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Президент України Володимир Зеленський і Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга
23 липня, під час робочої поїздки на Донбас, провели зустріч з представниками місій СММ ОБСЄ, Міжнародного
комітету Червоного Хреста, системи ООН в Україні.

Володимир Зеленський нагадав, що одразу після обрання Президентом України свою першу регіональну поїздку
він здійснив до Донецької та Луганської областей.
«Своїм безумовним пріоритетом я визначив покращення гуманітарного становища цивільного населення, яке постраждало внаслідок ведення бойових дій», –
сказав Глава держави.
Президент України зазначив, що впродовж трьох років
було неможливо розвести сили й військову техніку в районі
Станиці Луганської через постійні збройні провокації
з боку бойовиків.
«Торік восени ми нарешті досягли домовленості щодо
припинення вогню, розвели сили й важке озброєння, побудували новий мостовий перехід. Ці кроки значно полегшили страждання місцевих мешканців, які до того мало
не щодня в надзвичайно складних умовах перетинали
лінію розмежування», – наголосив він.
Водночас Україна не збирається зупинятися
на досягнутому.
«Активно працюємо з партнерами по Нормандському формату та в межах Тристоронньої контактної групи
в Мінську щодо якнайшвидшого одночасного відкриття
двох нових КПВВ у Золотому та Щасті. Необхідні
взаємні гарантії безпеки для здійснення робіт з облаштування цих КПВВ діють з 10 липня цього року», –
зауважив Глава держави.
Володимир Зеленський подякував Президенту
Швейцарії та представникам міжнародних організацій
за послідовну підтримку України й плідну співпрацю
у питанні відновлення миру на Донбасі.
«Ваші самовіддані зусилля та допомога відіграють
важливу роль для сотень тисяч українців, які опинилися
у складних умовах», – заявив Президент України.
Учасники зустрічі відзначили прогрес, якого досягнуто за останній рік для покращення гуманітарного стану в
регіоні, поліпшення безпекової ситуації та встановлення
миру. Зокрема, наголошувалося на важливості відновлення
діалогу в Нормандському форматі, домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню, визначенні точок
розведення сил, поверненні утримуваних осіб, відкритті
КПВВ після епідемії COVID-19, відбудові мосту в Станиці
Луганській, яким щодня проходить до 10 тисяч осіб.
Було особливо відзначено, що міст у Станиці Луганській,
який був емблемою людського страждання, став ознакою
відданості керівництва країни досягненню миру.

Учасники зустрічі обговорили виклики на Донбасі та
подальші кроки для полегшення життя місцевих мешканців.
Наголошувалося, що міжнародні організації в Україні
задіяні у таких важливих процесах на Донбасі, як надання медичної допомоги мешканцям, відновлення
інфраструктури, пошук зниклих безвісти, сприяння в подоланні наслідків епідемії COVID-19.
Крім того, важливою є допомога утримуваним особам.
Учасники заходу подякували Президенту України
за відкритість і конструктивний діалог, який допомагає
в наданні гуманітарної допомоги, а Президенту
Швейцарії – за гуманітарні проекти, що полегшують
життя мешканців Донбасу.
Відзначалося, що Україна виконує багато роботи щодо
інтеграції тимчасово непідконтрольних територій, і цей
процес необхідно продовжувати, щоб «люди почувалися як
удома». «Ми показуємо людям на тій стороні: будь ласка,
ми на своїй землі, у своїй країні, дивіться, як можна жити
у своїй країні, яку інфраструктуру ми будуємо – мости,
дороги, реальні й нормальні КПВВ», – зазначив Президент.
Володимир Зеленський закликав надати допомогу для відбудови інфраструктури Донбасу. Зокрема,
він наголосив на важливості зведення лікарень у невеликих населених пунктах, які наразі не входять у загальний план будівництва. У таких медичних закладах мешканці зможуть отримати цільову медичну
допомогу. Також Президент зазначив, що необхідно
вирішити проблему забезпечення житлом переселенців,
які втратили помешкання.
Президент України Володимир Зеленський і Президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга ознайомилися з перебігом будівництва автомобільної
дороги державного значення Сєвєродонецьк – Станиця Луганська, яке здійснюється в межах Національної
програми «Велике будівництво».
Також
вони
ознайомилися
з
продукцією
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
«Овочі станичників». Представники кооперативу наголосили, що завдяки новій дорозі вони можуть постачати
продукцію до населених пунктів Луганської області.
Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга із задоволенням скуштували ягоди та фрукти, які вирощують фермери. Аграрії подякували Президенту України
за реконструкцію дороги.
president.gov.ua
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Міністерство юстиції запустило нову послугу:
подарункові сертифікати на користування послугами
платних камер у СІЗО.
«Вас запросили на день народження чиновника, судді або політика? Може, навпаки, забули заУряд дозволив електронну реєстрацію місця про- просити? Все ще роздумуєте над подарунком? Ми
живання дітей до 14 років без відвідування центрів знаємо вихід! Відсьогодні Мін’юст пропонує нову
адмінпослуг. Нововведення торкнеться батьків послугу — ми пропонуємо подарункові сертифікати
на користування послугами платних камер в
6 млн дітей.
Відповідне рішення ухвалене на засіданні Кабміну українських слідчих ізоляторах», — написав Міністр
22 липня. Згідно з ним, тепер зареєструвати або зняти Денис Малюська у Facebook.
Він пояснив, що якщо людину, у якої буде такий
з реєстрації дитину до 14 років можна в електронній
формі. Таким чином, зникне необхідність одночасного сертифікат, візьмуть під варту, вона зможе потрапити
відвідування ЦНАП обох батьків у разі їх різного місця у камеру з поліпшеними умовами утримання.
Придбати сертифікат можна прямо з комп’ютера або
реєстрації, або оформлення нотаріальних дозволів,
якщо вони обидва не можуть з’явитися. Всього смартфона.
«Пам’ятайте, сертифікат діє лише протягом 6
послаблення торкнеться батьків близько 6 млн дітей.
Раніше радник президента Михайло Федоров під місяців після придбання. Якщо протягом вказаного
час першого експертного обговорення концепції «Дер- строку обдаровуваний не буде взятий під варту та не
жава в смартфоні» розповідав, що 90 % державних по- потрапить у СІЗО, кошти зараховуються як благодійна
слуг в Україні хочуть перевести в онлайн-сервіси до допомога відповідному слідчому ізолятору», —
наголосив Міністр.
2024 року.
Платні камери вже працюють у Києві, Львові,
ua.news
Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві,
Сумах, Старобільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові,
Івано-Франківську, Ужгороді та смт Кам‘яне.
С 1 августа 2020 года в Украине открывается рынок
Від платних послуг з надання поліпшених побутогаза, то есть украинцы сами смогут выбирать постав- вих умов у слідчих ізоляторах в бюджет отримано вже
щика голубого топлива. До этого момента цены на газ 318 тис. гривень.
регулировало правительство страны.
pravda.com.ua
Сегодня стоимость устанавливается по нормам спецобязательств «Нафтогаза України» и «Укргаздобычи»
реализовывать потребителям газ по льготным расценкам. При этом стоит уточнить, что Кабмин продлил эти
обязательства с 1 июля по 1 августа 2020 года.
Однако с 1 августа тарифы на газ будут зависеть от
поставщика и условий на рынке. Для украинцев это означает, что при наступлении отопительного сезона цена
за газ в платежках будет значительно выше.
С 2015 года потребители могут самостоятельно
менять поставщика газа, однако процедура — непроМіністр юстиції України Денис Малюська постая и мало кто к ней прибегает. Раньше процесс завідомив,
що держава буде платити жертвам розбійних
нимал несколько месяцев. Сейчас же можно отправить
нападів і згвалтувань. Гроші будуть виплачуватися тим,
сообщение с призывом сменить поставщика газа.
Напомним, что стоимость природного газа с 1 авгу- хто отримав поранення і важкі тілесні ушкодження. У
ста 2020 года для промышленных потребителей и дру- разі загибелі жертви злочину гроші будуть перерахогих хозяйствующих объектов была изменена компанией вуватися її рідним і близьким. Розмір компенсації буде
залежати від тяжкості травм. Мінімальна допомога від
НАК «Нафтогаз України».
Как сообщалось ранее, за июнь 2020, по сравне- держави - це 40 % від прожиткового мінімуму. Отриманию с июнем 2019, использование природного и сжи- ти виплату можна буде в регіональних центрах надання
женного газа в Украине увеличилось, соответственно, вторинної правової допомоги. Згодом ці кошти будуть
стягуватися з зловмисників.
на 37,7 и 24,3 процентов.
lenta.ua
fbc.net.ua

