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Шановні працівники торгівлі Новоайдарщини!

Щиро вітаю вас із професійним святом!
Наше повсякденне життя, з його турботами і потребами, неможливо уявити без сфери 

торгівлі. Ви є представниками тієї важливої професії, яка покликана щоденно задовольняти 
потреби населення.

Від майстерності та професіоналізму кожного працівника, від продавця до директора,     
залежить зручність та комфорт мешканців нашого краю.

У день професійного свята бажаю всім працівникам торгівлі Новоайдарщини найміцні-
шого здоров’я і довголіття, бадьорості духу та оптимізму, душевної гармонії і витримки,                   
миру і злагоди, успіхів у вашій нелегкій праці і зростання добробуту!

Нехай ваша робота приносить людям радість, а у відповідь ви завжди отримуйте тільки 
подяки і радісні посмішки! Хай з кожним днем зміцнюється престиж обраної вами професії,     
а успіх та щастя будуть вашими супутниками назавжди.

З повагою, Ігор ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.

У Мінреінтеграції розповіли про 
плани побудови нової залізничної 
колії на Луганщині.

Ідеться про об’єднання колій  
Кіндрашівська-Нова – Старобільськ 
– Лантратівка з усією залізничною 
мережею України. Наразі існує 
кілька варіантів розміщення нової 
залізничної перетинки між гілками 
Попасна – Сватове – Куп’янськ та 
Кіндрашівська-Нова – Старобільськ –                                                      
Лантратівка.

До останньої гілки входять 
залізничні станції Новий Айдар 
та Старобільськ, інфраструктура 
яких придатна до стикування з но-
вою гілкою. На колії Попасна – Сва-
тове – Куп’янськ цим критеріям 
відповідають станції Рубіжне та   
Сватове.

Тож будівництво колії можливе в 
трьох варіантах – між станціями Но-
вий Айдар та Рубiжне (бл. 43 км), 
Старобільськ та Сватове (бл. 62 км) 
або ж Рубіжне та Старобільськ (бл. 
59 км). Який з них буде реалізовано –  
вирішить ТЕО, яке вже виконується 
за грантові кошти USAID.

Наразі через обрізане заліз-
ничне сполучення від держа-
ви відмежовані дев’ять північних 

та східних сільськогосподарських 
районів області, у яких зосередже-
но понад 800 суб’єктів господарської 
діяльності, зокрема 16 елеваторів за-
гальною потужністю 766 тис. тонн, 
ВП «Луганська ТЕС», ТОВ ДТЕК 
«Східенерго».

Більшість станцій лінії Кін-
драшівська-Нова – Лантратівка 
до початку російської агресії були 
орієнтовані на отримання вели-

ких обсягів кам’яного вугілля та 
відправлення зерна й продуктів       
перемолу.

За інформацією Укрзалізниці, з 
2013 до 2018 року показники при-
буття та відправки на станції лінії 
кам’яного вугілля знизилися вдві-
чі – з 2,1 млн тонн до 1 млн тонн, 
а відправка зерна припинилася   
взагалі.

urm.media

 

Аграрії всіх областей України 
розпочали збирання ранніх зерно-
вих та зернобобових культур. Збір 
проведено на площі 1,3 млн га, а це 
9 % до прогнозу, при врожайності                
41,6 ц/га.

Зокрема, намолочено більше 
5,5 млн тонн (+ 4,1 млн тонн 
за минулий тиждень) зер-
на нового врожаю, повідомляє 
Міністерство аграрної політики та                                                                      
продовольства.

Озимого ячменю обмолочено 
685 тис. га (28 % до прогнозу) при 

врожайності 42,9 ц/га, намолочено 
2,9 млн тонн.

Озимої пшениці обмолочено 
611 тис. га (9 % до прогнозу) при 
врожайності 41,1 ц/га, намолочено 
2,5 млн тонн.

Гороху обмолочено 32,4 тис. га 
(14 % до прогнозу) при врожайності 
22,8 ц/га, намолочено 73,8 тис.                  
тонн.

За даними Луганської облдерж-
адміністрації, у Луганській області 
аграрії розпочали збирання ранніх 
зернових та зернобобових культур, 

яке проведено на площі 34,0 тис. га 
при врожайності 39,5 ц/га. Намоло-
чено 134,4 тис. тонн зерна нового 
врожаю.

За оперативними даними, ста-
ном на 15 липня вдалося зібрати,             
зокрема:

- пшениці обмолочено 26,5 
тис. га при врожайності 40,6 ц/га,                      
намолочено 107,5 тис. тонн;

- ячменю обмолочено 6,6 тис. 
га при врожайності 37,0 ц/га,                       
намолочено 24,6 тис. тонн.

np.pl.ua; loga.gov.ua
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Закон № 1349-ІХ, що врегульовує ко-
лекторську діяльність і покликаний захи-
стити боржників від дій недобросовісних 
колекторів, офіційно введено в дію          
14 липня.

Закон «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо захисту споживачів 
при врегулюванні простроченої забор-
гованості» набирає чинності з дня, на-
ступного за днем його опублікування, 
тобто 14 квітня, та вводиться в дію через 
три місяці з дня набрання ним чинності, 
тобто 14 липня, крім окремих пунктів.

Документ запроваджує чіткі прави-
ла поведінки як для кредиторів, так і 
для колекторів під час врегулювання 
проблемної заборгованості.

Документ встановлює вимоги 
до кредитодавців та колекторських 
компаній, зокрема:

- дотримуватися етичної поведінки з 
боржником;

- інформувати його у разі залучення 
колекторської компанії або відступлення 
права вимоги новому кредитору;

- укладати договори лише з 
компаніями, включеними до реєстру 
колекторських компаній, який веде          
НБУ;

- контролювати дії залучених колек-
торських компаній. За недотримання цих 
вимог передбачені штрафи.

Також документ встановлює вимо-
ги до взаємодії зі споживачем (або його 
представником) під час врегулюван-
ня простроченої заборгованості. Зо-

крема, під час першого спілкування 
кредитор або колекторська компанія 
повинні повідомити своє найменування, 
ім’я та прізвище представника, право-
ву підставу для звернення та розмір 
простроченої заборгованості, а на вимо-
гу споживача — також надати відповідні 
документи протягом семи робочих                                    
днів.

НБУ отримує повноваження контро-
лювати додержання банками, іншими 
фінансовими установами та колек-
торськими компаніями законодавства 
про захист прав споживачів фінансових          
послуг.

До слова. НБУ постійно отримує скар-
ги від громадян на дії колекторів. Тож, 
Нацбанк пояснив українцям, як діяти у 
разі погроз. Зазначається — якщо ви осо-
бисто не давали дозвіл на використання 
вашого телефону, фінансова компанія 
та колектори порушують законодав-
ство. Правопорушенням вважаються                      
і погрози.

Для свого захисту потрібно як 
мінімум знати назву колекторської 
компанії, представники якої до вас теле-
фонують. Якщо самостійно владнати 
ситуацію не виходить, потрібно зверну-
тися з заявою до НБУ, Уповноваженого 
ВРУ з прав людини або до суду, радять                                        
у Нацбанку.

УНН

 
 

Антиковідну вакцину Comirnaty від 
Pfizer-BioNTech тепер використовувати-
муть для проведень щеплень у центрах 
масової вакцинації, де вона буде доступ-
на усім охочим з пріоритетом для людей 
похилого віку та людей із супутніми      
захворюваннями.

Україна очікує отримати близь-
ко 1 млн доз вакцини Comirnaty/
Pfizer-BioNTech від COVID-19 до 
кінця липня, тому Міністерство охо-
рони здоров’я вирішило зробити цю 
вакцину доступною для широкого                                                                                 
загалу.

Водночас в Україні щодня працює 
до 2 тисяч пунктів щеплень, де вико-
ристовують вакцину CoronaVac від 
Sinovac Biotech, яку постачають в одно-
дозних флаконах і яка не вимагає над-
низьких температур зберігання, що 
робить її зручною для використання                                           
в таких пунктах.

