Клочкова.

Як ми вже сказали, казка 
була перероблена на новий лад. 

Вийшла неймовірно веселою 
та цікавою, зі смішними та до-
тепними діалогами. Вона сподо-
балась і найменшим глядачам, і 
хлопцям та дівчатам шкільного 
віку, й батькам. До того ж, в 
кінці Лисиця не з’їла охочого до 
пригод Колобка, а, навпаки, по-
дарувала йому ще одну незабут-
ню подорож – запросила разом 
з дітьми та батьками завітати до 
музею. Що й було зроблене. Але 
перед цим малеча спробувала й 
свої сили в  акторстві. Надягаю-

чи на ручки ляльок-персонажів 
вистави, вони копіювали їхні 
голоси, поведінку. Особливо 
захопилася Діанка Тіханова: її 
Колобок вийшов що треба! Тож, 
вийшла ще одна цікава міні-
вистава.

В залах музею діти за-
милувалися виставкою юної 
новоайдарської художниці 
Валерії Пекалєвої «Світ моєї 
душі», а також погралися з улю-
бленими дитячими іграшками 
дівчини. Захвату малечі не було 
меж. І це підтвердили бать-
ки. «Дітям було дуже цікаво, 
- розповідає молода матуся Ок-
сана Нікіфорова, - вони дійсно 
захопилися казкою. Її подали в 
дуже цікавій формі. І з великим 
задоволенням відвідали музей. 
Все дуже сподобалось».

День захисту дітей в 
Новоайдарі, як бачимо, видав-
ся різноманітним та цікавим 
для юних мешканців селища. 
Старт літу даний відмінно! Гар-
ного вам відпочинку, хлопці та 
дівчата, позитивних емоцій, 
яскравих вражень та доброго 
настрою!

М. ТИХОНОВА.

За доброю традицією  1 червня 2019 року в Новоайдарі відбулося 
свято до Міжнародного Дня захисту дітей. Проходило святку-
вання в декількох локаціях.

На свято зібралося багато 
дітей. Вони прийшли разом з 
мамами, татами, братами та се-
страми, бабусями та дідусями, 
щоб розважитися й гарно, по-
родинному, відпочити.

Цього разу на свято до дітей 
приїхали клоун Кльопа та киця 
Боня, які дуже прикрасили свя-
то. А про те, що дітлахам спо-
добалося з ними гратися – й го-
ворити годі. Малеча веселилася 
разом з улюбленими та такими 
смішними персонажами. Кльо-
па разом з дітлахами і бігав, і 
стрибав, і танцював, і смішив… 
Киця Боня була музичною госпо-

динею: вона слідкувала за му-
зичним супроводом, та й також 
танцювала і веселилася разом з 
дітками.

Сумувати було зовсім ніколи. 
Хлопці та дівчата брали участь 
у різноманітних конкурсах, гра-
лися, танцювали, читали вірші 
про маму й Батьківщину, про 
квіти і про мир…  В конкурсах 
взяли участь всі дітки: і зовсім 
маленькі 3-4 рочків, і школярі. 
Кожному з них були підібрані 
цікаві ігри, вікторини. 

Діти змагалися командами, і 
всі підтримували одне одного. 
Дуже активно підбадьорювали 

вболівальники своїх улюбле-
них учасників. В  час проведен-
ня конкурсів діти були рішучі, 
активні та сміливі, а також 
веселі і щасливі, на їхніх об-
личчях сяяли посмішки, і лунав 
сміх. За участь у конкурсах діти 
отримували солодкі призи. За 
їхніми зізнаннями, найбільше 
їм сподобалась естафета «Зігзаг 
удачі», де діти бігали між ке-
глями із зав’язаними очима. А 
ось найменшим учасникам при-
йшовся до вподоби конкурс, в 
якому треба було самому змай-
струвати паперовий літачок та 
запустити його якнайдалі. А ще 
бахмутівська малеча відгадувала 
загадки та приймала святкові 
телеграми від персонажів 
різноманітних казок (перед цим 
відгадавши відправника та на-
звавши казку).

Свято дня захисту дітей вийш-
ло веселим та цікавим, яскравим 
і пізнавальним. Головне – діти 
були задоволені. Вони щиро 
дякували організаторам свята: 
директору Бахмутівського СБК 
О.П. Мазко, завідуючій сільської 
бібліотеки Н.І. Ковальовій та 
художньому керівнику Г. С. Лю-
бановій.  Зі свята дітлахи пішли 
не з порожніми руками: Кльо-
па та Боня кожному подарували 
невеличкі подарунки і домови-
лись зустрітись знову наступ-
ного разу. Що ж, з нетерпінням 
чекаємо на нові зустрічі.

Н. КОВАЛЬОВА, завідувач 
сільської бібліотеки.

В Міжнародний день захисту дітей з самого ранку дитячий 
майданчик в селі Бахмутівка зустрічав своїх гостей на святковому 
заході. На малюків чекала розважально-ігрова програма «Щоб сон-
цю і квітам всміхалися діти».

На запальній ноті, весело 
та яскраво, пройшов святко-
вий концерт. Тут відзначились 
наші талановиті, артистичні, 
непосидючі Маша Масловська, 
Поліна Титова, Анастасія Ли-
сенко, Аміна Каркачова, Каріна 
Шевченко, Аня Калюжна, Віка 
Чабаненко та Віка Шандрович. 
Дівчата співали чудові пісні про 
дитинство, про щастя, літо та 
пригоди, танцювали та дарува-
ли неймовірний настрій всім 
присутнім на святі і дітям, і до-
рослим (а їх було чимало), і меш-
канцям села, і його гостям.

Також цей день запам’ятається 

«Веселим флешмобом», який для 
всієї штормівської малечі та всіх 
бажаючих дорослих організував 
танцювальний колектив «Таліс-
ман» Штормівського СБК. Було 
справді весело та енергійно!

Молодці, діти! Ми пиша-
ємося вашою активністю та 
талановитістю! Бажаємо вам всім 
щасливого дитинства, щоб кож-
ний ваш день був наповнений 
добрими пригодами та чудовими 
враженнями, як, наприклад, в цей 
День захисту дітей! 

О. СОТНІКОВА, художній 
керівник Штормівського СБК.

 

Цікаво відзначили День захисту дітей в селі Штормове. І, що 
важливо, винуватці  свята – маленькі мешканці села -  залюбки 
долучилися до організації та проведення святкування.
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Благоустрій 
місць відпочинку

Напередодні літнього сезону 
Новоайдарська селищна рада за 
допомогою працівників комуналь-
ного підприємства «Новоайдар-
ське «СКП» вживає всі необхідні 
заходи щодо забезпечення прове-
дення змістовного та комфортного 
дозвілля мешканців, в тому числі 
шляхом облаштування місць від-
починку. Особлива увага приді-
ляється територіям поблизу річки 
Айдар.  Для створення комфортних 
умов проведення дозвілля було об-
лаштовано місця для перевдяган-
ня, встановлені додаткові лавочки 
для відпочинку. За рахунок коштів 
селищної ради невдовзі будуть ви-
готовлені альтанки, які планується 
встановити біля річки. Для занять 
пляжним волейболом буде завезе-
но пісок.

А для наймолодших наших 

мешканців почали встановлюва-
ти нові дитячі ігрові майданчики. 
Перший майданчик у 2019 року 
вже облаштовано на «Марсі» по 
вул. Зарічна. Також найближчим 
часом розпочнеться робота по 
встановленню дитячих майдан-
чиків на вул. Сонячна та Великий 
шлях (біля автостанції). 

Ми сподіваємось, що наші юні 
мешканці протягом літа будуть 
більше часу проводити на свіжому 
повітрі, загартовуватись та набира-
тись сил для подальшого навчання.