Загальнонаціональний карантин, встановлений через пандемію COVID-19, продовжено до 31 серпня
2020 року. В регіонах встановлюватиметься один з чотирьох рівнів епідемічної небезпеки, два з яких мають
обмеження для діяльності закладів освіти. Відповідне
рішення Уряд ухвалив 22 липня 2020 року.
З 1 серпня 2020 року залежно від епідемічної ситуації
в кожному з регіонів або окремих адміністративнотериторіальних одиницях встановлюється один з рівнів
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 – «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний».
Рівень визначає Державна комісія з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за
результатом оцінки епідемічних показників у регіоні.
Зокрема, на території регіонів із «помаранчевим»
рівнем небезпеки заборонено відвідувати заклади
освіти здобувачами у групах більш ніж 20 осіб, крім
закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
На території регіонів із «червоним» рівнем небезпеки здобувачам освіти заборонено відвідувати заклади
освіти.
На території регіонів з «помаранчевим» та «червоним» рівнем епідемічної небезпеки органи державної
влади та місцевого самоврядування можуть застосовувати додаткові обмежувальні протиепідемічні
заходи в межах компетенції.
Уряд також дозволив проводити акредитації освітніх
програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти, у віддаленому (дистанційному)
режимі, а також ухвалювати рішення про умовну
(відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної

експертизи до 1 вересня 2020 року.
Наголошуємо, що в період дії карантину незалежно
від рівня небезпеки в регіоні заборонено:
- перебувати в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без респіраторів або захисних
масок, що закривають ніс та рот;
- перебувати на вулицях без документів, що
посвідчують особу, підтверджують громадянство чи
спеціальний статус, без посвідчення про взяття на
облік бездомної особи;
- самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.
Крім того, важливо дотримуватись інших правил карантину – соціальної дистанції та санітарно-гігієнічних
норм.
Нагадаємо, МОН розглядає три можливих сценарії
початку навчального року – не виключено, що навчальний процес відбуватиметься у змішаній формі.
Про це заявив т. в. о. Міністра Сергій Шкарлет
під час робочого візиту на Чернігівщину.
mon.gov.ua

Як не стати
жертвою шахраїв
Дільничними офіцерами поліції Новоайдарського ВП ГУНП постійно проводиться робота з
профілактики шахрайств, що скоюються відносно
громадян, а саме у місцях масового скупчення людей
(установи, підприємства та організації) розміщені банери, під час проведення подвірних та поквартальних
обходів громадянам надаються інформаційні матеріали
роз’яснювального характеру.
Поліція вкотре попереджає населення: аби
не втратити гроші, пам'ятайте кілька головних правил:
- не залишайте свою банківську картку без нагляду,
не передавайте її нікому;
- не розголошуйте своїх особистих даних, якщо до
вас зателефонували, представившись працівником банку, не поспішайте відповідати на запитання. Краще
самі зателефонуйте до банку і перевірте правдивість
інформації;
- якщо ви не бажаєте втрачати гроші, то відмовтеся
від покупок в Інтернеті, які вимагають передоплати.
Зараз усі поштові служби пропонують послуги оплати після перевірки самого товару, тому намагайтеся
узгодити з продавцем саме такий спосіб оплати.
Але, якщо ви все ж таки стали жертвою шахраїв,
то звертайтеся до НОВОАЙДАРСЬКОГО ВП
за телефонами 102 або 9-44-87.
Чергова
частина
Новоайдарського
ВП
працює цілодобово за адресою: смт. Новоайдар,
вул. Банквська, 19.
В. БАЙОВ, заступник начальника СП
Новоайдарського ВП ГУНП
в Луганській області, капітан поліції.