«Усі вакцини, які використовує 
Україна, схвалені Всесвітньою орга-
нізацією охорони здоров’я, є безпечни-
ми та захищають від важкого перебігу, 
ускладнень та смерті від COVID-19. За 
даними останніх досліджень, вакци-
на CoronaVac від Sinovac Biotech про-
демонструвала ефективність у 83,5 % 
у запобіганні симптоматичних захво-
рювань на COVID-19 та у 100 % – у 
попередженні госпіталізації та смерті. 
Тож не зволікайте, допоможіть своїм 
літнім родичам та знайомим записати-
ся до зручних для них пунктів щеплень 
та за можливості робіть щеплення самі, 
поки до нас не дісталася хвиля захво-
рювань на новий небезпечніший штам 
коронавірусу «Дельта», – повідомив 
заступник міністра охорони здоров'я – 
головний державний санітарний лікар 

України Ігор Кузін.
Нагадаємо, що в понад 200 центрах 

масової вакцинації, які відкрилися в усіх 
областях України, щеплюють усіх охо-
чих. Пріоритет у них надається літнім 
людям, групам ризику, відповідно до 
Дорожньої карти та людям із супутніми 
захворюваннями.

Ті, хто отримав перше щеплення вак-
циною CoronaVac від Sinovac Biotech у 
цих центрах, зможуть щепитися другою 
дозою в тих же центрах або в пунктах 
щеплень.

У пунктах щеплень також про-
довжується вакцинація другою до-
зою вакцини AstraZeneca тих, хто 
отримав першу дозу цієї вакцини 
будь-якого виробника (Covishield,                               
AstraZeneca-SKBio).

Водночас мобільні бригади щеплю-
ють організовані колективи вакциною 
Comirnaty/Pfizer, цільові групи з 3-4 
етапів вакцинації вакциною CoronaVac/
Sinovac та другою дозою вакцини 
AstraZeneca. Вони також щеплюють 
маломобільні групи населення вакциною 
CoronaVac/Sinovac.

Станом на 12 липня країна вже отри-
мала понад 5,6 млн доз різних вакцин, 
зокрема 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, 
майже 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer, та 
майже 1,6 млн доз AstraZeneca різних 
виробників.

Дізнавайтеся більше про вакцинацію 
проти COVID-19 за номером кон-
такт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті 
vaccination.covid19.gov.ua.

За інформацією МОЗ України.

 

Фонд державного майна України за-
провадив Сервіс автоматичної оцінки 
об’єктів нерухомості, завдяки якому 
українці можуть швидко та безкоштов-
но оцінити вартість своєї нерухомості 
на сайті https://evaluation.spfu.gov.ua/. 
За його допомогою кожен громадянин 
України може отримати довідку про 
оціночну вартість майна, зберегти її або 
роздрукувати.

Для авторизації на сайті сервісу 
користувачі можуть використати 
файлові або апаратні ключі, а також                    
ID.gov.ua.

Технічні можливості Сервісу дозво-
ляють визначити вартість 18 типів не-
рухомого майна при здійсненні операцій 
купівлі-продажу.

Сервіс автоматичної оцінки – це 
інноваційний онлайн-інструмент, в яко-
му для розрахунку використовуються 
дані звітів про оцінку, ціни з договорів 
купівлі-продажу та інформаційні дже-
рела з відкритим доступом на ринку 

подібного майна, в тому числі дані по-
шукових систем ЛУН та OLX, з влас-
никами яких Фонд уклав відповідні                                         
меморандуми.

Варто зазначити про те, що запуск без-
коштовного Сервісу з оцінки не скасовує 
для громадян можливість звернутися за 
послугами до професійних оцінщиків. 
Ця опція залишається актуальною у 
разі наявності специфічних особли-
востей нерухомості, які впливають                                                                    
на її вартість.

Створення програмного продукту 
Сервісу автоматичної оцінки об’єктів 
нерухомості стало можливим завдя-
ки фінансовій допомозі американсь-
кого народу через Агентство США 
з міжнародного розвитку (USAID), 
які виділили кошти на розробку його         
програмного забезпечення.

Фонд державного майна створив 
детальні інструкції з користування        
новим сервісом автоматичної оцінки.
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Звільнення
за власним бажанням

«Новоайдарське бюро правової допо-
моги» Старобільського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги допомагає вирішувати про-
блеми у правовий спосіб. Чимало питань 
виникає у громадян стосовно звільнен-
ня, тому в даному матеріалі розглянемо 
одну з підстав звільнення – «Звільнення 
за власним бажанням».

Звільнення за власним бажанням 
може бути двох основних видів:

- звільнення з поважних причин;
- звільнення без поважних причин.
Відрізняються вони тим, що у пер-

шому випадку працівник не зобов'я-
заний повідомляти адміністрацію про 
звільнення за два тижні. Він має пра-
во звільнитися хоча б і в день подання 
відповідної заяви — частина 3 статті 
38 КЗпП України зобов'язує власника 
звільнити працівника, що має поважні 
для цього причини, у строк, про який                                               
той просить.

Звільнення за власним бажанням без 
поважних причин на практиці трапля-
ється найчастіше. Згідно з частини 1 
статті 38 КЗпП України, працівник зо-
бов'язаний повідомити адміністрацію 
(власника підприємства) про наступне 
звільнення письмово за два тижні. Таке 

письмове повідомлення про звільнення          
оформляється заявою.

Стаття 38 КЗпП України містить пере-
лік поважних причин для звільнення за 
власним бажанням, зумовлених немож-
ливістю продовжувати роботу (переїзд 
на нове місце проживання; переведення 
чоловіка або дружини на роботу в іншу 
місцевість; вступ до навчального закла-
ду; неможливість проживання у даній 
місцевості, підтверджена медичним 
висновком; вагітність; догляд за дити-
ною до досягнення нею чотирнадцяти-
річного віку або дитиною з інвалідністю; 
догляд за хворим членом сім'ї відповідно 
до медичного висновку або особою з ін-
валідністю I групи; вихід на пенсію; при-
йняття на роботу за конкурсом, а також   
з інших поважних причин).

Якщо у вас виникли питання з 
приводу трудових правовідносин та 
потрібна правова консультація, звер-
тайтесь до «Новоайдарського бюро 
правової допомоги» Старобільсько-
го місцевого центру з надання безоп-
латної вторинної правової допомоги                                   
за телефоном 095-60-30-913.

На виконання доручень Прем’єр-мі-
ністра України, протокольних доручень 
Державної комісії з питань техноген-
но-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій фахівцями Новоайдарсько-
го управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Луганській 
області продовжується проведення по-
запланових заходів державного нагляду 
(контролю) та моніторингових перевірок 
з метою посилення державного нагляду 
(контролю) за дотриманням санітарного 
законодавства, у тому числі постанов Го-
ловного державного санітарного лікаря 
України щодо організації протиепіде-
мічних заходів у перукарнях та салонах 
краси, закладах загальної та дошкільної 
освіти, закладах громадського харчуван-
ня, об’єктів торгівлі продовольчими та 
непродовольчими товарами та під час 
роботи ринків.  

З початку року разом з представника-
ми органів Національної поліції та орга-
нів місцевого самоврядування здійснено 
2028 моніторингових перевірок з вико-
ристанням засобів відеофіксації вище-
зазначених закладів, зокрема, закладів 
громадського харчування – 165, об’єктів 
торгівлі продовольчими товарами – 755, 
об’єктів торгівлі непродовольчими това-
рами – 960, перукарні та інші – 148.

Також за цей період державними ін-
спекторами проведено 54 позапланових 
заходи державного нагляду (контро-
лю) на ТОВ «Торговий центр «Айдар»,        
КП «Щастинський продторг».

Під час здійснення державного наг-
ляду (контролю) за дотриманням сані-
тарного законодавства   залучалися за-
соби масової інформації до висвітлення     
процесу та результатів перевірок.

Новойдарським управлінням Го-
ловного управління Держпродспожив-
служби в Луганській області прово-
диться роз’яснювальна та інформаційна 
робота щодо запобігання поширенню на 
території району гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коро-
навірусом SARS-CoV-2. Розповсюджено 
1200 інформаційних листів щодо профі-
лактики гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2.

В газету «Вісник Новоайдарщини» 
підготовлено та надруковано статтю, 
в мережі інтернет на Фейсбук та офі-
ційному сайті Головного управління 
Держпродспоживслужби в Луганській 
області опубліковано 15 статей щодо 
проведених заходів по запобіганню по-
ширення на території Луганської об-
ласті гострої респіраторної хвороби                                    
COVID-19.

Звертаємося до суб’єктів госпо-        
дарювання та громадян з проханням: 
не дивлячись на послаблення каран-
тинних обмежень, дотримуйтесь уста-
новлених протиепідемічних вимог 
та заходів з метою збереження сво-
го життя та здоров’я та убезпечення                                                                                               
оточуючих. 