Вулична торгівля 
Питання щодо упорядкування 

вуличної торгівлі в смт Новоайдар, 
а особливо у центральній частині 
селища, поставало не раз. Багато 
мешканців та гостей нашого сели-
ща зверталися до селищної ради з 
цим питанням, але не можна було 
прийняти компромісне рішення, 
яке б задовольнило всіх громадян: 
продавців товарів, покупців та пе-
рехожих. Вулична торгівля в цен-
тральній частині нашого селища 
з’явилася більш ніж десять років 
тому назад та перейшла в «спад-
щину» від попереднього селищно-
го керівництва. Наші попередники 
протягом років замовчували цю 
проблему і постійно затягували ви-
рішення цього питання, цим тіль-
ки погіршували проблему. І тільки 

зараз керівництво селищної ради 
спільно з депутатським корпусом 
селищної ради прийняли  рішення 
про впорядкування вуличної тор-
гівлі та розміщення торгових точок 
виключно на території ТЦ «Айдар». 

Новоайдарська селищна рада 
дуже сподівається, що всі: і продав-
ці, і покупці, поставляться з розу-
мінням до такого рішення. 

Привітання ветеранів 
Другої світової війни

Напередодні 75-ї річниці Пере-
моги над нацизмом у Другій світо-
вій війні Новоайдарський селищ-
ний голова від імені селищної ради 
привітав учасників та ветеранів тру-
дового фронту тієї найстрашнішої в 
історії людства війни та вручив їм 
продуктові набори. На превеликий 
жаль, лави воїнів Другої світової 
війни з кожним роком рідіють. На 
території Новоайдарської селищної 
ради в живих залишилось лише 5 

учасників бойових дій Другої світо-
вої війни.

Ми маємо пам’ятати про подвиг 
тих ветеранів, кого вже немає серед 
нас, і цінувати досвід живих, що 
передають естафету мужності мо-
лодим воїнам, які сьогодні змушені 
взяти до рук зброю, захищаючи ці-
лісність України. 

Ремонт доріг
На початку травня за рахунок 

коштів селищного бюджету Ново-
айдарська селищна рада розпочала 
проведення поточного ремонту до-
ріг. Насамперед, роботи були роз-
початі на найжвавіших автодорогах 
– вулицях Дружби та Незалежнос-
ті. У 2019 році за рахунок коштів 

селищного бюджету заплановано 
провести поточний ремонт доріг на 
7 вулицях на загальну суму 1277,0 
тис. грн. У червні продовжиться 
проведення поточного ремонту до-
ріг по вулицях В.П’ятьоркіна, Цен-
тральній, провулку Незалежності та 
кв. Миру.

Що стосується коштів, які були 
виділені Новоайдарською район-
ною радою на проведення капіталь-
ного ремонту доріг селищної ради у 
сумі 3500,0 тис. грн., повідомляємо, 
що основною умовою їх перераху-
вання до селищного бюджету та 
використання є виділення з селищ-
ного бюджету такої самої суми для 
співфінансування. Селищна рада 
не має такого обсягу коштів для 
проведення капітального ремонту 
доріг, оскільки загальний розмір се-
лищного бюджету на 2019 рік скла-
дає близько 9000,0 тис.грн., в тому 
числі на проведення поточного та 
капітального ремонту, грейдеруван-
ня доріг у сумі 1871,0 тис.грн. Тому 
ми сподіваємося, що районна рада 
внесе зміни в районну Програму 
будівництва автомобільних доріг 
Новоайдарського району на 2019 
рік в частині співфінансування з 
районного бюджету та селищного, 
сільських бюджетів (зараз 50% на 
50% відповідно) в бік зменшення 
співфінансування з боку селищної 
та сільських рад, бо можливості бю-
джетів незрівнянні.    

Для вирішення питання дефі-
циту коштів для проведення ка-
пітального ремонту автодоріг на 
підпорядкованій території Новоа-
йдарська селищна рада звернулась 
до Кабінету Міністрів України та 
Луганської облдержадміністрації 
з проханням щодо виділення суб-
венції для проведення капітального 
ремонту 7 доріг. Новоайдарська се-
лищна рада шукає всі можливі дже-
рела фінансування для поліпшення 
автодорожньої інфраструктури на 
території селищної ради.

Благоустрій місць 
поховань та кладовищ
Новоайдарська селищна рада 

звертається до всіх мешканців сели-
ща, які для вшанування пам’яті по-
мерлих родичів та знайомих прово-
дять благоустрій їх місць поховань, 
з проханням не висаджувати на 
«новому» кладовищі високорослі 
дерева. Після виростання такі дере-
ва створюють як загрозу життю та 
здоров’ю людини, так і несуть не-
безпеку пошкодження чи знищення 
майна (намогильних споруд).

Для огляду результату життєді-
яльності такої рослинності можна 
подивитись на «старе» кладовище. 
Санітарне підрізання таких дерев в 
більшості випадків є досить склад-
ним, оскільки унеможливлює залу-
чення спеціалізованої техніки.

Звертаємось до всіх з великим 
проханням висаджувати на кла-

довищі лише малорослі дерева та 
вічнозелені кустарними (самшити, 
ялівці різних видів, туї та ін.).

Реконструкція 
центральної площі

 
У травні 2019 року продовжилась 

реалізація проекту з реконструкції 
центральної площі селища Новоа-
йдар, яка була розпочата минулого 
року. Впровадження цього проекту 
стало можливим завдяки сприянню 
народного депутата України Віталія 
Курила у виділенні субвенції з дер-

жавного бюджету селищному бю-
джету на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій. 

В ході реалізації першої черги 
реконструкції на площі буде по-
кладено тротуарну плитку та вста-
новлено лавки для відпочинку. Ми 
сподіваємось, що проведена рекон-
струкція центральної площі селища 
сподобається нашим мешканцям, і 
вона буде виглядати не гірше євро-
пейських.

День захисту дітей 
Вже багато років День захисту 

дітей святкується в Україні у пер-
ший день літа. У всіх населених 
пунктах, від маленького села до 

великих міст, проводяться різнома-
нітні культурні і спортивно-масові 
заходи. 

1 червня на спортивному май-
данчику у парку «Сосновий» Но-
воайдарська селищна рада орга-
нізувала та провела футбольний 
турнір серед юнаків, присвячений 
Дню захисту дітей. Всі гравці ко-
манд отримали грамоти та медалі, а 
команді-переможцю було урочисто 
вручено Кубок.

Діти отримали купу позитивних 
емоцій та справжнє задоволення від 
гри.

Оголошення 
про проведення 

конкурсу на надання 
послуг з поводження з 
побутовими відходами

Виконавчий комітет Новоа-
йдарської селищної ради, який 
знаходиться за адресою: смт 

Новоайдар, вул. Дружби, 1, 
оголошує конкурс на надання 
послуг з поводження з побуто-
вими відходами.

Підставою для проведення 
конкурсу є рішення виконавчо-
го комітету Новоайдарської се-
лищної ради №44 від 08 травня 
2019 року.

Конкурс відбудеться  08 лип-
ня 2019 року о 10.00 годині за 
адресою: смт Новоайдар, вул. 
Дружби, 1. 

Уповноважена особа, яка 
здійснюватиме зв'язок з учас-

никами конкурсу, - Духан Ар-
тем Миколайович - заступник 
селищного голови. Контактний 
тел. (06445) 9-46-47.

Кваліфікаційні вимоги до 
учасників конкурсу: 

- наявність матеріально-тех-
нічної бази; 

- вартість надання послуг;
- досвід роботи з надання по-

слуг з поводження з побутови-
ми відходами; 

- наявність та кількість пра-
цівників відповідної кваліфіка-
ції; 

- наявність відповідного 
дозволу або ліцензії на прова-
дження господарської діяльно-
сті із поводження з побутовими 
відходами.

Послуги повинні надава-
тись на всій території смт Но-
воайдар, с.Айдар-Миколавка, 
с.Маловенделівка. Об’єкти 
утворення побутових відходів 
- багатоквартирні житлові бу-
динки (48 шт), одноквартирні 
житлові будинки (3064 шт), під-
приємства, установи та органі-
зації, які розташовані на тери-
торії (97 шт).