Сведения о работе
разрешительной системы
за 7 месяцев 2020 года
На территории Новоайдарского района преступлений, а также краж, утрат и самоубийств из оружия, которое состоит на учете в отделе полиции,
за 7 месяцев 2020 года не зарегистрировано.
За различные правонарушения, связанные с оружием, за 7 месяцев составлено 29 административных
протоколов, из них 2 протокола направлены в суд.
Эти протоколы составлены на владельцев охотничьего оружия, которые хранили оружие с нарушением: без железных ящиков или сейфов. Оружие хранилось вместе с боеприпасами, а рядом находились
дети, внуки и посторонние.
В одном случае оружие хранилось в бытовке квартиры, где находились 2 единицы оружия и сто заряженных боевых патронов. Во втором случае охотничье ружье хранилось в шкафу дома и с ним хранилось
24 заряженных патрона. Оба шкафа не закрывались.
По Украине за июнь т. г. зарегистрировано 2 происшествия в Одесской и Волынской областях, когда
владельцы охотничьего оружия допустили, что дети
вскрыли сейфы, где лежали оружие вместе с боеприпасами. В итоге в Одесской области школьники играли
в «войну», и один ребенок стрелял в другого. Мальчик остался жив, но стал инвалидом. В Волынской
области несовершеннолетний парень открыл сейф
своего отца, где находилось ружье с боеприпасами,
и покончил жизнь самоубийством.
Уважаемые владельцы охотничьего оружия! Не
повторяйте ошибки других! Храните оружие и
боеприпасы согласно действующему законодательству.
Оружие и боеприпасы должны храниться отдельно, в железных ящиках или сейфах, замыкаться на замок, и к нему не должны иметь доступ посторонние
лица, дети и т. д.
25.06.2020 года Новоайдарским отделом полиции
проводилась отработка г. Счастье Новоайдарского
района. Одно из направлений – проверка владельцев
охотничьего оружия по месту жительства, выявление фактов незаконного хранения оружия, боеприпасов. В итоге изъято: 2 единицы гладкоствольного
оружия, 1 газовый пистолет, 2 пистолета для стрельбы резиновыми пулями. Виновные привлечены
к административной ответственности.
С. ТИХАНОВ, старший инспектор
по контролю за оборотом оружия
в сфере разрешительной системы
сектора превенции, майор полиции.
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Цей навчальний рік багато в чому став унікальним та незвичним. Через пандемію коронавірусу ми були
змушені відмовитись від багатьох звичних речей, традицій. Останні дзвоники та випускні – ці свята в різних
навчальних закладах або змінили формати, або від їх проведення відмовились взагалі. Але це не торкнулося
гарної традиції – вітати найрозумніших, найактивніших учнів району – наших медалістів, нашу гордість.
28 липня у великій залі районної державної адміністрації зібралися вчителі та батьки, аби привітати
чудове «тріо» випускників 11-А класу Новоайдарської школи-гімназії, які своїм відмінним навчанням, участю
у незліченній кількості найрізноманітніших олімпіад, конкурсів, заходів, успішним складанням ЗНО здобули
почесне звання срібних «медалістів»: Бориса Зеленського, Віктора Білоброва та Катерину Горбатих.