 

7, 8 та 9 липня 2021 року відбувся 
конкурс на заміщення вакантних посад 
керівників трьох закладів загальної се-
редньої освіти Новоайдарської селищної           
ради.

Конкурсний відбір здійснювався за 
результатами перевірки знань законодав-
ства у сфері загальної середньої освіти, 
виконання ситуаційних завдань (визна-
чення професійних компетентностей 
конкурсанта), презентації перспектив-
ного плану розвитку закладу загаль-
ної середньої освіти та надання відпо-
відей на запитання членів конкурсної                                                                              
комісії.

За результатами відкритого конкур-
су члени комісії визначили переможців 
конкурсного відбору:

- на посаду директора Вовкодаївської 
гімназії – Мордасову Віру Василівну;

- на посаду директора Денежни-
ківського ліцею – Перепелицю Сергія                 
Геннадійовича;

- на посаду директора Штормівського 
ліцею – Коробку Любов Іванівну.

Законом України «Про повну загальну 
середню освіту» передбачене укладання з 
переможцями конкурсу строкового трудо-
вого договору на 6 років, а з особою, яка 
призначається на посаду керівника закла-
ду загальної середньої освіти вперше – на 
2 роки. Відповідно до Закону, Віра Мор-
дасова призначається на посаду строком 
на 6 років, Сергій Перепелиця та Любов 
Коробка – на 2 роки.

Відділ освіти
Новоайдарської селищної ради.

За втручання Щастинської окружної 
прокуратури Луганської області за тери-
торіальними громадами сіл, селищ, міст 
Луганської області в особі Луганської об-
ласної ради визнано право власності на 
нерухоме майно – побуткомбінату пло-
щею 194,6 кв.м. вартістю 221 тис. грн. у 
с.Трьохізбенка Щастинського району.

Під час вивчення стану дотримання 
законодавства в частині використання та 
збереження державного та комунального 
майна у Щастинському районі прокура-
турою встановлено, що у 2004 році, у 
порушення норм законодавства та ста-
туту комунального підприємства, право 
власності на приміщення будівлі побут-
комбінату площею 194,6 кв. м. у селі 
Трьохізбенка Щастинського району було 
зареєстровано за комунальним підпри-
ємством, яке за законом мало право лише 
управляти зазначеним майном. Внаслі-

док чого з власності територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст Луганської області 
незаконно вибуло зазначене майно.

З цих підстав окружна прокурату-
ра звернулася до Господарського суду 
Луганської області з позовом в інте- 
ресах держави в особі Департаменту 
комунальної власності, земельних та 
майнових відносин, екології та природ-
них ресурсів Луганської ОДА до кому-
нального підприємства  про скасування 
державної реєстрації права власності 
на нерухоме майно та визнання права 
власності за територіальними громада-
ми сіл, селищ, міст Луганської облас-
ті, який задоволено судом у повному                                                      
обсязі.

М.ЧУДНОВ, заступник
керівника окружної прокуратури.

     

У результаті загибелі 01.07.2021 р. 
водних біоресурсів (риби) на ділянці 
річки Айдар від с. Осинове до с. Ікове в 
межах адміністративної території Ново-
псковської ОТГ Старобільського району 
Луганської області, що сталася, імовірно, 
внаслідок дії токсичних хімічних речо-
вин, які використовувалися в сільському 
господарстві на полях поблизу (ближче 
50 метрів) від акваторії річки Айдар.

З метою запобігання подібним ви-
падкам комплексною комісією від Ста-
робільської РДА були розпочаті дії 
щодо повної перевірки земельних ді-
лянок, які знаходяться в близькості до 
акваторії річки Айдар в межах всього                            
Старобільського району.

При обстеженні виявлено, що за ме-

жами с. Байдівка в районі Байдівського 
старостату в двох районах місцевості, 
в кожен із яких входить по декілька зе-
мельних ділянок приблизною площею 
0,3113 га, кожна відстань від краю по-
лів земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення до лівого берега 
річки Айдар складає від 15 до 25 метрів. 
Це є порушенням земельного та водного 
законодавства.

Дані порушення будуть ретельно 
вивчені та проаналізовані і за ними 
будуть прийняті відповідні рішення.                      
Перевірки продовжуються. 



      
4 «ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 30          23 ЛИПНЯ     2021 р.

У червні 2021 року проходив Міжнародний бага-
тожанровий фестиваль-конкурс мистецтв «Київські 
каштани-2021» за підтримки Міністерства культури 
України та Департаменту культури Київської міської 
державної адміністрації (м. Київ). Творчі змагання 
відбувались у таких номінаціях: вокал, інструмен-
тальна музика, хореографія, цирк, художнє читання,                   
театри мод та інше.

Роботи Оксани були представлені в номінації декора-
тивно-прикладне мистецтво. На суд журі Оксана Кото-
ва представила  три чудові роботи – це  неймовірна іко-

на, закохані милі лебеді  та гарненькі козак з козачкою в 
національних костюмах.

Всі роботи виконані в улюбленій техніці Окса-
ни – орігамі. Ви знаєте вже, що вона займається орі-
гамі досить давно. І робить це з натхненням. Допо-
магає їй матуся Надія. В тандемі в них все виходить 
просто чудово. Вони підтримують одна одну, розу-
міють одна одну. Оксанка дослухається до порад ма-
тусі, і разом вони створюють чудові роботи в техніці 
орігамі, які викликають справжнє захоплення всіх,                                                    
хто їх бачить.

Вдома в неї справжня казка орігамі. Чого тут тіль-
ки немає! Й різноманітні симпатичні фігурки тва-
ринок (в тому числі, й найперша її робота в техніці 
орігамі – маленьке мишеня, яке було створене із сто-
рінок газети та зараз є талісманом родини), й палаци, 
картини, й квіти, й пасхальні мотиви. Багато лебедів, 
як білих, так і чорних. Саме побачені давно лебеді 
в техніці орігамі надихнули Оксану на заняття цим 
видом творчості. Тож лебедів дівчина дуже любить 
і завжди готова створювати нових благородних пта-
хів. Є в колекції її доробок і цікава двобічна картина. 
Дивишся, з одного боку – веселий песик, переверта-
єш на інший бік – на тебе з картини вже задивляється                                                                                        
кошеня.

Як вдається їй так майстерно складати модулі, 
щоб з них вийшло таке диво! Оксана навіть не за-
мислюється: коли є бажання, є натхнення, є підтрим-
ка, то все обов’язково вдається. Навіть коли часом на 
створення однієї роботи потрібно кілька тисяч мо-
дулів. На одну з картин Оксана витратила 16,5 тисяч                                                      
заготівок!

Оксана не звикла просто очікувати на щось. Вона 
звикла діяти. Успіхи, звичайно, надихають на все нові 
й нові кроки, на підкорення нових горизонтів. Яскраво 
представивши Новоайдар на Всеукраїнському фести-
валі «Незламні духом», Оксана із задоволенням нава-
жилась на участь у «Київських каштанах». І результат 

не змусив на себе довго очікувати. Приємно те, що 
роботи нашої землячки так високо оцінюються, не 
залишаються непоміченими, вирізняються неповтор-
ністю серед сотен та тисяч інших робіт. Не буде пере-
більшенням, якщо скажемо, що роботи Оксани Кото-
вої мають свою «родзинку», а ще їм притаманна якась 
особлива енергетика, яка підкуповує й дарує гарний                                          
настрій.

Щиро радіємо за перемогу Оксани в такому   
престижному конкурсі.

Бажаємо міцного здоров’я їй та її чудовій любля-
чій матусі, наснаги та творчого натхнення, щоб і 
надалі радувати оточуючих, прихильників таланту 
своїми прекрасними роботами! Впевнені, що ці пе-
ремоги надихатимуть тільки на нові подальші звер-
шення! Тож ще раз вітаємо  та бажаємо підкорення 
нових творчих вершин! Їх підкориться ще чимало!                                                                   
Так тримати!

М. ТИХОНОВА.

Нещодавно ми дізналися чудову новину – наша давня знайома талановита дівчина, майстриня Окса-
на Котова отримала Диплом лауреату другого ступеня у Міжнародному багатожанровому фестивалі 
«Київські Каштани-2021».