Середня відстань до об’єктів 
з відходами та їх місцезнахо-
дженням - 16 км.

Конкурсні пропозиції пода-
вати до конкурсної комісії осо-
бисто або надсилати поштою до 
10.00 години 25.06.2019 року за 
адресою: 93500, Луганська обл., 
смт Новоайдар, вул.Дружби, 1.

Голова конкурсної комісії

І. ШОПІН, Новоайдарський 
селищний голова
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Маша – дівчина талановита та 
різнопланова. Вона гарно навча-
ється в школі, танцює, співає, є 
активною учасницею художньої 
самодіяльності села. А тут ще не 
встояла й за науку вирішила взя-
тись.

Цей конкурс проводиться що-
річно, починаючи з 2003 року,  в 
чотирьох номінаціях: «Літерату-
ра», «Історія України і державо-
творення», «Образотворче мисте-
цтво», «Декоративно-прикладне 
мистецтво». Марія разом з науко-
вим керівником учителем історії 
Тетяною Іванівною Григоровою 
обрала для своєї участі номінацію 
«Історія України та державотво-
рення».

Метою Конкурсу є попу-
ляризація творчої спадщини                        
Т.Г.Шевченка, утвердження його 
духовних заповідей як важливого 
чинника консолідації суспільства, 
активізація виховної та патріо-
тичної роботи серед учнівської 
молоді, збереження і розвиток 
інтелектуального потенціалу Ук- 
раїни, державна підтримка тала-
новитої молоді та творчої «праці» 
вчителів, викладачів, керівників 
студій тощо.

Тема конкурсу залишається не-
змінною: «Ідея соборності Украї-
ни; творчість Тараса Шевченка; 
народ, суспільство, держава, ро-
дина. Минуле, сучасне і майбут-
нє».

Організаторами Всеукраїн-
ського конкурсу учнівської твор-
чості виступають Міністерство 
освіти і науки України, Міністер-
ство культури і мистецтв Украї-
ни, Державний комітет України у 
справах сім'ї та молоді. До участі 

в організації та проведенні Кон-
курсу традиційно залучаються 
представники творчих спілок, 
громадських та освітянських ор-
ганізацій.

Ми попросили Машу розпові-
сти про участь в конкурсі та вра-
ження від подорожі. 

– Коли ми з 
Тетяною Іванів-
ною обрали тему 
д о с л і д н и ц ь ко ї 
роботи «Історія 
рідного села»,  я 
одразу захопилася 
цією ідеєю. Дійс-
но, інформації 
не так багато, й 
про деякі важливі 
факти можуть роз-
повісти лише оче-
видці тих подій. А 
їх стає все менше, 
розповідає Марія. 
– Нашу роботу ми 
поділили на такі 
розділи: «Наш 
край у найдавні-
шу добу», «Період 
становлення кол-
госпної системи, 
доля селян в пе-
ріод голодомору»,  
Життя людей під 
час Другої Світо-
вої війни та періо-
ду відбудови».

Чому саме цю 
тему я вважаю ак-
туальною? В умовах національ-
ного та культурного відродження 
важлива роль належить крає-                                                            
знавству, яке виконує науково-піз-
навальні й виховні функції та 
сприяє формуванню національної 

свідомості народу. Вивчення ос-
новних етапів історичного роз-
витку нашої малої Батьківщини – 
села Бахмутівки, що знаходиться 
в Новоайдарському районі, - дуже 
важливе завдання, бо на сьогодні 
не існує жодної монографії, яка 
б детально висвітлювала період 

заснування нашого населеного 
пункту та розкривала особливості 
його життя хоч би за якийсь пе-
ріод.

Звернення до подій минулого 
сприяє усвідомленню залежно-

сті долі людини від суспільних 
обставин, формуванню істо-
ричного мислення, яке  і робить 
можливим розуміння особи-
стістю своєї ролі в суспільстві, 
шляхів самореалізації та само- 
вираження. Саме тому тема 
нашого дослідження є актуаль-
ною.

 Метою дослідницької робо-
ти є формування цілісне уявлен-
ня про історичне минуле нашо-
го краю,визначити регіональні 
та специфічні особливості сус-
пільно-політичного та соціаль-
но-економічного і етнокультур-
ного розвитку нашого краю. У 

процесі пізнан-
ня   минулого 
рідного краю  
виховувати в 
собі почуття 
п а т р і о т и з м у, 
толерантності, 
ш а н о б л и в о г о 
ставлення та по-
ваги до історич-
ного минулого 
нашого краю.

 Наукова но-
визна дослі-
дження визнача-
ється спробою 
вивчення твор-
чої спадщини 
нашого народу. 
Всебічне  пі-
знання історії 
допоможе визна-
чити науковий 
інтерес до акту-
альних проблем 
нашого регіону.

П р а к т и ч н е 
значення – зі-
брані в процесі 
дослідження ма-
теріали можуть 
бути використа-

ні під час проведення уроків з 
історії рідного краю та в поза- 
урочний час.

Так, дійсно кожний розділ 
дівчина разом з науковим ке-
рівником наситили цікавою, 

важливою, достовірною інфор-
мацією. І для краєзнавства це не 
абиякий внесок! Тож зовсім не 
дивно, що робота Марії Максю-
ти отримала визнання. І не дар-
ма авторка, серед переможців, 
отримала в дарунок подорож.

– Що стосується подорожі, 
- продовжує дівчина, - то мені, 
звичайно, дуже сподобалось! 
Національний музей імені Та-
раса Шевченка підготував для 
учнів цікаві екскурсійні програ-
ми залами музею: захоплюю-
чий квест  по життєвому шляху 
Тараса Шевченка, пізнавальну 
лекцію та розповіді про цікаві 
факти з життя Шевченка-худож-
ника для викладачів. Ми побува-
ли в центрі Києва. Та, як можна 
здогадатися, найбільше вражен-
ня на мене справила поїздка до 
Канева. Неймовірні емоції охо-
пили на Тарасовій горі! Там 365 
сходинок, відкривається неймо-
вірної краси краєвид. А думка 
про те, що ми пройшли тими 
дорогами, що ними ходив Тарас 
Григорович, дарувала якесь під-
несення!

Я пишаюсь тим, що своєю ро-
ботою про рідне село мені вда-
лося розповісти багато цікавого 
про Малу Батьківщину, і тепер 
про неї, її боротьбу за життя у 
складні роки, її розвиток знає 
набагато більше людей. Та й ми 
у школі будемо більш обізнани-
ми та продовжимо вивчення цієї 
теми. Готуючи дослідження, я 
занурювалась в роботу, спілку-
валась з односельцями. Багато 
цікавого дізналась з розповідей 
родичів. Все це допомогло мені 
ще більше полюбити своє село 
та його працьовитих мешканців.

Бажаємо тобі подальших 
успіхів, Маріє! Ти працьовита, 
талановита дівчинка. Нехай 
все в тебе виходить! Гарного 
літнього відпочинку та плід-
ного повернення до навчання з 
новими креативними ідеями!

М. ТИХОНОВА.

 

Нещодавно із захопливої подорожі Шевченківськими місцями повернулась переможниця район-
ного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської молоді «Об’єднаймося ж, брати мої», присвяченого 
Шевченківським дням, та призерка обласного етапу (третє місце), учениця 8 класу Бахмутівської 
ЗОШ Марія Максюта.

Привітали діточок керівники 
поліції Луганщини Віктор Ра-
дак, Юрій Слухаєнко, заступник 
директора Щастинської школи-
інтернату Юлія Пряничкіна, 
які бажали діткам мирного, 
спокійного, безтурботного ди-
тинства, міцного здоров’я та ве-
личезних успіхів у житті.

Колектив Щастинської сана-
торної школи-інтернату от-
римав подяку за небайдуже 
ставлення до безпеки дітей, 
захисту їх прав та інтересів, 
а також активну співпрацю з 
ювенальними поліцейськими. 
Подяка підписана начальни-
ком Управління ювенальної 
превенції Національної поліції 
України Ларисою Зуб. 