Від щирого серця, теплими словами привітали талановиту молодь з цим великим досягненням у житті
голова Новоайдарської райдержадміністрації Тетяна
Новикова та голова Новоайдарської райради Вікпрограм, ігор. Він із задоволенням навчаєтьтор Макогон. «Дуже шкода, що через ситуацію,
ся, розвивається в цьому напрямку. Тож, 100 %
що склалася у світі, ми не можемо привітати вас
він здійснить всі свої мрії.
у більш урочистій обстановці. Але я впевнена,
Віктор Білобров полюбляє точні науки. Один
що це аж ніяк не відіб’ється на вашому майбутз його улюблених предметів – фізика, якій він
ньому, і ви обов’язково знайдете своє місце у
присвятив багато часу. Завжди захищав честь
житті, вам підкоряться всі вершини, про які ви
школи на різних конкурсах, олімпіадах, посідав
мрієте», - сказала Тетяна Володимирівна. «Віпризові місця. Над деякими проектами працютаю вас, дорогі медалісти, із закінченням школи
вав спільно з Борисом (наприклад, їхня конкурта високими досягненнями у навчанні. Щиро басна робота посіла перше місце минулого року у
жаю вам успіхів у майбутньому, вступити до тих
Слов’яногірську). Відкритий, дисциплінований,
навчальних закладів, про які мрієте, отримати
пунктуальний, скромний, працьовитий – все це
гарні професії та справдити всі свої бажання», про Вітю. Саме так характеризують його вчителі.
додав Віктор Макогон.
Рідна школа пишається таким учнем.
А далі – урочиста мить вручення срібних меДуже відповідальна у навчанні, всюди намагадалей та подарунків першими керівниками райється дійти до самої суті – це принцип Катерини
ону. Випускники-медалісти отримали сучасні
Горбатих. За всі одинадцять років навчання дівчипланшети, які обов’язково стануть їм в нагоді у
на ніколи не відставляла навчання на другий план.
навчанні.
Природний перфекціонизм завжди брав гору, і їй
Посмішки, фото напам’ять, слова привітань –
хотілось бути найкращою у всьому. Катерина, як і
цим запам’ятається Борису, Віктору та Катерині
її «колеги» по медалях, хлопці-однокласники, тацей липневий теплий день. Та й їх рідна школа,
кож ніколи не відмовлялась від участі у конкурсах
класний керівник Тетяна Зражаєва, перша вчита олімпіадах. Її навчальний шлях має вагомі дотелька Віра Тітова будуть пам’ятати ще довго,
сягнення – призові місця на обласних олімпіадах.
вони граційно увійшли в історію гімназії.
Наприклад, цього року дівчина посіла третє місБоря, Катя та Вітя заслужили ці медалі неце на обласній олімпіаді з історії. Та й серед навтомною учнівською працею. Всі – сильні, самовчального навантаження Катя знаходила місце для
достатні особистості, які заслуговують на захоулюбленого хобі – фотографії.
плення. Й, цілком можливо, для когось стануть Борис Зеленський, Катерина Горбатих
Як бачите, гарний учень – це не обов’язкоприкладом для наслідування.
во той, хто днями й ночами сидить за підручі Віктор Білобров
Борис Зеленський. Про таланти цього хлопця
никами. Це ось такі сучасні, креативні, різможна говорити годинами. Сильний учень, принобічні й талановиті діти, яким зараз вже час
чий син та онук, гарний друг, на якого завжди можна
зер олімпіад (три роки поспіль посідав треті місця на покластися. Вільний час (дивно взагалі, що він його обирати свій життєвий шлях.
обласній олімпіаді з англійської мови), переможець знаходить) Боря проводить за улюбленою справою –
Успіхів вам на ньому! Не забувайте, що ви – велибагатьох конкурсів, серед яких, наприклад, конкурс катається на скейті. Причому, теж дуже й дуже непо- кі молодці, талановиті та яскраві «зірочки», які сміайтішників «Italent», знавець англійської та польської гано. Своє майбутнє хлопець пов’язує саме з IT-техно- ливо йдуть назустріч новим пригодам й найкращим
мов (знання підтверджені міжнародними сертифіката- логіями, адже за ними – майбутнє, та й хист до цього моментам у житті. Хай вам щастить!
ми), прекрасний спортсмен-волейболіст, а ще – любля- має неабиякий. Є в Бориса досвід створення корисних
М. ТИХОНОВА.

Представники адміністрації та комунальних установ, громадські лідери та активісти вивчили законодавство щодо децентралізації, обговорили новий
територіальний устрій України.
Питання проведення перших виборів у Щастинську громаду залежить від рішення ЦВК, нагадала
виконавчий директор Луганського регіонального відділення Асоціації міст України Наталія Бойко. На території Луганської області утворено 24 ОТГ, але тільки
18 пройшли місцеві вибори, решта шість утворилися

протягом 2015-2019 років, але Центральна виборча
комісія не оголошувала місцеві вибори у громадах,
які розташовані на лінії зіткнення.
Поки що громада готує кадровий резерв і вивчає стандарти передачі повноважень, створення ланки партнерських стосунків та комунікацій,
стратегічне планування та проектний менеджмент.
Проведення серiї тренінгів «Підвищення обізнаності щодо реформ та процесів врядування на основі громадської участі» стали можливими завдяки
щирій підтримці американського народу, наданій
через Агентство США з міжнародного розвитку
(USAID). Тренінги організовано ГО «Асоціація міст
України» в рамках проекту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні», що фінансується
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
schastye-rada.gov.ua

«Соціалізація дітей з особливими потребами
засобами інклюзивноосвітнього простору селища Новоайдар», яку реалізовуватиме Новоайдарська районна громадська організація «СВІТАНОК»,
яка взяла участь в КОНКУРСІ МАЛИХ ГРАНТІВ
в рамках Компоненту «Місцеве самоврядування та
реформа з децентралізації влади» Програми ООН
із відновлення та розбудови миру.
Метою даного проєкту є покращення соціальних
послуг в інклюзивно – ресурсному просторі для дітей з особливими потребами в селищі міського типу
Новоайдар Луганської області з врахуванням підходів
партисипації, інклюзії та дотримання прав людини
шляхом проведення заходів.
В рамках проекту планується виконати наступні
завдання:
- створити умови для надання соціальних послуг
шляхом укладання угод та закупівлі меблів, іграшок,
спортивного обладнання, матів та м’якого інвентаря
в інклюзивно-ресурсний простір;
- провести заходи в інклюзивно – ресурсному
просторі після проведення інформаційної кампанії;
- поширити обізнаність цільової групи населення
шляхом проведення громадських заходів.
«Контроль з медичних послуг у Денежниківську
лікарську амбулаторію загальної практики сімей-

ної медицини», яку реалізовуватиме Громадська організація «Новоайдарська районна громадська організація «СЛОБОДА», яка взяла участь в КОНКУРСІ
МАЛИХ ГРАНТІВ в рамках Компоненту «Місцеве
самоврядування та реформа з децентралізації влади»
Програми ООН із відновлення та розбудови миру.
Мета проєкту відображається в самій його назві, а
саме, здійсненні контролю за медичними послугами
в Денежниківській лікарській амбулаторії загальної
практики сімейної медицини.
В рамках проєкту планується виконати наступні
завдання:
- провести громадський моніторинг та контроль
якості медичних послуг в Денежниківській лікарській
амбулаторії загальної практики сімейної медицини;
- провести інформаційну кампанію щодо головних
принципів системи охорони здоров’я;
підвищити
якість
надання
медичної допомоги шляхом придбання медичного
обладнання та устаткування.
«Активне життя літніх людей – запорука здоров’я та щасливого довголіття», яку реалізовуватиме «Новоайдарська громадська благодійна організація «МАРАФОН МИЛОСЕРДЯ», яка взяла участь в
КОНКУРСІ МАЛИХ ГРАНТІВ в рамках Компоненту
«Місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади» Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Метою даного проєкту є підвищення якості
надання соціальних послуг 1100 потенційним отримувачам соціальних послуг Новоайдарського терцентру шляхом подолання ізольованості, самотності та

20-21 липня у місті Щастя Асоціація міст
України провела дводенний навчальний тренінг на
тему «Підвищення обізнаності щодо реформ та
процесів врядування на основі громадської участі».