Не дивлячись на досить спекотну погоду, дітлахи 
віднеслись до пригоди доволі поетично. Коли ще, як не 
в таких еко-мандрах, можна почути, як лине з високо-
го синього неба пташина пісня, як розкішним килимом 
трав і квітів посміхається земля?! «Варто придивись 
влітку довкола себе, - говорять учасники велоподоро-
жі. - Чи почуєш ти шепіт трав або чарівний спів пта-
хів? Відчуєш, якими пахощами напоєне повітря? Зумі-
єш побачити гарного літнього дня, що все навколишнє 
стає кращим, що милує влітку твоє око, чарує своєю 
неповторністю, наповнює серце радістю? Гадаємо, на 
всі ці питання можна відповісти ствердно, коли дійсно 
любиш природу, свій рідний край та намагаєшся діз-
натися про нього якомога більше. Для нас це вже ста-
ло доброю традицією – мандрувати стежками рідного                                                                      
краю».

«Будь-яка подорож, навіть невеличка, – це завж-
ди пригода, яка стимулює мозок ефективно працюва-
ти, - говорить О. О. Шейкаш. - Нові враження зміню-
ють нас і дарують натхнення. А подорож, спланована 
особисто, або навіть трохи спонтанна, принесе купу                            
задоволення».

Саме ця подорож юних мандрівників та їхнього вчи-
теля мала трохи спонтанне втілення: спочатку плану-
валось відвідати Бахмутівській Яр, але у Олександра 
Олександровича плани трохи змінились, і йому потріб-
но було у справах до Новоайдару. Та діти на подорож 
налаштувались, тож вирішили їхати разом з вчителем. 
Так і зробили. Поїхали велосипедами разом з керівни-
ком, трохи на нього почекали, а далі відправились на 
візитівку Новоайдару – Баранячі Лоби, аби підкорити 
цю вершину. Туристи Яна Ніколаєнко, Катя Дубров-
ська, Даша Крупкіна та Олексій Гордус не приховували 
емоцій від побаченої краси. Цікаві історії від вчителя, 
фото напам’ять – і далі до нових місць. Додому ман-

дрівники повертались через село Безгинове. Тут вони 
відвідали місцеву капличку, влаштували невеличкий 
пікнік,  освіжились у прохолодній воді річки Айдар 
та, трохи стомлені, але щасливі та сповнені вражень,                                
рушили додому.

«За цю нашу подорож ми проїхали велосипеда-
ми більше 40 км, - розповідає Олександр Олексан-
дрович. - Крутимо педалі залюбки. І не обираємо для 
поїздок легких шляхів. Можемо їхати лісовими або 
польовими дорогами, а не по трасі, якщо є така мож-
ливість. Бо ж саме так можна по справжньому насо-
лодитися поїздкою. Шлях обговорюємо заздалегідь,  
часом долаємо уже напрацьовані маршрути іншими                                             
групами.

Обов’язково обговорюємо, що необхідно взяти з 
собою у подорож, наприклад, не забути воду, легкий       
перекус та ін.

Гарні місцини нашого краю заворожують, небачені 
до того місця, їхні історії вражають, дорога загартовує.

Звичайно, не всім будуть до душі велоподорожі, 
бо там насправді можуть підстерігати складнощі. І 
до них краще бути готовими. Але все має свої ню-
анси. А наша туристична група завжди у гарному,                                            
позитивному настрої.

І у нас ніякі перепони не відбивають бажання         
мандрувати рідним краєм». 

Так, такі мандри, особливо влітку, комусь можуть 
здатись виснажливими. Але помірна їзда на велосипеді 
дуже корисна для профілактики серцево-судинних за-
хворювань та хронічних захворювань опорно-рухового 
апарату. Тим паче, якщо обрати комфортну швидкість,  
надійний велосипед, продумати дрібниці, бути фізично 
підготовленим. Головне — правильно все організувати 
і по можливості передбачити – тоді релакс на природі 
гарантований.

І ось так райгородські мандрівники є яскравими 
представниками любителів зеленого туризму.  Можна 
взяти їх за приклад, скласти кілька маршрутів, осідлати 
велосипеди і – в подорож. На час літнього відпочинку – 
якраз те, що треба.

До речі, в Японії за кожен день подорожі країною 
влада виплачує грошову винагороду. В Україні поки 
що просто закликають популяризувати внутрішній 
туризм, позначаючи цікаві місця, які є маловідомими, 
однак не менш мальовничими, мають свою історію і 
можуть стати магнітами на туристичній мапі загально-
державних туристичних маршрутів. І Новоайдарщина                         
не залишається осторонь.

Тож до справи! Райгородські мандрівники вже ма-
ють кілька цікавих маршрутів, окрім досить відомих          
Баранячих Лобів.

М. ТИХОНОВА.

На сторінках нашої газети ми вже неодноразово розповідали про цікаві туристичні походи рідним краєм, 
що організовує для своїх учнів вчитель Райгородського ліцею Олександр Олександрович Шейкаш.

У самому розпалі літо – улюблена всіма пора. Діти пішли на довгоочікувані канікули, вчителі – у відпустки. 
Але це аж ніяк не завадило найзавзятішим юним любителям зеленого туризму та їх активному керівнику 
зібратися та відправитися в чергову одноденну прогулянку цікавими місцями Новоайдарщини.
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Хто і що б не казав, а люди теж здатні робити дива. 
І це направду так. Бо ж іноді дива бувають рукотвор-
ними. Це усвідомлюєш повною мірою, коли дивишся 
на вироби, які зробила власними руками, фантазією 
та зусиллями майстер художнього бісероплетіння, ди-
ректор Денежниківського сільського Будинку культу-
ри, керівник гуртків з декоративно-прикладного мис-
тецтва (вишивання, бісероплетіння та багато іншого)                    
Віра Миколаївна Руденко.

Віра Миколаївна – надзвичайно талановита жінка, 
яка багато років свого життя присвячує розвитку куль-
тури та рукоділля в своєму рідному краю.  Вона впев-
нена, що творчість є в середині кожного з нас. І те, як 
ми широко розкриваємо власний потенціал, залежить 
тільки від власника цього потенціалу. Захоплення, за-
цікавлення, інтереси – це безмежний світ можливостей 
для будь-кого. Думаємо, вона абсолютно має рацію.

Що відрізняє творчих людей від усіх інших? Вони 
бачать натхнення у всьому і можуть знайти його у 
найрізноманітніших місцях. Нові враження та емоції 
відкривають для творчих людей нове дихання. Саме         
такою й є героїня нашої сьогоднішньої розповіді.

Наукові співробітники музею Алла Анатоліївна 
Сорокіна та Наталія Миколаївна Антонова стежинка 
за стежинкою познайомили нас ще ближче з цією та-
лановитою майстринею, яку по праву можна назва-
ти майстринею на всі руки, або майстринею «золоті 
руки». З розповіді музейників, ведучих заходу, вия-
вилося, що за освітою Віра Миколаївна – зоотехнік, 
але майже все своє життя вона присвятила культурі. З 
2001 року є незмінним директором Денежниківського 
сільського Будинку культури. Без творчості вона про-
сто не уявляє свого життя. І співає, і танцює – і це в 
неї виходить надзвичайно добре. Вони з сім’єю навіть 
родинний ансамбль сім’ї Воронкіних (дівоче прізвище 
В. М. Руденко) заснували. Зараз талановита жіночка 
співає у складі чудового дуету «Колорит», є учасни-
цею вокального ансамблю «Акація» Денежниківського                                  
сільського Будинку культури.

Але найбільшим її життєвим захопленням стало бі-
сероплетіння. Як ми знаємо, як рукоділля цей вид твор-
чості виник ще в стародавні часи. Щоправда, тоді бісер 
був не таким барвистим і яскравим, як нині. Перший 
бісер виготовляли з кісток тварин. Але нам пощастило 
більше: маленькі різнокольорові перлинки сьогодні — 
зовсім не рідкість, а створювати з них сяючі вироби — 
неймовірне задоволення.

Віра Миколаївна відома як талановита майстриня: 
вона створює неймовірні бісерні дива: картини, ви-
роби. Все це настільки неймовірної краси роботи, що 
описати їх словами неможливо. Її бісерні «дива» вже 
давно подорожують по світу. Іспанія, Польща, Біло-
русь, Росія, Сполучені Штати Америки – це далеко не 
повний перелік країн, куди відправились чудові роботи                      
талановитої майстрині.