Справжнім подарунком 
для всіх присутніх став пока-
зовий виступ бійців елітного 
підрозділу - Корпусу опера-
тивно раптової дії, які проде-
монстрували глядачам навички 
володіння рукопашним боєм.

Дуже сподобалися дітям 
поліцейські собаки Хант та 
Квік, які безпомилково викону-
вали всі команди кінолога Івана 
та шукали вибухонебезпечні 
предмети.

Веселі аніматори та полі-
цейські «baby cops» провели 
з дітьми багато розважальних 
конкурсів та цікавих ігор.

Бурхливими оплесками, під-
співуючи та підтанцьовуючи, су-
проводжувала малеча і їх батьки 

кожен виступ поліцейського ан-
самблю «Патруль» та музикантів 
оркестру ГУНП.

Протягом усього заходу 
фахівці-вибухотехніки демон-                                             
стрували дітям вибухо- 
небезпечні предмети та 
нагадували правила по-
водження у разі їх вияв-
лення, а спецпризначенці 
КОРД демонстрували 
засоби індивідуального 
захисту та спецзасо-
би, з якими виконують 
спеціальні операції. У 
поліцейському службово-
му автотранспорті дітлахи 
«опановували» роль 
поліцейського.

Справжнім сюрпризом 
для дітей стали подарун-
ки, солодка вата та моро-
зиво для кожного малень-
кого жителя м. Щастя.

Без подарунків не за-
лишився жоден малень-
кий глядач. Хлопчикам 
та дівчаткам поліцейські 

подарували світловідбиваючі 
браслети-смужки, аби малеча 
стала більш помітною на дорозі.

Дитяче свято вдалось. А по-
ліцейські й надалі продовжують 

забезпечувати публічний поря-
док та безпеку під час масових 
заходів на території Луганщини.

lg.npu.gov.ua

 

Вже другий рік поспіль, у перший літній день, коли у всьому світі відзначають добре і радісне 
свято – День захисту дітей - за ініціативою очільника поліції Луганщини Сергія Колесника поліція 
влаштовує дитяче свято в районах, які межують з окупованою територією. Цього року свято було  
організовано для малечі міста Щастя.
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«Не питай, 
що потрібно світу. 

Спитай себе, 
що робить тебе живим. 

Потім піди і займись цим. 
Світу потрібні живі люди»

Говард Турман.

Шановні читачі! Стрес, про-
блеми та загалом купа дій щод-
ня, рутинна робота та складний 
політичний стан у нашому регіоні 
заважають людині просто радіти. 
Мало уваги в останній час людина 
приділяє радості. 

Щоб детальніше розглянути цю 
тему, звернемося за допомогою 
до серії навичок психологічного 
відновлення, а саме «Заохочення 

до позитивної діяльності».
Згадайте, як часто вам дово-

дилося займатися тим, що раніше 
подобалося, тим, що було цінно та 
значимо? А зараз? Намагання охо-
пити всі проблеми та задачі – пара-
лельно з цим, приховувати або кон-
тролювати свої відчуття – все це 
дуже швидко висмоктує емоційну 
та фізичну енергію, викликаючи 
перевтому. Не дивлячись на те, що 
перевтома - це ознака працелюб-
ства та соціальної цінності, а сон 
– розкіш (так вважає більшість), 
це оманлива думка. Якщо ви бу-
дете піклуватися про себе, робити 
те, що має для вас сенс - крім того, 
що ви себе краще почуватимете, 
ви отримаєте більше сил, щоб за-

йматися щоденними справами. 
Працю та відпочинок можна та 
ПОТРІБНО поєднувати. 

Поставте собі питання: «Що 
ви робите зазвичай, коли вам до-
бре, і ви нікуди не поспішаєте?» 
Це можуть бути домашні справи, 
такі як читання, малювання, пере-
гляд фільму чи створення колажу, 
або перегляд фотографій під чудо-
ву музику чи ще щось. Цікаві та 
корисні справи можна реалізувати 
на вулиці, такі як прогулянка, мож-
ливо, ранкова чи вечірня пробіжка, 
катання на велосипеді, коли до-
зволяють погодні умови, напев-
но, і у вас з’явилося багато різних 
ідей щодо цього. Не менш важ-
ливим є час, проведений у гарній 
компанії: бесіда з товаришами 
(безліч варіантів: телефон, скайп, 
вайбер та ін.), зустріч з друзями. 
Спілкування з членами родини, 
так, щоб відверто і не поспішаючи. 
Пара фраз за сніданком - добре, 
але недостатньо для близького 
розуміння. Дуже часто за своєю 
зайнятістю не вистачає часу для 
родинних бесід. Як часто ви 
розмовляєте, наприклад, зі своєю 
дитиною не про вивчені уроки чи 
безлад у кімнаті, а про її інтереси, 
бажання? Чи обговорюєте плани 
на майбутнє? Що вас поєднує? На 
все це треба звертати увагу, бо це є 

рідне, близьке, справжнє.
Кожна людина знаходить свої 

способи дозвілля: для однієї 
людини це може бути час, про-
ведений на самоті, а для іншої 
- допомога сусіду з роботою на 
подвір’ї або приглядати за дітьми 
друзів чи знайомих. Це може 
бути активність, направлена на 
відновлення дитячого майданчику 
або парку, зони відпочинку, волон-
терство.

Позитивна діяльність дозволяє 
покращити настрій та повернути 
собі відчуття контролю над влас-
ним життям. Щоб ця стаття була 
корисною та ви все ж знайшли час 
і дозволили собі «побайдикувати», 
є план реалізації. 

То ж не відкладайте на потім, а 
починайте вже зараз!

Складіть власний перелік ак-
тивностей або скористуйтеся 
варіантами вище, виберіть дві-три 
активності, для реалізації яких у 
вас все є. Добре, якщо одне заняття 
ви можете виконувати самостійно, 
ще одне - разом із кимось. Додайте 
до них і ту діяльність, яка в мину-
лому приносила радість і ви почу-
вали себе краще. 

Обов’язково виберіть день та 
час, коли ви могли би займатися 
однією або декількома з обраних 
активностей. Бажано на цьому 

тижні, не затягуючи!
Зробіть пам’ятну помітку в 

календарику. Подумайте, що вам 
може знадобитися, щоб все запла-
новане вийшло якнайкраще (при-
нести матеріали, чи домовитися з 
друзями, перевірити графік робо-
ти кінотеатру…).

Навіть якщо ви переконані, 
що ці поради вам не допоможуть, 
СПРОБУЙТЕ! ПЛАНУЙТЕ! ВИ-
КОНУЙТЕ! У ВАС ВСЕ ВИЙДЕ! 

РАДІЮЧІ В СОБІ, ВИ ЗМО-
ЖЕТЕ ПОДАРУВАТИ ТЕПЛО 
ЛЮДЯМ, ЯКІ ВАС ОТОЧУЮТЬ!

Дякую за увагу! До нових 
зустрічей!

М. БОЛГОВА, психолог.
Якщо у Вас є потреба 

поспілкуватися з психологом 
особисто, мобільні бригади ма-
ють змогу завітати до Вашо-
го населеного пункту, провести 
групові заняття та індивідуальні 
консультації.

За більш детальною інфор-
мацією про нашу діяльність та 
співпрацю, будь ласка, звертай-
тесь:

Інна Кочубей, координатор 
мобільної бригади

м. Сєвєродонецьк,
тел. 050-209-20-67
inna.kochubey@gmail.com

 
 

У рамках проекту «Психо-соціальна підтримка осіб, які по-
страждали внаслідок конфлікту в Україні» за підтримки Мі-
ністерства закордонних справ Німеччини, Malteser International 
та Мальтійської служби допомоги в Україні, який реалізує 
Психологічна Кризова Служба у м. Сєвєродонецьк, працюють 
Мобільні бригади. І ми продовжуємо знайомитися  з програмою 
навиків психологічного відновлення, яка націлена на те, щоб 
підвищити здатність людини справлятися зі своїми запитами 
та потребами.