підтримки свого фізичного і психологічного здоров'я,
завдяки проведеним заходам.
В рамках проєкту планується виконати наступні
завдання:
- удосконалити надання якісних соціальних
та побутових послуг шляхом проведення заходів
із соціальної адаптації;
- залучити літніх людей та осіб з інвалідністю до
здорового, активного та повноцінного способу життя. Для цього планується придбати тренажери, спортивне обладнання, встановити його, організувати
інформаційну кампанію з даного питання.
Проєкти імплементуються ГО «Взаємодія плюс» в
межах національного проєкту «Децентралізація» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру
за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Конкурс проводився у межах Програми ООН із
відновлення та розбудови миру, яку реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН
(ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок
(ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська
організація ООН (ФАО).
Програму підтримують дванадцять міжнародних
партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський
інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії,
Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
М. ЄВТЄЄВ, голова НРГО «Світанок».
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Танець – один із найбільш піднесених, прекрасних видів мистецтв, оскільки він
не просто відображає життя або відволікання від нього, він – саме життя.

Аматори
танцювального
мистецтва з нетерпінням чекали на старт
відкритого обласного фестивалю-конкурсу
хореографічного мистецтва «Танцювальне
перехрестя». Яскравий мистецький захід
за участю талановитої молоді Луганщини
відбувся 20 червня. Трансляція конкурсної
програми відбулася на каналі Youtube Луганського обласного центру народної
творчості.
Фестиваль проводився з метою сприяння
збагаченню репертуару, підвищення рівня
виконавської майстерності аматорських
хореографічних колективів, розвитку аматорського хореографічного мистецтва, виявлення та підтримки обдарованої творчої
молоді.
Цьогоріч у конкурсі взяли участь 33
аматорських хореографічних колектива з 16 територій Луганської області:
Білокуракинського, Кремінського, Марківського, Міловського, Новопсковського, Новоайдарського, Сватівського, Станично-Луганського, Троїцького районів, Чмирівської,
Білокуракинської, Красноріченської, Біловодської, Нижньодуванської, Новопсковської
об’єднаної
територіальних
громад,
міста Лисичанська.
Учасники змагалися у трьох номінаціях:
«Народний танець», «Сучасний танець»,
«Театр танцю або танцювальне шоу» в чотирьох вікових категоріях: І вікова категорія
(6 до 9 років); ІІ вікова категорія (10 до 13
років); ІІІ вікова категорія (14 до 16 років);
ІV вікова категорія (від 16 років).
Приємно відзначити, що Новоайдарщину
гідно представили танцювальні колективи
районного Будинку культури «Барвінок» та
«Струмочок» (кер. Юлія Крохмальова).
Серед переможців у відкритому обласному фестивалі-конкурсі хореографічного
мистецтва «Танцювальне перехрестя»
визначений в номінації «Театр танцю та/
або танцювальне шоу» з Дипломом ІІІ ступеня – дитячий танцювальний ансамбль
«Струмочок» комунального закладу «Новоайдарський районний Будинок культури»
Новоайдарського району.
Історія цього колективу достатньо довга. Він вже встиг зарекомендувати себе
та стати невід’ємною частиною художньої
самодіяльності Новоайдару.
Протягом кількох років займається

з дітками активна учасниця художньої
самодіяльності, керівниця гуртків районного БК Юлія Крохмальова. Вона є постановницею танцювальних композицій
для своїх гуртківців, з якими працює
натхненно та завзято.
Діти залюбки збираються в танцювальному класі Будинку культури, аби вивчити
новий танок та представити його глядачам.
На підготовку танцювальної композиції
потрібно немало часу, але, якщо працюєш з
натхненням та бажанням, це не є великою
проблемо. Без виступів колективів «Струмочок» (на фото зверху) та «Барвінок»
(фото внизу) вже неможливо уявити жодної
концертної програми, що готується БК.
Маленькі танцюристи вже давно стали
улюбленцями новоайдарської публіки.
Їхні виступи завжди заслуговують на
шквал аплодисментів.
Кожний танок колективів «Струмочок» та
«Барвінок» відрізняється видовищністю, а
ще яскравими колоритними костюмами, які,
до речі, Юлія Федорівна виготовляє власноруч. Як і цікаві атрибути, які прикрашають
будь-який танок.
Наприклад, для конкурсу «Танцювальне перехрестя» колектив обрав танок «Соняшник». І це був вдалий вибір. Цікава та
оригінальна танцювальна композиція чудово
доповнилась різнокольоровими яскравими
костюмами юних танцюристів. Доповненням та своєрідною «родзинкою» виступу
стали жовті незвичайні «соняшники», які
теж спеціально для цієї композиції змайструвала Юлія. Все це в купі зробило свою
справу. Тож, третє місце, що посів колектив,
цілком заслужене.
Танцювальний колектив «Барвінок»
теж взяв участь у конкурсі. На суд журі
був представлений «Сучасний танок». Й
хоча призового місця колектив не посів,
враження справив гарні.
Всі учасники відкритого обласного фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Танцювальне перехрестя» нагороджені
дипломами
(в
електронній
версії)
за перемогу та за участь.
Щиро вітаємо переможців та зичимо їм
підкорення нових хореографічних вершин!
Успіхів вам, натхнення, нових ідей, нових
виступів та подальших творчих перемог!
М. ТИХОНОВА.