Як це відбувалось, як люди дізнавались про її ро-
боти? Спочатку були виставки сільського, районного, 
обласного масштабів. Все більше і більше прихильни-
ків додавалося. І масштаби виставок змінювались, роз-
ширювались. Аж ось,  наприклад, після майстер-кла-
су в Києві дві її роботи полетіли за океан, в США, до 
помічниці секретаря ООН Джейн Султан Углу. Також 
її творіння отримували в дар усі артисти, зірки укра-
їнської естради, які приїжджали в Денежникове з кон-
цертами. Сувенір від талановитої майстрині має перша 
леді Білорусі. А для поляків бісерні вироби Віри Ми-
колаївни стали справжнім відкриттям. Виявляється, до 
того моменту, коли побачили роботи нашої денежників-
ської майстрині, вони й гадки не мали про такі бісерні 
вироби. «А я тоді думала: поїду до Польщі й накуплю 
різного бісеру, такого, як у нас немає. А воно ось що                                     
виявилось», - зітхає Віра Миколаївна.

А починалась історія її творчості, як зазначили му-
зейники, досить містично. Справа в тому, що в 1997 
році Вірі Миколаївні наснився віщий сон, в якому вона 
вишивала бісером. А до цього вона й поняття не мала ні 
про бісер, ні про бісероплетіння. Сон дійсно був, як ка-
жуть, в руку. І з того самого 1997 року Віра Миколаївна 
стала займатись бісероплетінням.

Віра Миколаївна не просто сама «дихає» цим занят-
тям. Вона надихає юних талановитих рукодільників і 
рукодільниць, які відвідують гурток «Чарівна країна 
бісеру» при СБК. Керує ним також талановита Віра Ми-
колаївна Руденко. Тут більше 30 юних обдарувань на-
вчаються технікам вишивки бісером, створення бісер-
них виробів і навіть техніці декупаж – з талановитим                
і захопленим викладачем їм працювати дуже цікаво.

Роботи учасників вражають своєю фантазією, яскра-
вістю, красою, неодноразово ставали окрасою не тіль-
ки сільських виставок, свят, а й районних та обласних 
фестивалів. Робота з бісером – тонка, що вимагає по-
сидючості, терпіння, почуття прекрасного. Всім цим 
наділені члени гуртка під керівництвом В. М. Руден-
ко. Але крім безперечного таланту, директор БК во-
лодіє і відмінними організаторськими здібностями,                                          
і величезним бажанням розвивати улюблену справу.

На відкритті виставки Віра Миколаївна з величезним 
захватом та задоволенням розповідала про своїх учнів. 
Деякі з них вже й своїх діточок мають, навчають їх бі-
сероплетінню та з любов’ю й вдячністю згадують, як 
дружно збиралися на свої заняття та вчилися створю-
вати дива власноруч. Роботи учнів також подорожують 
за межі країни та вражають красою. Наразі наймен-
шою учасницею гуртка бісероплетіння є чотирьохріч-
на дівчинка, в якої є всі якості, щоб досягти успіху                      
в цій копіткій справі.

Під час занять з бісероплетіння, впевнена талано-
вита майстриня, діти стають більш терплячими, в них 
розвиваються такі якості як доброта, бажання допомог-
ти, тяжіння до прекрасного. А ще вони стають більш 
щирими та відкритими.

Майстриня майже не має вільного часу, бо ж вироби 
з бісеру – це і її робота, і захоплення. А коли й вида-
ється вільна хвилинка для відпочинку, вона й тоді має 
з собою мішечок з бісером та спеціальний дріт, аби на-
низувати намистинки. В результаті симбіозу таланту, 
наполегливості та копіткої праці, вона за лічені години, 
дні, а інколи й тижні плекає з бісеру такі неймовірні 
бісерні дива, які милують око, та водночас дивують    
споглядальника.

Як ми вже сказали на початку, для Віри Миколаїв-
ни 15 липня 2021 року виявилось подвійним святом 
– відкриття виставки та ювілей з Дня народження. 
Привітати майстриню з цими двома подіями завітали 
Новоайдарський селищний голова Ігор Шопін, голова 

Щастинської районної ради Олена Коробка, перший 
заступник голови Щастинської райдержадміністрації 
Олександр Перов, начальник відділу культури, мо-
лоді та спорту Новоайдарської селищної ради Алла 
Антипова. Вони щиро поздоровили майстриню із 
святковими подіями, зазначивши своє захоплення її 
талантом, небайдужістю, побажали міцного здоров’я, 
щастя, радості, посмішок кожного дня та вручили по-
дарунки й чудові букети квітів. Привітали Віру Ми-
колаївну й музейники, вручивши подяку та дарунки.                                                               
Приємні миттєвості гарної події.

А далі всі бажаючі мали змогу роздивитися чудові 
роботи майстрині. Кожна з них – неповторна, унікаль-
на та надзвичайно гарна. Якщо чесно, й погляду від 
них відвести неможливо. Так й милуєшся бісерними 
картинами, мапою України, яка також створена за до-
помогою бісеринок, гербом села Денежникове, бісер-
ними квітами. А ось вишивані сукні та сорочки, узори 
на них також вишиті бісером. Що й казати, милував-
ся б й милувався. Уявіть, яка майстерність, яка пра-
ця, яка терплячість приховані за кожною бісеринкою. 
Як зауважив, вітаючи Віру Миколаївну, Олександр 
Перов, такі роботи можуть вдатися тільки у людини                                                              
з доброю душею й золотими руками.

І з цими словами не посперечаєшся. Віра Микола-
ївна дійсно має золоті руки, які створюють витончену 
красу. Її добре серце допомагає їй в нелегкій праці, а 
ще вона намагається якомога більше людей долучити 
до цієї справи. Аби світ навколо ставав добрішим.

Дякуємо Вам, Віро Миколаївно, за Ваш безцінний 
дар. Нехай він приносить задоволення Вам, Вашим 
рідним, всім оточуючим. Здоров’я Вам, натхнення               
на многії літа!

М. ТИХОНОВА.

«Бісерні» символи рідної країни

Вітання від селищного голови І. Шопіна

Чарівна В. М. Руденко в оточенні своїх робіт

Неповторні вишиванки

Під такою назвою в Краєзнавчому музеї Новоайдарської селищної ради відбулося відкриття персональної 
виставки майстра декоративно-ужиткового мистецтва з села Денежникове Віри Миколаївни Руденко. 
Сталося це дуже символічно – 15 липня. В свій День народження зі своєю любов’ю – бісероплетінням –        
Віра Миколаївна Руденко познайомила всіх бажаючих, всіх поціновувачів прекрасного.

На цю визначну подію зібралося чимало зацікавлених в творчості людей. Тим паче, подивитися тут 
дійсно було на що. А музейники підготували цікаву розповідь про майстриню, в якій знайшлось місце                    
і містиці, і гумору, і вражаючим деталям. Але про все – по порядку.
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Як пережити спеку

У Міністерстві охорони здоров’я радять україн-
цям пити багато води у час літньої спеки. Про це                  
пресслужба МОЗ повідомляє у Facebook.

«Коли надворі спека, вкрай важливо не тільки вбе-
регтися від теплового удару та охолоджувати орга-
нізм, але й достатнього пити рідини, щоб уникнути               
зневоднення», – йдеться у повідомленні.

У МОЗ пояснили, чому організму потрібно                   
вдосталь води.

«Вона забезпечує нормальний перебіг безлічі про-
цесів обміну речовин: підтримує нормальну тем-
пературу тіла, виводить з сечею кінцеві продукти 
обміну речовин і токсини тощо. Нормальний обмін ре-
човин порушується вже при втраті тілом 1 % води», –                                                 
наголосили медики.

Також у міністерстві розповіли, що скільки треба 
пити води на день.

«Чіткої формули немає. Все залежить від того, в яко-
му кліматі ви живете, наскільки фізично активні під час 
спеки. За базу беруть розрахунок 30–60 мілілітрів на 1 
кілограм ваги. В спекотну погоду і за умови фізичної 
активності слід орієнтуватися на верхню планку – 60 
мілілітрів на 1 кілограм. Якщо ж температура на вулиці 
не висока і особливої активності нема, то нормою буде 
30 мілілітрів на 1 кілограм», – сказано у повідомленні.

Медики закликають пити воду впродовж дня,                  
а не лише тоді, коли відчувається спрага.

«Бо спрага – це сигнал, що вашому організмові вже 
бракує води. Майте при собі пляшку, яку завжди мож-
на наповнити. Це дозволить вам контролювати регу-
лярність та об’єм випитого. Зважте, що і води буває 
забагато. Рекомендована доза води — не більше 1,5 
літра на годину, інакше у вашій крові може знизитися 
рівень солі. Подібне трапляється не часто, але краще 
споживання такого об’єму води розтягнути в часі», –               
зазначається у рекомендації.