В библиотеке была организо-
вана выставка детских журналов 
и книг, полученных в этом году, 
оформлена подборка литературы 
«Что почитать летом».

Детям этот день принес много 
ярких впечатлений, ведь началось 
лето, которого они так долго жда-
ли. С утра на центральной площа-
ди было многолюдно. Маленькие 
участники праздника пели песни, 
участвовали в танцевальных кон-
курсах, спортивных соревнова-
ниях, конкурсах рисунков, позна-
вательных викторинах,  играли в 
игры, отгадывали загадки,  Смех 
и хорошее настроение царили на 
игровой площадке. 

Для будущих первоклассников 
Ярослава Рябоконь и Даши Деки-
ной был проведен специальный 
конкурс на сообразительность. 
Отлично справившись с задания-
ми, ребята получили поощритель-
ные призы.

После развлекательной про-
граммы, которую блестяще под- 
готовила директор СДК Ю.Н. 
Рябоконь, всех гостей ждали 
вкусные сюрпризы – сладости, 
бутерброды, напитки и, конеч-
но, наваристый кулеш, который 

приготовила В.Н. Черкашина с 
помощью сотрудников сельского 
совета Л.И. Уруновой, Л. А. Тока-
ревой, Е.П. Толмачевой.

Праздник подошел к концу, но 
еще долго на детской площадке 
слышался детский смех. Дети – 
это самое дорогое, что у нас есть, 
они нуждаются в нашем постоян-

ном внимании, в нашей заботе. И 
что может быть трогательнее, чем 
искренняя детская улыбка. Так 
давайте беречь и ценить наших 
детей, и тогда в нашей жизни все 
будет хорошо!

Е. ЗАРУЦКАЯ, 
библиотекарь 

сельской библиотеки. 

Звичайно, підготовку до свят-
кування ми провели заздалегідь. 
Відповідальні батьки Сергій 
Гарькавченко, Євген Селін та 
Євген Рябоконь підготували май-
данчик для ігор, викосивши траву. 
Щиро дякуємо їм за це! Також 
висловлюємо подяку селищному 
голові І.В. Шопіну за матеріальну 
допомогу в організації необхід-
них робіт.

Коли прийшов святковий день, 
на майданчику біля Айдар-Ми-
колаївського клубу було весело 
та гамірно: зібрались і діти, і до-
рослі, щоб зарядитись гарним на-
строєм та позитивом.

І очікування не підвели. Ай-
дар-Миколаївський клуб підготу-
вав для малечі й для всіх бажаю-
чих дорослих розважально-ігрову 
програму. Яких ігор тут тільки не 
було! І на швидкість, і на кмітли-
вість, і на вправність та реакцію.  
Цікаво та захопливо пройшла 
улюблена для дітей естафета.  
По-доброму здивувало те, що й 
батьки не менш завзято та азарт-
но бігали наввипередки зі своїми 
дітьми, на деякий час повернув-
шись в своє дитинство. Не дарма 
ж кажуть, що це -  найщасливіша 
та найбезтурботніша пора життя, 

в яку повернутися мріють всі до-
рослі. І хоч раз на рік їм це вда-
ється!

Дуже цікаво пройшов конкурс 
малюнків на асфальті. В ньому 
взяли участь дві команди: хлоп-
чиків та дівчаток. Не дивлячись 
на запеклу боротьбу, все ж таки 
перемогла дружба!

Підготувалася до святкування 
цього дня й наша сільська бібліо- 
тека (бібліотекар Роман  Мико-
лайович Літвіненко). Для малечі 
була організована цікава літера-
турно-казкова подорож, загадано 
безліч загадок. І підготований ще 
один приємний сюрприз – «со-
лодкий стіл»! Радості малечі не 
було меж. Набігавшись, настри-
бавшись та награвшись від душі,  
вони мали змогу посмакувати 
улюбленими солодощами, поспіл-
куватися та заспівати свої улю-
блені дитячі пісні.

Всі залишились задоволені. Ді-
точки були по-справжньому ща-
сливі, усміхнені. А це означає, що 
всі наші зусилля були не марні. 
Мета досягнута – діти сміються. І 
це головне!

Т. РЯБОКОНЬ, директор 
Айдар-Миколаївського клубу.

 

Ігри, естафети, малюнки на асфальті – всі ці обов’язкові 
атрибути святкування Міжнародного дня захисту дітей були 
присутні на нашому заході в селі Айдар-Миколаївка.

День 1 июля стал не только солнечным, но и ярким, позитив-
ным интересным.

Международный день защиты детей празднуется каждый год, 
поэтому совсем неудивительно, что этот день с нетерпением 
ждет вся детвора. Уже по доброй традиции этот праздник, на 
который собрались и взрослые, и дети, заглянул в Спеваковку.

Міжнародний день захисту дітей – чудове 
свято! Вся малеча села Дмитрівка зібралися 
біля Будинку культури на святкування. Це чарів-
на пора, наші діти огорнуті особливою увагою 
дорослих, батьківською та материнською лю-
бов’ю. Адже саме ми повинні захищати малечу 
від незгод, страждань, створювати умови для 
кращого, щоб діти росли здоровими, люблячи-
ми рідний край.

На нашому святі діти весело провели час 
– брали участь у конкурсах та отримували по-
дарунки від спонсорів. Дякуємо небайдужим 
мешканцям села за допомогу у проведенні свя-
та – Шокало І. В., Гончар О. О., Бойко А. М.,  
Лянну І. Нехай життя дарує вам лише світлі миті 
життя!

С. ВЄСЄЛОВА, директор Дмитрівського 
сільського будинку культури. 
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Прокуратура повідомляє

У січні 2019 року в одному з приватних 
будинків в смт. Новоайдар було виявлено 
труп 53-річного чоловіка з ознаками на-
сильницької смерті.

Досудовим розслідуванням встанов-
лено, що під час сумісного вживання ал-
когольних напоїв на ґрунті раптово ви-
никлих неприязних відносин між двома 
чоловіками виникла сварка, що переросла 
у бійку, та згодом зловмисник за допомо-
гою кувалди завдав потерпілому кілька 
ударів в область голови, від яких останній 
помер на місці події. Правопорушник  на-
магався приховати сліди скоєння злочину 
та заволодів майном потерпілого, після 
чого залишив труп свого гостя у будинку 
і, зачинивши ззовні вхідні двері, покинув 
місце вчинення кримінального правопо-
рушення.

У подальшому Н. було затримано та об-
рано запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою.

Слідчим відділом Новоайдарського ВП 
ГУНП в Луганській області під процесу-
альним керівництвом Новоайдарського 
відділу Сєвєродонецької місцевої про-

куратури Луганської області проведено 
належне досудове розслідування, за ре-
зультатами якого до суду спрямовано об-
винувальний акт за обвинуваченням Н. у 
вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 185,  ч. 1 
ст. 357 КК України.

Додатково: санкція ч. 1 ст. 115 КК 
України передбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від 7 до 15 ро-
ків, санкція ч. 1     ст. 185 КК України пе-
редбачає покарання у вигляді штрафу від 
50 до 100 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, або громадських робіт 
на строк від 80 до 240 годин, або виправ-
них робіт на строк до 2 років, або ареш-
ту на строк до 6 місяців, або позбавлення 
волі на строк до 3 років, а також санкція 
ч. 1 ст. 357 КК України передбачає пока-
рання у вигляді штрафу до 50 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян або 
обмеження волі на строк до 3 років.

О. КІБА, прокурор Новоайдарського 
відділу Сєвєродонецької місцевої
прокуратури Луганської області.

 
 

 

Новоайдарським відділом Сєвєро-
донецької місцевої прокуратури за ре-
зультатами досудового розслідування 
спрямовано до суду обвинувальний акт 
стосовно мешканця смт. Новоайдар, 
який під час сумісного вживання алко-
гольних напоїв вбив свого знайомого.