Одно из самых замечательных открытий человека – воздушные шары. Радость и
счастье, которое воздушные шары приносят, – самые яркие на любом празднике. С помощью воздушных шариков можно развивать свой творческий потенциал и создавать
удивительные, уникальные художественные творения. Вы, возможно, неоднократно
слышали о художниках и артистах воздушных шаров, которые с помощью шариков
творят удивительные чудеса, скручивая из них фигурки. Моделирование воздушными
шарами – это прекрасное увлечение и замечательное хобби.
На самом деле, аэродизайн
— занятие не только довольно сложное, но и очень
кропотливое. Да и шарики
— вещь очень капризная. Не
так закрутил, чуть передул
— и все. Вся композиция может потерять свой вид из-за
одной подведшей скрутки. И
ты понимаешь, что от твоей
работы зависит успех чьегото праздника, чье-то настроение. Осознание этого очень
мотивирует и развивает
чувство перфекционизма».
«Конечно, я была очень
горда своим первым успешным опытом, — улыбается
мастерица. – Казалось, все
под силу. Думаю, сделаю
подруге на День рождения
подарок – букет ромашек.
О, эти ромашки я помню до
сих пор! Сколько раз я переделывала, а оно все не получается, сдувается, лопается,
не держит форму…
Сейчас на моем счету
более сотни работ разного
объема, конфигурации, на
разное количество шаров
(есть и на несколько сотен),
но эти ромашки для меня
до сих пор остаются самой
сложной работой!»
«Сильно я переживаю,
Есть такая замечательная мастерицакогда
делаю
большие
композиции, фотоволшебница и у нас в Новоайдаре. Зовут
зоны,
например,
говорит
Настя. – Очень
ее Анастасия Махортова. Делать фигурважно,
чтоб
каждый
шарик
был четко на
ки из воздушных шариков она начала
своем
месте.
Иначе
из-за
одного
«прокогод назад. И за это время успела достичь
ла»
может
пострадать
вся
композиция.
Вонемалых вершин мастерства.
обще,
выбор
шариков
–
это
отдельная
исто«Интересные фигуры, сворачиваемые
мастерами из воздушных шариков, не могут рия. Нужно учитывать и цветовую гамму,
оставить равнодушными ни одного ребен- и текстуру, и прочность…
На создание одной композиции или
ка. Да и взрослого тоже, - говорит Настя.
фигурки
времени уходит по-разному: от
– Впервые я решила попробовать что-то
минут
15-20
на ромашку (руку уже «нановое в прошлом году, накануне своего Дня
била»)
до
нескольких
часов или даже дней
рождения. Хотелось к этому дню добавить
на
что-то
более
объемное.
Порой, собичто-то в копилку своих жизненных достирая
композицию,
я
пальцы
стираю
пракжений. А такие фигурки всегда вызывали у
тически
в
кровь…
Так
сказать,
побочный
меня восторг. Вот я и подумала: почему бы
и нет? А потом вскоре был и День рождения эффект красивого хобби».
Когда шары полностью покорились Намоего ребенка. Так что пришлось мое хобби
сте,
чего только она ни мастерила: и заочень кстати».
бавных
зверят, и принцесс, и мультяшных
Из воздушных шариков можно изготогероев…
Всего и не перечислишь.
вить практически любых животных – пу«Я
стараюсь
в своих работах не повтоделя, жирафа, лебедя и даже тигра, а также
ряться:
всегда
интереснее
делать что-то
другие предметы, например, цветок или меч.
новое.
Но,
пожалуй,
самым
популярным
Анастасия Махортова доказала, что можзаказом
остаются
букеты
из
воздушных
но быть достаточно взрослым человеком и
цветов,
—
признается
девушка.
— Они
иметь очень детское увлечение. Хотя деттакие
трогательные!
По
мне,
так
гораздо
скими ее работы назвать язык не повернетприятнее
получить
именно
такой
букет,
ся, ее композиции из шариков – настоящие
а
не
живой,
который
погибнет
уже
через
произведения аэродизайнерского искусства.
пару
дней.
По
крайней
мере,
все
мои
дру«Начинала с самого простого, - рассказья
и
близкие
уже
ждут
своего
воздушного
зывает девушка, - постепенно все усложняя
свои задачи. Собачки, жирафы – сначала букета на праздник».
Все начиналось с милого Ангелочучилась этому. Находила ролики в Ютуб,
ка
на облачке. Покупая свои первые возизучала принцип, вступила в платные групдушные
шары, Настя даже и не думала,
пы, где обучают этому искусству, научилась
что
из
этого
выйдет что-то серьезное. Но
азам. И потом – меня уже не остановить!
за
короткое
время
это занятие переросКонечно, далеко не все сразу получалось.
ло
в
увлечение,
от
которого мастерица
Это только с виду так просто – надуть шарик
получает
массу
удовольствия.
и скрутить его в фигурку. Но если серьезно
А вообще, шары – очень благодар– это огромный труд. Начнем с того, что шаный
материал. Просто нужно научиться
рики могут попасться некачественные, лос
ними
работать, и вы сможете творить
паться. Хотя лопаться они могут не только
настоящие
чудеса.
поэтому: чуть больше передул, не так скруЛюбое
хобби,
каким бы оно ни было, —
тил, не перевязал – все здесь, в этом деле,
это
способ
самовыражения.
И у Анастасии
имеет свои тонкости и нюансы. Сколько я
Махортовой
он
очень
воздушный
и красишариков перелопала, и не сосчитать. Но тевый.
Удачи
Вам,
развития
и
новых
чудес,
перь шары у меня практически не лопаются,
созданных
Вашими
умелыми
руками!
потому что я знаю, как с ними обращаться.
М. ТИХОНОВА.