Також медики зазначають, що не треба замінюва-
ти воду солодкими напоями і тим більше алкоголем, 
оскільки такі напої сприяють виведенню з організму  
не тільки води, але й солей.

«Тому якщо хочеться урізноманітнити смак, краще 
додати до води шматок лимона чи апельсина, або ж взя-
ти фруктове чи овочеве смузі без доданого цукру», – 
додали в МОЗ.

Крім того, медики порадили у спеку не пропускати 
прийомів їжі.

«Завдяки цьому та достатній кількості води ви від-
новите водно–сольовий баланс організму. Зазвичай 
вам достатньо води, якщо ви рідко відчуваєте спра-
гу та якщо ваша сеча прозора або світло–солом’я-
ного кольору. Також не забувайте пити до, під час 
та після тренувань, а також під час прийому їжі», –                                                   
підсумували в МОЗ.

glavcom.ua

Холод, тепло или грелка:
что лучше использовать от боли

Компресс – это любой материал, например ткань, ко-
торый прикладывают с давлением к определенной об-
ласти тела. Как правило, его держат на месте в течение 
определенного периода времени. Он может быть горя-
чим или холодным, сухим или влажным. В некоторых 
случаях компрессы также дополняются лекарствами 
или лечебными травами.

Каковы преимущества теплого компресса?
- cнимает мышечное напряжение и стресс;
- тепло увеличивает кровоток в теле. Этот эф-

фект может помочь быстрее заживить травмы                                               
и снизить уровень боли от травмы;

- жёсткость тела может ограничивать ваши дви-
жения и гибкость. Тепло от горячего компресса или 
душа – хорошее средство, которое может расслабить                      
жесткие мышцы;

- болезненность или спазм тела могут быть ре-
зультатом перенапряжения или проработки части 
тела, которая долгое время оставалась бездействую-
щей. Тепловая терапия может помочь расслабить                                               
напряженные мышцы и снять отек.

Когда лучше использовать холодный компресс?
- холодный компресс обычно используется для 

облегчения боли, обезболивания пораженного участка 
и уменьшения отека и воспаления;

- когда артрит вызывает ощущение жжения в суста-
вах, наложение холодного компресса или пакета со 
льдом может притупить боль. Если ваши суставы опух-
ли (что часто вызывает скованность суставов и боль), 
холодный компресс поможет уменьшить отёк и боль;

- он также уменьшает кровотечение.
Когда нужно использовать горячий компресс:
- уменьшить жесткость мышц;
- расслабить мышцы;
- стимулировать кровообращение;
- облегчить спазмы;
- успокоить мышцы и суставы.
Обязательно защитите грелку любого типа от 

прямого контакта с кожей. Следует соблюдать 
меры предосторожности, чтобы избежать ожогов. 
Особенно если у вас повреждение нервов, например, 
из-за диабета или других проблем со здоровьем.

Как избавиться от комаров

Природные репелленты работают против комаров  
не хуже химии.

Гвоздика. Это, пожалуй, самое популярное средство 
от комаров. 10 штучек гвоздики залейте стаканом ки-
пятка, дайте настояться, пока не остынет, а затем про-
тирайте открытые места или распыляйте на одежде и 
вокруг себя.

Цитрусовые. Лимон разрежьте пополам, нашпи-
гуйте его ароматной гвоздикой и оставьте в спальне –      
ночью комары будут облетать вас стороной.

Эвкалипт. Комары не любят запах эвкалипта, так 
что используйте его в аромалампе, капните в костер или 
нанесите на кожу.

Ванилин. Возьмите в равных пропорциях вани-
лин, крем для рук или вазелин и хорошо переме-
шайте. Нанесите крем на тело, когда собираетесь                                            
на природу.

kurs.com.ua

Лечение солью

Лечение солью в народной медицине использу-
ют довольно давно и с успехом. Благодаря своим це-
лебным свойствам, соль может помочь в исцелении              
разных заболеваний.

Токсикоз и сильная рвота. Растворите 1 ч. л. обыч-
ной поваренной соли в литре теплой кипяченой воды 
и принимайте по 1 ст. л. через небольшие промежутки 
времени.

Сильная диарея. Разведите 2 ч. л соли в литре ки-
пяченой воды и пейте этот раствор для восполне-
ния потери жидкости организмом и предотвращения 
обезвоживания. Пить надо маленькими глотками через 
небольшой промежуток времени.

Пищевое отравление. Взяв 2 ст. л. соли, разведите 
их в литре теплой кипяченой воды и выпейте 2-3 стака-
на этого средства. Уже после второго стакана вы ощу-
тите сильные позывы к рвоте и без труда сможете изба-
виться от содержимого желудка, а значит и от токсинов.

Тонзиллит, простуда и «першение» в горле. Разве-
дя 1 ч. л. соли в стакане с теплой водой, полощите горло 
таким раствором минимум 6 раз в день. Рекомендуется 
также добавить в жидкость 2 капли йода.

Грибок ногтей (онихомикоз). В 4 л горячей воды 
добавить 2 стакана соли, 1/2 стакана яблочного уксу-
са, 5 капель йода. Держать кисти или стопы до остыва-
ния воды. После вытереть ногти, смазать их йодом. В 
первые дни могут возникнуть болезненные ощущения. 
Лечиться до выздоровления.

Нагноение пальца у ногтя. 2 ст. л поваренной 
соли разведите в стакане с кипятком. Опустите воспа-
ленный палец в горячий раствор и держите 20 ми-
нут. Повторяйте процедуры каждый день до полного                            
выздоровления.

Простудный насморк. Разогрейте соль в сково-
роде в течение нескольких минут, а затем наполните 
хлопчатобумажный мешочек горстью такой соли и                   
прикладывайте его в горячем виде к крыльям носа.

Кстати, полезно прикладывать горячую соль в ме-
шочке к ступням ног. Также промывайте ноздри и 
пазухи 1-2 раза в день слабым соляным раствором                    
(1 ч. л. на 1 стакан воды).

Ангина. 1) Растворить 1 часть хлорида натрия в 2 
частях яблочного уксуса (по объему). 2) Растворить 
2 ч. л. смеси в стакане теплой воды. 3) Ежедневно                 
полоскать горло каждые 2-3 часа.

Для улучшения зрения и лечения остеохондроза. 
Данный способ применяют в монгольской народной 
медицине при катаракте, близорукости, шейном осте-
охондрозе: растворить 1 ч. л. крупнозернистой пова-
ренной соли и 2 с. л. нерафинированного растительного 
масла до образования однородной пасты.

Накладывать смесь на шейные позвонки, энергич-
но массировать 20 минут, остатки убрать влажной 
тканью, нанести питательный крем. Некоторым удается            
значительно улучшить зрение за 3-5 сеансов.

Боли в ногах, усталость. Растворить 1 ч. л. йодиро-
ванного хлорида натрия в стакане растительного масла, 
натирать больные места.

Улучшение кровоснабжения нижних конечно-
стей. Растворить в горячей воде небольшое количество 
поваренной соли, добавить 2 с. л. молока, 10 капель 
масла розмарина. Продолжительность ванны для стоп 
20 минут.

Вегетососудистая дистония, бессонница и не-
врозы. Каждое утро проводите обтирания прохладной 
водой (1 л.), в которой развели морскую соль (3 ст. л.). 
Спустя 30 дней ежедневной терапии вы приятно уди-
витесь полученному результату. Такие обтирания также 
способствуют закаливанию организма и повышению 
иммунитета.

Ушибы, синяки и кровоподтеки. На стакан хо-
лодной воды возьмите 2 ст. л. морской соли. Смочив 
в растворе сложенную в несколько слоев марлю,                   
приложите ее к пораженному участку на два часа.

Заболевания легких. Первый рецепт: при пневмо-
нии мелко нарезать 5 крупных долек чеснока, смешать 
со 100 г свежего сливочного масла и солью по вку-
су. Чесночное масло можно употреблять, намазывая           
на хлеб или добавляя в картофельное пюре.

Второй рецепт. 200 г кашицы листьев алоэ тщатель-
но смещать с чайной ложкой поваренной соли, насто-
ять в темном прохладном месте 12 часов, периодически 
помешивая. Рекомендуется при воспалении легких по 
1 ст. ложке 3 раза в день за час до еды. Новые порции 
лекарства готовить каждые 2–3 суток.