Досудовим розслідуванням встанов-
лено, що мешканець м. Щастя Новоа-
йдарського району громадянин К. збув 
громадянину Д. особливо небезпечний 
наркотичний засіб, обіг якого забороне-
но – канабіс.

Громадянину К. прокурором оголо-

шена підозра у вчиненні кримінального 
правопорушення (злочину), передбаче-
ного ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у не-
законному збуті особливо небезпечного 
наркотичного засобу, та за клопотанням 
прокурора підозрюваному громадянину 
К. обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою.

Після проведення усіх необхідних 
слідчих дій обвинувальний акт відносно 
громадянина К. буде спрямовано до суду 
для розгляду по суті.

Довідка: ч. 2 ст. 307 КК України пе-
редбачене покарання у виді позбавлення 
волі на строк від шести до десяти років 
з конфіскацією майна.

В.КОНОНОВ, 
заступник начальника 

Новоайдарського 
відділу Сєвєродонецької 

місцевої прокуратури.   

Новоайдарським відділом Сєвєродонецької місцевої прокуратури 
здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за 
фактом збуту наркотичних засобів, за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

 
 

Наприкінці квітня один з радників 
команди Зеленського, екс-міністр еконо-
міки Айварас Абромавичус, під час кон-
ференції Європейської бізнес-асоціації 
заявив, що ринок землі має бути відкри-
тим:

«Позиція така сама, як і у всіх нор-
мальних людей – команда за відкриття 
ринку землі», – зауважив він.

На думку радника президента,  для 
популяризації цієї ідеї слід проводити зу-
стрічі з аграріями і обговорювати питан-
ня відкриття ринку, оскільки в кожного з 
учасників «своє бачення».

Позицію радника підтримав і голова 
президентської партії «Слуга народу»:

«Відкривати ринок землі, звісно, по-
трібно. Чому? Тому що це фактично об-
меження прав власників на використання 
їх власності», – заявив Дмитро Разумков.

Лобісти відкритого ринку в якості 
аргументів часто-густо звертаються до 
європейського досвіду, мовляв, у Європі 
земля давно перебуває у вільному обігу, 
і кожен може вільно продати належний 
йому пай. 

Насправді ж, це лише частина прав-
ди. Земля справді частково знаходиться 
в обігу, однак існують серйозні заборони 
на її продаж іноземцям, а якщо це і доз-
волено, то за прискіпливої уваги з боку 
держави. 

Змінювати цільове призначення, 
штучно роздувати земельні банки або 
виснажувати ґрунти – суворо забороне-
но. Європа думає насамперед про еколо-
гію, зайнятість і розвиток дрібних сімей-
них ферм. 

Розмір середнього сільськогосподар-
ського господарства в Італії – 9 гектарів, 
у Польщі – 8, в Іспанії – 20 гектарів. 

Чи не єдиний політик в Україні, який 
запропонував європейську модель госпо-

дарювання на землі – Олег Ляшко. Він 
виступив з різкою критикою ініціатив но-
вої влади щодо продажу землі:

«Зеленський сьогодні продовжує ту 
ж політику, яку проводив Порошенко, –
хоче продати землю. Пояснюючи це тим, 
що цього вимагає меморандум з МВФ. 
Замість того, щоб переглянути меморан-
дум, змінити державну політику і дати 
дотації нашим фермерам, влада хоче за-
брати в них землю. Я хочу попередити 
українців: наступні парламентські вибо-
ри – це бій за землю», –заявив Ляшко з 
трибуни Верховної Ради.

Справді, якщо простежити за логікою 
дій Радикальної партії, то вона виступає 
чи не єдиним захисником селянства і 
дрібних фермерських господарств. В ар-
сеналі «радикалів» – і зміни до Консти-
туції, які мають закріпити фермерство як 
основу аграрного устрою, і законопроект 
«Рейдерству стоп», який унеможливлює 

крадіжки земельних ділянок, а також 
численні ініціативи з підтримки дрібних 
і приватних с/г виробників: збільшення 
дотацій на утримання корів, заборона 
ввозу пальмової олії, компенсації за при-
дбання с/г техніки  тощо.

«Нещодавно я зустрічався із земля-
ками Володимиром і Світланою на Лу-
ганщині, в яких 12 корів, та з родиною 
Тетяни Сагайдак, у якої 6 корів. Я привіз 
цим родинам по доїльному апарату, але я 
не можу подарувати їх кожній сім’ї – це 
має бути політика підтримки сільгоспви-
робників. А саме: дотації 5000 гривень за 
корову, компенсації за придбання техніки 
вітчизняного виробництва, пільгові кре-
дити для фермерів, заборона пальмової 
олії і підвищення закупівельної ціни на 
молоко», – заявив Олег Ляшко у Верхов-
ній Раді.

Звісно, питання продажу землі – дис-
кусійне. Соціологічні дослідження по-
казують, що більшість населення все ж 
проти скасування мораторію та запуску 
вільного ринку. Якби референдум відбу-
вався сьогодні, проти вільного ринку зем-
лі за різними оцінками проголосували б 
від 60 до 75%. 

Референдуму поки немає, однак пар-
ламентські вибори вже не за горами, і тут 
важко не погодитись з Олегом Ляшком. 
Вони справді стануть «битвою за землю».

А. СПОРНИЙ

 

Радикальна партія стала на захист пайовиків. Не встигли вщухнути емоції 
навколо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського при-
значення, як в оточенні новообраного президента заявили про необхідність 
скасування заборони і навіть про продаж українських чорноземів іноземним 
інвесторам.

Про необхідність створення 
підрозділів пожежної охорони

В Новоайдарському районі залишається го-
строю проблема відновлення і створення команд 
місцевої пожежної охорони. Адже йдеться про за-
безпечення протипожежного захисту у населених 
пунктах, віддалених від  районного центру. При 
створенні місцевої пожежної охорони  одним з 
пріоритетних завдань ставиться підвищення рівня 
захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій.

І поки в Новоайдарському районі тільки плану-
ється проект по створенню першої в районі місце-
вої пожежної охорони, у Каховському районі вже 
пожинають плоди роботи таких підрозділів, зокре-
ма, у с.Чорнянка. За статистикою, зі 100 пожеж, 
що сталися в районі, 10 повністю були загашені 
сільськими пожежними. Пожежні команди дуже 
ефективні – знаходячись на короткій відстані вони 
прибувають першими і часто-густо до прибуття 
професіоналів локалізують осередок загоряння. І 
те, що пожеж кількісно не меншає, а втрати від них 
значно скоротилися – бачать наочно і селяни, і ке-
рівники селищних рад. Отож, вони виправдовують 
себе на всі 100 відсотків, а відтак - питання про 
необхідність їх існування в цих населених пунктах 
не стоїть.

Начальник Новоайдарського районного відділу  
ГУ ДСНС України у Луганській області  зазна-
чає, що відстань до найвіддаленішого населеного 
пункту складає 53 км і, враховуючи стан доріг, час 
прибуття до місця події у сільській місцевості за-
тягується.

З початку року на території Новоайдарського 
району зареєстровано понад 40 пожеж і загорянь, 
а втрати і збитки залежать напряму від швидко-
сті прибуття вогнеборців за місцем виклику. Та 
й взагалі, за словами рятувальників ДПРЧ 25 та 
ДПРЧ 32, не може бути щаслим населення  без 
нормальної безпеки. А вона по своїй значущості 
знаходиться поруч з такими важливими напрям-
ками як освіта, медичне обслуговування тощо. Є 
впевненість у тому, що спільними зусиллями з ке-
рівництвом Новоайдарського району, рятувальни-
ками  розпочнеться  справа по створенню місцевої 
пожежної охорони, і вона  увінчається успіхом. Бо 
у кожного з нас одна мета - впровадження якісно 
нового рівня цивільного захисту, пожежної безпе-
ки, цілісної безпеки людей.