«ВІСНИК

помним письмена,
И в жизни своей
пишем на «постскриптум»,
На сердце – дорогие имена.

*****

*****

Как будто жизнь,
со стороны чужую,
С печалью наблюдаю за своей…
С другой планеты,
словно как впустую,
Из ветра созерцаю, из дождей…
Где сплошь –
сюжеты с мифом равноправны,
Где сон – и есть
реальность бытия,
Где смысл – понять,
а не раскрыть все тайны,
И там, где нет меня, –
любовь моя.
Бессилье чуда –
как письмо в бутылке,
Тому обращено лишь,
кто найдет,
Волной времен,
как квинтою волынки,
На берег дикий
выбросив красот.
Созвучны боль
с блаженным упоеньем,
Которые Киприда дарит мне,
И я лечу стрелою
в наслажденье,
Сорвавшись в небо
с тетивы цепей…
И, пролетев Галактику иную,
Казалось, не найдет меня никто,
Так, нет же…
Эрот вновь свечой рисует
Психеи образ – красоты святой!
Прошу тебя, желанная Богиня!
Дыханьем тронув
сердце навсегда,
Не прекращай, не прерывай
свой дивный
Мучений круг, чтоб
мог еще страдать.

Бог Сонця – Геліос величний,
Ти тільки бачиш з висоти
Світ, де звичайний,
де містичний,
І в ньому я на самоті.
Дивлюсь на горе, чи на радість,
Сміх чую, а коли – і плач,
Дивуюсь: скільки ж
в людях зради,
У долях щільності невдач.
І створено що почуттями,
Раптово відчуваю біль –
В занепаді, в смердючій плямі,
Де все забруднено, де цвіль…
А в думці: може, все минеться,
Побачу коней ще твоїх,
І промінь серця доторкнеться
Й очей затьмарених моїх…

Разгадка иероглифов Египта –
Скорей, была бы легче для меня,
Чем выстрадать
душой и телом пытку,
Что никогда тебя мне не понять.
Зато за это
дал мне Бог страданье,
Печальный взгляд
и суматоху снов,
Не избегая встречи и прощанья,
Мне дал почувствовать
свою любовь.
Поэтому от древнего Египта
Мы Атлантиды
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Семь смертных грехов

Как будто из-под кисти Ренуара,
По небу облака скользят
в дожди,
И пятнами, под вечер, ягуара
За горизонт скрываются вдали.
И тихая, мечтательная осень,
Укрывши, словно снегом,
всё листвой,
Вещает с добротой Луне
и Солнцу
О сказочной поэме
волшебством.
И в эти дни, с орбит
твоей планеты,
Под магию тумана серебра,
Слетятся звёзды стайкой
из рассвета
И унесут печаль
к другим мирам.
И даже ветер,
что набрался силы,
Глаза твои увидев – не взревёт,
Лишь обласкает волосы,
притихнув,
И незаметно в вышине замрёт.
Так, по любви скитаясь
пилигримом,
Вдруг забрести в осенний
серпантин,
Где всё равно, всё дышит
пантомимой,
Где нет причин считать,
что мир один.

*****

НОВОАЙДАРЩИНИ»

*****
Укради меня, облако,
В мир свой недорассказанный,
От весеннего охлопка
Ветром сочно-размазанным.
В бижутериях странствия
Мы, с глазами бесцветными,
Над пустыми пространствами
Будем еле заметными.
И степенными, ровными,
Легкими перелетами –
Удалимся симфонными,
Нашумевшими нотами.

*****
Якщо ми бачили зірки,
Так я – хворію вже одній.
Проживши літа та віки,
Осяятись своїй весні.
Ти – мрія в подихах душі,
Як промінь в темряві журби.
Не знаю, скільки ти дощів
Перетерпіла як завжди.
І скільки плакала колись
В долонях матері своїй,
Коли думки переплелись
У долі, начебто, німій…
Але послухай, диво – є!
Його дарує нам Господь!
Що забажаєш – те й твоє,
І дійсно – назавжди любов!
Игорь СНАГОВСКИЙ.

Лесные сказки
Парк «Сосновый»
наш чудесный.
Сосны-дамы там живут.
Прогуляйтесь – интересно!
Вас лесные сказки ждут.
Чей-то кисти вдруг картина
Оживет передо мной.
Шишек дивные корзины
Украшают сосен строй.
Шубки хвойные - о, диво!
Вечной зелени каприз.
Как прекрасно, как красиво!
Мне вручают сосны приз.

Шишка с ветки вдруг, как роза,
Упадет мне на ладонь.
А хвоинки шепчут грозно:
«Мы колючки, нас не тронь!».
А сосна, вдруг поэтесса,
Прочитает мне стихи.
Строчки эти вам из леса
Записала. Вот они:
«Лес сосновый. Сказка ходит.
Собирает хвою, шишки.
Сосны водят хороводы
И читают небу книжки».

Розы на снегу
Дивное творение природы –
Нежных роз воланов лепестки.
Сшит камзол чудесный
весь по моде.
Вмиг прогонит облако тоски.
Роз прекрасных я букет рисую
На снегу холодном и немом,
Чтоб согреть слезинку ледяную,
Что сверкает
звездным серебром.

Сирень
Когда волшебная цвела сирень,
Туман сиреневый ей песни пел.
В цветочный рай
вдруг превратился день,
Сиренью стала даже тучки тень.
Какое царство чудо-красоты!
И ветер добрый
в сердце прилетел.
Кружились средь цветов
мои мечты.
И расцвела в душе сиренью Ты.

Мама
Мама!
Ты бесценный бриллиант.
Я оправой быть тебе хочу.
Завяжи на косах ты мне бант.
Я на крыльях в детство полечу.
Первый шаг. Полет. Твои глаза.
Ты летала птицей надо мной,
Чтоб меня не тронула гроза.
Защищала ты меня собой.
Рук твоих, родная, теплота
Согревает сердце мне зимой.
А платочек твой – то доброта,
Нежность,
как подснежники весной.
Я слезами строки все полью.
Ветер, небу просьбу передай!
Мама, песню я тебе спою.
Никогда меня не покидай!