Заболевания зубов и десен. Если при чистке зубов 
кровоточат, болят десны, приготовьте солевой раствор.

Для лечения воспаления десен смочите марлевый 
тампон раствором и осторожно обрабатывайте дес-
ны утром и перед сном. Для этого следует взять 1/2 ч.   
ложки соли и растворить ее в 1 стакане теплой воды.
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ (63-125). 095-678-06-28.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 050-964-09-80.

услуги

куплю
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77.

продам
ДОМ. 099-054-81-79.
ДОМ в смт. Новоайдар. 55 кв. м, мебель. 095-692-46-82.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-054-81-79.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. Центр, 2-й этаж, 73,1 кв. м.         

095-577-00-41.
ДАЧУ. 066-308-75-74.
ВОРОТА. 095-91-41-767.
ТЕЛЯТ (бычок и тёлочка, 1 месяц), ТРЁХЛИТРОВЫЕ      

БАНКИ. 095-031-85-07.
СЕНО, ПОРОСЯТ. 066-325-24-09.
ХОЛОДИЛЬНИК, ВЕЛОСИПЕД, МОЛОЧНЫЕ БИДОНЫ, 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ. 095-203-47-71.
НОУТБУК. 095-05-36-761.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК,
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА

и другие стройматериалы, б/у.

066-737-78-23. УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

Предприятию «Айдар-Милам» требуется ОПЕРАТОР       
МЕЛЬНИЦЫ. Обращаться по телефону 099-508-25-49.

ООО «Айдар-Милам» срочно требуется на постоянную работу 
МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ. 050-358-35-63.

работа

Ремонт и изготовление 
мягкой мебели.

изготовление корпусной 
мебели под заказ. 

Качественные материалы, 
низкие цены, доставка.

050-551-42-03.

Одним із важливих напрям-
ків діяльності Новоайдарської 
районної служби зайнятості 
щодо забезпечення вимог еко-
номіки регіону та потреб ро-
ботодавців робітничими ка-
драми залишається підготовка, 
перепідготовка та підвищення 
кваліфікації безробітних за 
актуальними на ринку праці                                  
професіями.  

Даний напрям діяльності 
служби здійснюється в процесі 
змін ринку праці під впливом 
різних його чинників: загаль-
ного стану економіки, рівня 
розвитку виробництва, техно-
логій, техніки, науки, соціально-                                                  
економічних відносин, потреб     
роботодавців. 

Відповідно до Законів Укра-
їни «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страху-
вання на випадок безробіття» 
та «Про зайнятість населен-
ня» професійна підготовка або 
перепідготовка, підвищення 
кваліфікації, спрямовані на 
здобуття та удосконалення про-
фесійних знань, умінь та нави-
чок, підвищення конкуренто-
спроможності на ринку праці, 
проводиться у професійно-тех-
нічних та вищих навчальних за-
кладах, у тому числі в навчаль-
них закладах державної служби 
зайнятості, на підприємствах, в 
установах, організаціях за ра-
хунок коштів Фонду загально-
обов'язкового державного со-
ціального страхування України                                  
на випадок безробіття.

Порядок професійної підго-
товки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації зареєстрова-
них безробітних затверджений 

наказом Міністерства соціаль-
ної політики України, Мініс-
терства освіти і науки Укра-
їни 31.05.2013 р. № 318/655, 
зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 19 червня 
2013 р. за № 1029/23561 (далі -                            
Порядок).

За сприяння державної 
служби зайнятості безробітні          
громадяни можуть:

якщо не мають професії: 
- пройти професійну підго-

товку за робітничими профе-
сіями, потрібними на ринку 
праці, – як за груповою, так і за 
індивідуальною формою нав-
чання, в тому числі з викорис-
танням сучасних  інноваційних               
технологій; 

якщо професія (спеціаль-
ність) уже не є актуальною  
на ринку праці: 

- пройти професійну перепід-
готовку за робітничими профе-
сіями як за груповою, так і за 
індивідуальною формою нав-
чання, в тому числі з викорис-
таннями сучасних інноваційних 
технологій;

- здійснити підвищення ква-                                                          
ліфікації як робітник чи спе-
ціаліст, зокрема, пройти ста-
жування безпосередньо на 
виробництві;

- підвищити свій кваліфіка-
ційний розряд;

- пройти курс цільового при-
значення з метою набуття нової 
компетенції;

якщо виявили ба-
жання відкрити власну                                          
справу: 

- отримати знання з ор-
ганізації підприємницької                         
діяльності.

Під час навчання безробітні 
громадяни отримують: 

- допомогу по безробіттю у 
розмірах і строки, що встановле-
ні відповідно до законодавства                                                
України;

- компенсацію фактичних 
витрат на проїзд до місця нав-
чання і назад та оплату про-
живання в гуртожитку, коли 
професійне навчання організо-
ване не за місцем їх постійного                        
проживання.

Професійне навчання здійс-
нюється на договірній основі за 
рахунок коштів Фонду загаль-
нообов’язкового державного 
соціального страхування Украї-
ни на випадок безробіття. Після 
завершення навчання державна 
служба зайнятості сприятиме в 
подальшому працевлаштуванні.

За сприяння державної служ-
би зайнятості ви маєте мож-
ливість одноразово отримати 
ваучер для підтримання конку-
рентоспроможності на ринку 
праці.

Згідно зі змінами, що внесе-
ні Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 30.09.2015 р. 
№ 779 до Порядку видачі вауче-
рів для підтримання конкурен-
тоспроможності осіб на рин-
ку праці, ваучери видаються                   
одноразово:

- особам віком старше 45 ро-
ків, страховий стаж яких ста-
новить не менш як 15 років, 
до досягнення встановлено-
го статтею 26 Закону України 
«Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування»            
пенсійного віку;

- особам, звільненим з вій-
ськової служби у зв’язку із ско-
роченням чисельності, штату 
або за станом здоров’я до до-
сягнення ними пенсійного віку, 
за наявності вислуги не менше 
10 років;

- особам, звільненим з вій-
ськової служби після участі у 
проведенні АТО/ООС, з числа 
осіб з інвалідністю. 

- внутрішньо переміще-
ним особам працездатного 
віку за відсутності підходящої               
роботи.

Наказом Міністерства со-
ціальної політики України від 
25.06.2015 № 661 затвердже-
ний Перелік професій, спеці-
альностей, напрямів підготов-
ки та підвищення кваліфікації, 
для навчання за якими може 
бути виданий ваучер. Ви по-
винні відповідати наступним                
вимогам:

- маєте професійно-технічну 
або вищу освіту;

- не досягли встановлено-
го статтею 26 Закону України 
«Про загальнообов’язкове дер-

жавне пенсійне страхування» 
пенсійного віку;

- не зареєстровані в центрі  
зайнятості як безробітний;

- не проходили протягом 
останніх трьох років пере-
підготовку за рахунок коштів 
Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального стра-
хування України на випадок                     
безробіття;

- не отримували ваучер         
раніше.

Особа здійснює вибір про-
фесії, спеціальності за перелі-
ком, затвердженим Мінсоцпо-
літики, а також форми та місця           
навчання.

Професійне навчання – це 
шлях подолання актуальних 
психологічних проблем, спо-
сіб виходу із складної ситуації. 
Під час навчання відбувається 
психологічна підтримка лю-
дини, формування активної 
життєвої позиції, мотивації до                 
праці. 

Забезпечити розгортання 
професійного навчання безро-
бітних з одночасним зростан-
ням рівня працевлаштування, 
активно реагувати на потреби 
роботодавців в робочій силі – 
це завдання, яке поставила пе-
ред собою служба зайнятості і 
активно працює, щоб досягти 
гідних результатів.

Якщо ви не маєте профе-
сії, або ваша професія не ко-
ристується попитом на рин-
ку праці, державна служба 
зайнятості пропонує вам свої                             
послуги.

О. ЧАСНІКОВА,
директор Новоайдарського 

районного центру зайнятості.

Колектив учасників художньої самодіяльності Айдар-
Миколаївського клубу-філії висловлює щирі співчуття ди-
ректору клубу Рябоконь Тетяні Володимирівні з приводу 
непоправної втрати – смерті матері. Сумуємо разом з Вами,                  
розділяємо біль втрати.