А. ЛЕБІДЬ,  т.в.о начальника 
Новоайдарського районного  відділу 

ГУ ДСНС України 
у Луганській області, 

підполковник служби ЦЗ.
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разное

благоустроенный ДОМ в районе 
училища, 050-855-58-31 (пн-чт), 
066-595-38-03 (пт-вс).

ДОМ, с. Айдар-Николаевка,   
050-243-28-80.

ДОМ, срочно, 8000 долларов, 
торг уместен, 099-74-69-231.

ДОМ, пгт. Новоайдар, ул. Виш-
нёвая (Будённого), газ, свет, вода, 
18 соток земли, 066-070-91-79.

ДОМ в центре с. Алексеевка, 
095-472-61-20, Юрий.

ДОМ в центре, 066-43-72-625, 
095-376-52-28.

ДОМ, район кафе «1+1», 
документы новые, готовы,                                
050-100-44-04.

ДОМ на берегу реки, все удоб-
ства, 095-291-17-01. 

ДОМ в пгт. Новоайдар, уча-
сток, постройки. Цена договорная.       
050-82-68-623.

ДОМ. 066-052-77-07.
однокомнатную КВАРТИРУ, 

пер. Независимости, 050-022-83-02. 
СРОЧНО двухкомнатную 

КВАРТИРУ, ул. Дружбы (Кирова), 
д. 6, 050-864-70-61.

ТРАКТОР ЮМЗ, САМОСВАЛ 
ГАЗ-53, ПРИЦЕП ЗИЛовский (са-
мосвал), 050-04-395-79.

КУКУРУЗУ, 4 грн./кг, Спеваков-
ка, 050-50-11-422.

КОМБИКОРМ «Фидлайф» для 
бройлеров, 050-212-61-22.

продам

куплю

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

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

услуги

работа

аренда
Сдам ЖИЛЬЕ, 095-147-88-13.

куплю коРоВ,  
бЫкоВ, Телок, лоШАДей.

095-512-38-39,            098-389-73-47

бУРИм СкВАЖИНЫ
диаметр 63-125 
095-052-85-55

Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я МОРДАСОВА 
Олександра Петровича, 1961 р. н., вважати недійсним.

Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК НУ № 7329886 на ім’я   
ПОЛОВИНКИ Віктора Олександровича, виданий 11.11.1981 р.     
Новоайдарським РВК, вважати недійсним.

ЗАВОД КУПИТ МЕД, ВОСК, 099-371-00-31.
КУПЛю ВОСК, МЕД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН ВОЩИ-

НЫ, 050-704-33-18.
КУПЛю КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.

Приглашаем посетить магазин «CHARM» 
в здании «1000 мелочей»!

В ПРОДАЖЕ:
- женская, мужская и детская одежда; - обувь;

- текстиль; - посуда; - канцелярия.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ! 

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ»
20.06.2019 р. з 10:00 до 12:00 

буде проводитися телефонна 
«Гаряча лінія» з начальником 
Новоайдарського районного від-
ділу ГУ ДСНС України у Луган-
ській області, підполковником 
служби цивільного захисту Тур-
кіним Євгеном Петровичем.

За телефоном 9–20-59 Ви змо-
жете отримати відповіді на різні 
цікавлячі Вас питання відносно 
роботи Новоайдарського район-
ного відділу ГУ ДСНС України у 
Луганській області.

9 июня – 2 года светлой 
памяти КОНОНОВА Михаила 

Александровича.
Почему так в жизни 
происходит?
Не вернёшь обратно время 
вспять.
Жизнь как будто мимо вся 
проходит,
Сколько сердцу нашему 
страдать…
И два года мимо пролетели, 
Неуютно жить нам без тебя.
А в душе – страдания метели,
Опустела как-то без тебя 
земля.
Оборвалась жизнь твоя 
внезапно, 

           Лишь наша боль да образ твой
           Остались в памяти для нас 
           навеки.
           Мы помним, любим 
           и скорбим.

      Родные.

ПОМНИМ.. .

Щиросердно вітаємо 
чудового класного 

керівника шановну 
Світлану Михайлівну                     

ДОЛЕНКО з ювілеєм з 
Дня  народження!

У цей святковий 
світлий день, коли настав 

Ваш ювілей, ми щиро Вас 
усі вітаєм, добра і радості 

бажаєм! Хай обминають 
Вас тривоги, хай Бог дасть  

щастя на путі, хай світла, радісна дорога завжди 
Вам стелиться в житті! Тож не старійте і не знайте в 
житті ні смутку, ані бід; у серці молодість плекайте, 
живіть до ста щасливих літ! Сонця бажаєм на землі 

й на обрії, долі бажаємо щедрої та доброї! 
Хай мрії Ваші всі збуваються! 

Бажаєм всього, що щастям називається!
З повагою - Випускники 

11-А класу 2019 року ОНЗ 
Новоайдарська школа-гімназія та їхні батьки.

9 июня – 70 лет НИКИТЕНКО Тамаре                           
Филипповне  

С юбилеем, с днём рождения! Счастья, мира, до-
броты, чтобы каждое мгновенье исполнялись все 
мечты. Тихой радости, улыбок и прекраснейших  
идей – пусть играет в душе скрипка, делая твой мир 
светлей!

 Семья НОВОХАЦКИХ, КОВАЛЕВСКИХ
.

считать недействительным

Требуется ответственный СОТРУДНИК со знанием ПК,               
050-29-69-890.     

Підприємству потрібна ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, 099-36-88-604.

Предприятию (ремонт дорог) 
требуется ТРАкТоРИСТ 

на трактор «беларус» с фрезой. 
067-686-56-04

Если хотите получать газету с 1 июля, успейте 
подписаться до 18 июня.

Цена подписки на полугодие в редакции – 150 грн.               
Месячная подписка - 30 грн.

Каждую пятницу в редакции вы также можете                  
купить свежий номер газеты. Цена - 5 грн.

Вас ждет еще больше интересных новостей,        
ярких репортажей, увлекательных бесед и ценных 
советов!          

Оставайтесь с нами! Мы ценим вашу поддержку!

Натхненно працюєм на благо громади, 
Ми пишем сторінки районної спадщини:

Історії з фото, концерти, поради - 
Це все є у "Віснику Новоайдарщини"!
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Улучшает память. Соглас-
но последним исследованиям, 
употребление клубники замед-
ляет процессы старения мозга, а 
значит, продлевает его функцио-
нальную жизнь, позволяя нам как 
можно дольше оставаться в здра-
вом уме и крепкой памяти. 

Улучшает зрение. Многочис-
ленные исследования подтвер-
ждают, что ежедневное употре-
бление клубники предотвращает 
развитие макулярной дегенера-
ции сетчатки глаза, катаракты, 
сухости глаза, прогрессирующей 
слепоты, а также других проблем, 
связанных с возрастными 
изменениями тканей. 

Богата антиокси-
дантами. Доказано, что 
ежедневное употребле-
ние клубники повышает 
способность организма 
сопротивляться воздей-
ствию свободных ра-
дикалов. Однако стоит 
учесть один значитель-
ный нюанс: не вся клуб-
ника одинаково полезна. 
Яркие, алые ягоды луч-
ше отложить на варенье, 
в них антиоксидантных 
веществ в разы меньше, 
чем в их бордовых, почти 
черных собратьях. В данном слу-
чае цвет имеет огромное значе-
ние: чем темнее ягода, тем     по-
лезнее.

Источник эллаговой кис-
лоты. Эллаговая кислота – регу-
лятор клеточного цикла, который 
способен подавлять опухолевые 
процессы, помогает бороться со 
свободными радикалами, облада-
ет противовоспалительным эф-
фектом, положительно влияет на 
кроветворные процессы, а также 
укрепляет иммунитет, защищая 
его от внешних напастей.

Богатый источник витами-

на С. В горстке этих ягод содер-
жится больше витамина С, чем в 
одном апельсине. Правда, стоит 
учитывать, что похвастаться та-
ким богатством могут только 
темные, спелые, взращенные под 
ярким солнцем, а не в парнике 
клубничины. Интересно, что в 
замороженной клубнике этот ви-
тамин сохраняется практически 
в том же количестве, что и в све-
жей. А вот на джемы и варенья на-
деяться не приходится – высокая 
температура разрушает витамин и 
в сладком дополнении к чаю по-
лезных веществ не  остается.

Клубника как профилактика 
рака. Благодаря высокой концен-
трации витамина С, эллаговой 
кислоты, антоциана, кемферола и 
других полезных веществ эта яго-
да может предотвращать развитие 
некоторых форм рака. 

Полезна для фигуры. Во-
первых, сладкая ягода низкокало-
рийна. На 100 грамм приходится 
всего лишь 33 килокалории, ко-
торые, к слову, сжигаются за не-
сколько минут активного бега. 
Во-вторых, она имеет низкий гли-
кемический индекс, а значит, пре-
дотвращает накопление жиров. 

В-третьих, содержит вещества, 
которые способствуют сжиганию 
жиров. По некоторым данным, 
эффективность выбранной диеты 
повышается на 24 % у тех, кто 
включает в нее ежедневное упо-
требление клубники. За такой эф-
фект стоит благодарить антоциан, 
которым изобилует ягода. 

Нормализует уровень сахара 
в крови. Клубника – одна из тех 
сладких ягод, которые можно есть 
диабетикам. Благодаря своему 
уникальному во всех отношениях 
составу, а также высокому уровню 
содержания фитонутриентов, она 

не способствует резкому 
повышению уровня сахара 
в крови, а также замедляет 
процесс абсорбции саха-
ров. Из-за этого ее также 
рекомендуют употреблять 
людям, у которых высок 
риск заболевания диабе-
том. Считается, что эта яго-
да - отличное средство для 
профилактики.

Полезна для сердца. 
Доказано, что эти крас-
ные ягоды снижают риск 
возникновения и развития 
многочисленных сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний. В спелых ягодах также 

обнаружены молекулы магния и 
калия. Последние играют важную 
роль в нормализации кровяного 
давления, а также предотвраще-
нии застоя жидкости, который 
приводит к отекам: как заметным 
внешне, так и тем, которые могут 
образовываться на внутренних          
органах.

Положительно влияет на 
настроение. Стимулирует высво-
бождение серотонина, который 
отвечает за чувство благополучия 
и расслабления.

marieclaire.ru

Варенье из клубники 
с имбирём

Любители имбиря непремен-
но оценят этот вкус: одновремен-
но сладкий и пряный.

Состав: клубника – 1 кг, са-
хар – 700 г, имбирь (свежий) –   
50 г, цедра 1 апельсина.

Приготовление: ягоды пере-
брать, очистить и промыть. Сло-
жить в ёмкость для варки – таз 
или толстостенную кастрюлю – 
и засыпать сахаром. Оставить на 
ночь, чтобы выделился сок.

Цедру апельсина и очищен-
ный от кожицы корень имбиря 
натереть на мелкой тёрке. Клуб-
нику поставить на небольшой 
огонь и кипятить в течение 10 
минут, после чего снять пенки и 
добавить имбирь и цедру. Варить 
на самом маленьком огне ещё 
30 минут, периодически снимая 
пенки. Горячим разлить по сте-
рилизованным банкам до само-
го верха, закатать, перевернуть 
вверх дном и дать остыть.

«Жареное» варенье
Это лакомство имеет необыч-

ный, ни с чем не сравнимый вкус.
Состав (примерно на 3 стака-

на готового продукта): клубника 
– 2 стакана, сахар – 1 стакан, ли-
монная кислота – 2 щепотки.

Приготовление: это варенье 
надо готовить небольшими пор- 
циями на одной большой или 
нескольких маленьких сковород-
ках. Для указанного количества 
ягод нужна сковорода диаметром 
24–26 см. Ягоды перебрать, про-
мыть, перемешать с сахаром и 
выложить на заранее разогретую 
сковороду (обязательно в один 
слой с промежутками). Поста-

вить на средний огонь и дож-
даться, пока ягоды пустят сок 
(1–2 минуты). С этого момента 
варить 5–7 минут, помешивая, 
чтобы весь сахар растворился. В 
конце варки уменьшить нагрев 
и снять пенки. Добавить лимон-
ную кислоту, ещё раз переме-
шать и сразу выложить варенье 
в горячие простерилизованные 
банки. Укупорить, перевернуть и 
дать остыть. Хранить в прохлад-
ном месте.

Варенье из клубники 
с белым шоколадом

Необычная заготовка – десерт 
с классическим сочетанием яр-
кого вкуса клубники и сливоч-
ных ноток.

Состав: клубника – 1 кг, са-
хар – 400 г, белый шоколад – 100 
г, желфикс 2:1 или другой загус-
титель варенья на основе пекти-
на – 25 г (1 упаковка).

Приготовление: ягоды очи-
стить, промыть и измельчить в 
пюре. Это можно сделать с помо-
щью блендера либо обыкновен-
ной толкушки: если останутся 
кусочки, не страшно. Желфикс 
смешать с двумя ложками сахара 
и всыпать в клубничное пюре. 
Поставить кастрюлю на плиту 
и, помешивая, довести пюре до 
кипения. Добавить оставшийся 
сахар, снова вскипятить и варить 
3 минуты. Снять с огня, доба-
вить разломанный на кусочки 
белый шоколад. Аккуратно пе-
ремешать, чтобы кусочки по 
возможности остались целыми, 
и разлить варенье по горячим 
простерилизованным баночкам. 
Укупорить стерильными крыш-
ками, перевернуть и дать остыть. 
Хранить лучше в прохладном  
помещении.

 
 

1) аллергики не должны риско-
вать: 1-2 ягоды + антигистамин-
ное - вот твой десерт;

2) если страдаешь гастри-
том, клубника может вызвать                 
обострение;

3) не рекомендуют есть 
клубнику тем, кто страдает от                     
кариеса;

4) если есть проблемы с мо-
чеполовой системой, щавелевая 
кислота кислота только усугубит 
их. Клубника вредна, особенно в 
период обострения;

5) тем, у кого болят суставы 
или есть диагноз «подагра», тоже 
нельзя устраивать себе клубнич-
ный пир;

6) нельзя одновременно есть 
клубнику и принимать лекар-
ство от давления (на основе 
энаприла): такое сочетание даст 
дополнительную нежелательную             
нагрузку на почки;

7) клубника - ягода вкусная, но 
язвенникам она противопоказана.

Чтобы уменьшить вредное 
воздействие полезной клубники 
на организм, не употребляй ее 
натощак. Сочетай с молочными 
продуктами: молоком, сметаной, 
сливками, мороженым, творогом. 
Старайся съесть ягоды в течение 
1-2 дня после покупки.

edinstvennaya.ua

 

1. Не покупайте клубнику в дождливый день. 
Ягоды, по которым прошелся дождик, уже впи-
тали столько влаги, что высушить их до нужного 
для заморозки состояния просто нереально. Бери-
те не переспелую и не мятую клубнику.

2. Мойте, но не отделяйте плодоножки. 
Мыть ягоды нужно осторожно. Клубника - ягода 
нежная. Лучше не использовать дуршлаг (струя 
воды бьет ягоды), в выложить ягоды в миску с во-
дой и аккуратно несколько раз сменить воду, пока 
она не станет прозрачной, чистой без песчинок. 
Хвостики не отрывайте. 

3. Хорошо просушите. Это ключевой момент. 
Дайте ягодам высохнуть, не торопитесь. Иначе 
потом, при размораживании получится месиво.

4. Выкладывайте замораживаться в один слой. 
5. Делайте небольшие порции. Важный ню-

анс: ничего нельзя замораживать повторно.       

Делайте порции на один раз, чтобы потом размо-
розить и съесть или использовать для приготовле-
ния рецептов с клубникой.

 