Перекрёстное сложение

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК 
на ім’я РИБАЛКО Олександра 
Олександровича, 02.05.1994 р. н., 
вважати недійсним.

считать 
недействительным



Засновник і видавник: ТОВ «Вісник Новоайдарщини».
Газета видається з 20 грудня 1931 р.

Підписний
індекс: 
61419

За точність викладених фактів відповідальність покладається на автора.
Редакція може скорочувати та правити отримані матеріали, не розділяти точку зору авторів публікацій. 

Рукописи не повертаються. Листування з читачами – тільки на сторінках газети. 
    Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.                          PR-матеріали позначені *  

Набір та верстка – у редакційно-видавничому комплексі 
 «Вісника Новоайдарщини».

«ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 30          23 ЛИПНЯ     2021 р.

Віддруковано згідно наданому оригінал-макету в друкарні «Фактор-Друк», Україна, 61030, 
м. Харків, вул. Саратовська, 51. Тел.: +38(057)717-53-55. 

Замовлення № 4494. Наклад 1700 прим. Ціна - 8 грн.

E-mail: vestnikaydar@gmail.com

      

Свідоцтво про реєстрацію: ХК № 1378-499, видане 
Східним міжрегіональним управлінням 

Міністерства юстиції (м. Харків) 15.10.2020 р. 

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району 

Адреса редакції: 93500, смт. Новоайдар, кв. Миру, 2\3.
Телефони: редактор, 

кореспондент, відділ реклами – 9-41-05.

Головний редактор 
та відповідальний 

за випуск:
І. Краснощокова.

Верстка:
О. Часников.

8

Реквізити для оплати:
(ТОВ «Вісник Новоайдарщини»)

Код ЄДРПОУ  02476675
п/р  

№ UA133047950000026001053726328 
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

МФО 304795

Искренне поздравляем
с 40-летним юбилеем со Дня рождения

уважаемую Оксану Николаевну МОРОШАН!

Поздравляем с юбилеем,
Вам сегодня 40 лет,

Стали Вы сейчас мудрее,
Опытней, сомнений нет!
Поздравляя, Вам желаем

Много счастья и удач,
Чтобы радость наполняла
Ваше сердце каждый час.

Пусть в работе — как по маслу,
Дома — весело, светло,
Пусть родные уважают,
Дарят Вам свое тепло!

Администрация, Профсоюз и коллектив
КНП «Новоайдарская

многопрофильная больница».

24 июля. Полная Луна в 
знаке Водолей. Подойдет для 
научной и интеллектуальной 
работы, а также работы, связан-
ной с обществом (психологии, 
социологии, астрологии), новы-
ми общественными течения-
ми. Время очень благоприятно 
для общения с единомышлен-
никами, друзьями по интер-
есам. Подходящий момент 
для проведения симпозиумов, 
конференций, для вступле-
ния в партии, кружки, секции,                                                  
общества.

25 июля. Убывающая Луна 
в знаке Водолей. 15-й лунный 
день. Это один из критиче-
ских дней! Период плотских 
искушений и астральных битв. 
В этот день активизирует-
ся внутренний змей каждого                                            
человека.

Хорошо производить кон-
кретные, но небольшие вложе-
ния сил и средств на поддержа-
ние внутренней деятельности 
(дом, внутренний мир, рабочее 
место, коллектив). День потре-
бует конкретизировать усилия 
и целенаправленно расходовать 
силы и средства.

26 июля. Убывающая Луна  
в знаке Рыбы. 16-й лунный 
день. Один из чистых дней, 
светлый, очень спокойный. 
Основное условие - постоян-
но находитесь в состоянии 
гармонии и равновесия, даже 
если вас  кто-то оскорбил или                                                             
обидел.

27 июля. Убывающая Луна в 
знаке Рыбы. 17-й лунный день. 
Воздержитесь от деловой актив-
ности. Это хороший день для 
кадровых перестановок. Про-
дуктивными окажутся поездки 

и переговоры, направленные на 
укрепление жизнедеятельности 
как в рабочем коллективе, так и 
дома.

Этот день очень удачен для 
заключения браков - такой союз 
будет долгим, в нем никогда      
не угаснет любовь.

28 июля. Убывающая Луна 
в знаке Рыбы. 18-й лунный 
день. Он покажет, насколько 
новшества и начинания, вве-
денные вами в вашу реаль-
ность, оказали гармоничное                                  
воздействие.

День гармонизации вну-
тренней структуры и закрепле-
ния наработанных позиций во 
внешней среде. Хороший день 
для оценки взятых на себя обя-
зательств. Соблюдать справед-
ливость. Оказывать помощь,                       
поддержку, заботу.

29 июля. Убывающая Луна 
в знаке Овен. Благоприятное 
время для быстрых и реши-
тельных действий, время, ког-
да надо проявить активность. 
Однако возможны конфликты,                      
опрометчивые решения.

Следует опасаться огня и 
режущих предметов. На этот 
период хорошо планировать 
краткосрочные дела, особен-
но требующие физической        
энергии.

30 июля. Убывающая Луна в 
знаке Овен. 20-й лунный день. 
Пространство будет проводить 
балансировку внутреннего и 
внешнего.

Необходимо проявить макси-
мум смирения, покорно воспри-
нимать замечания и советы, 
объективно оценивать себя и 
свою деятельность. Гордыня 
в этот день противопоказана. 
День мудрости, постижения 
новых знаний. Любые знания 
легко усваиваются.

Ответ на сканворд, опубликованный в № 29:

Нещодавно Президент Во-
лодимир Зеленський підписав 
Указ про введення в Україні 
професійного свята – Дня тре-
нера, який буде відзначатися 
щорічно 19 липня. Про це йдеть-
ся у відповідному Указі № 263                                                       
від 24 червня 2021 р.

Чому саме 19 липня? Тому 
що цього дня 1996 року Украї-
на вперше взяла участь в 
Олімпійських іграх як неза-
лежна держава та самостійна                                
команда.

Я думаю, ніхто не буде спере-
чатися, що тренер є важливою, 
ключовою фігурою в спорті. Він 
є наставником, прикладом, дру-
гом, мотиватором для спортс-

мена. Тренер допоможе досягти 
успіхів, вкаже на сильні та слаб-
кі сторони, буде допомагати 
професійно розвивати   найкра-
щі якості.

Саме такі, професійні, актив-
ні, налаштовані на результат, 
тренери працюють в Новоай-
дарській ДЮСШ. Завітайте до 
школи, і ви побачите, з яким 
натхненням вони підходять 
до улюбленої справи, з якою 
повагою ставляться до них                  
вихованці.

Тренери проводять спортивні 
тренування, керують процесом 
виховання та навчання у пев-
ному виді спорту на всіх рівнях 
фізичного вдосконалення у про-

фесійному і любительському 
спорті. Вони передають тео-
ретичні та практичні знання зі 
спортивної підготовки, стратегії 
і тактики проведення спортив-
них змагань, проводять органі-
зовані групові чи індивідуальні 
заняття спортом. Професія тре-
нера – дуже цікава, потребує ба-
гатьох знань та вмінь Звичайно, 
не завжди є такою легкою, як 
може здатися на перший погляд, 
але з впевненістю можу сказати: 
в цій професії випадкових лю-
дей не буває. Тут затримуються 
тільки ті, хто любить спорт, лю-
бить дітей та готовий ділитися з 
ними своїм спортивним досві-
дом та вести їх до спортивних 
перемог.

Від щирого серця вітаю тре-
нерів Новоайдарської ДЮСШ 
з професійним святом! Бажаю 
гідних і вдячних вихованців, 
творчого натхнення, терпіння, 
ентузіазму, енергії та впевне-
ності у власних силах. Нехай у 
вас буде якомога більше учнів, 
яким підкориться спортивний 
Олімп. Бажаю, щоб ви завжди 
залишалися в чудовій формі та 
досягали поставлених цілей! 
Нехай ваше життя складається 
тільки з перемог, радості та ща-
стя! Нехай скрізь і в усьому вас 
супроводжують удача і гарний 
настрій!

О. БОНДАР, директор
Новоайдарської ДЮСШ.

Напевне, всі чули про День вчителя, День медика, та ось 
про існування Дня тренера багато хто навіть не здогадував-
ся. Однак таке свято відзначається в багатьох країнах світу 
щорічно 30 жовтня.

Читателям
«Вестника Новоайдарщины» 

сообщаем, что
стоимость подписки
на месяц составляет

40 гривень. 

Сделайте подарок
своим близким!

 