Мальви
Кущ калини да тинок.
Вийшла Галя у садок.
Мальви стали розмовляти
Та на Галю поглядати.
Кличе мати доньку в хату.
Треба борщик готувати.
У садочку Галя плаче –
Не прийде Іван-козаче.
Пішла Галя у хатинку
Вся в сльозах її хустинка.
Мальви пісню заспівали,
Всім про Галю розказали.

Кущ калини да тинок.
В небі зірочок танок.
Уважаемая редакция!
В газете «Вестник Новоайдарщины» были напечатаны стихи
Игоря Снаговского. В ответ на
его произведение у меня в душе
родилось такое стихотворение.
В обитель, как сон,
мудреца-старика,
Явилась прекрасная Дева.
Под маской
скрывалась ее грусть-тоска.
Быть может, она королева.
Накидка была
из красивой парчи.
А руки – в ажурных перчатках.
И в них
золотые блестели ключи.
Тень тайны вмиг
спряталась в складках.
Мудрец занят был,
но оставил дела.
Взгляд бросил на дивную даму.
И вдруг незнакомка
духи пролила,
А запах – смесь роз с валерьяной.
Сверкала подвеска
букетиком звезд.
Таинственно Дева шептала
Молитву.
Глаза заблестели от слез.
«Аминь!» так печально сказала.
«Прошу Вас, мудрейший,
мне дайте совет.
Муж есть, но его разлюбила.
Пойти на свиданье,
а, может быть, нет
Когда я в другом утопилась?
Однажды в прекрасный
волшебный денек,
В садах, изобилье где фруктов,
Заметила я средь листвы огонек.
О, длинной была та минутка!
Глаза те горели стрелою-огнем.
Признался: в меня он влюбился.
Мне все показалось
вдруг грезами, сном.
Сказал, что во мне утопился.
Влюбилась. Красив он.
Играть стала кровь.
Он словно Адам, а я Ева».
Ответ старика-мудреца
был таков.
Волнуясь, услышала Дева:
«А что же в садах делал
тот господин?
О Боже! Одна Вы ходили!
Быть может, разбойник,
И был не один.
Опасности Вам там грозили!
Быть может,
он фрукты в саду воровал
И понял, злодей, что попался.
Про чувства свои,
про любовь к Вам наврал.
Над Вами, подлец, посмеялся.
Хочу Вам, прекрасная,
дать свой совет.
Легко можно так ошибиться.
На встречу с ним не ходить –
Вам мой ответ,
Потом чтоб
в слезах не топиться.
Вікторія СУВОРОВА,
Новоайдар.

Семь смертных грехов
Преследуют нас от рожденья.
Семь злейших врагов,
Виновников нашего
грехопадения.
Во-первых, алчность.
Не собирай сокровищ на земле.
Все тлен и прах.
Ты не возьмешь их в мир иной,
Ведь ты в гостях.
Гордыня – грех.
О вечном думай, не кичись!
Смиренным будь!
Ведь не бессмертен ты.
Об этом не забудь!
Не гневайся и Бога не гневи!
Злой человек опасен.
Тогда как добрый,
милый человек
Всегда прекрасен.
У зависти недобрый глаз
и черный рот.
Завистников остерегайся!
Ты обходи их стороной
И на пути у них не попадайся!
Убийца всех достоинств
в человеке – это лень.
Чтоб заработать
хлеб насущный,
Трудиться нужно каждый день.
Чревоугодие и похоть
для слабых
Сети расставляют.
Как правило,
таких людей недуги
И страдания ожидают.
Так не греши! Не нарушай
Моральный кодекс чести.
Чтоб стыдно не было тебе,
Твоим друзьям, твоей родне
И всем нам вместе.
Валентина ЛАХРИНА.

Помним!
Склоним голову
у Вечного Огня,
Глотая в горле ком,
шепчу слова молитвы.
Вам не дано
в родной вернуться дом,
Вы головы сложили здесь,
на поле битвы.
Бомбил фашист состав
с красным крестом.
Надежды на спасенье
было мало.
И в самый трудный час
то здесь, то там
Звучало тихое родное
слово «мама».
А мать ждала,
надеясь и молясь,
Платочком молча
слезы утирая.
Не ведала она, что в тот же час
сыночек где-то умирает.
И будет память жить
в сердцах живых,
Передавая детям эстафету.
В рассказах и стихах,
с военной песней на устах
Будет бродить она по белу свету.
Не выплакать
всех материнских слез.
Они, как дождь,
могилки поливают.
От этого дождя
по всей нашей земле
Поляны алых маков расцветают.
За тех, кто головы
сложил в бою,
Вином бокалы
в День Победы мы наполним.
И, стоя у Огня,
им хочется сказать:
«Мы чтим! Гордимся вами!
Любим! Скорбим! Помним!».
Лилия ЗАИКА.
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Выпускные экзамены
не отменили
Германия. После окончания школы ученики в Германии сдают Abitur — финальный
экзамен, результаты которого используют
для поступления в университеты.
Финляндия. Здесь единый государственный стандартизированный тест после окончания школы не отменили. Помещения для
вступительных экзаменов в университеты
подготовили с учетом физической дистанции между абитуриентами и с соблюдением
необходимых правил гигиены.
Арабские страны. Целый ряд арабских
стран — Египет, Иордания, Марокко, Палестина и Сирия — не отменяли выпускные экзамены. Они пройдут в привычном
формате в школьных помещениях, которые
тщательно продезинфицируют.

Выпускные экзамены
перенесли или
изменили формат
Эстония. После длительной общественной дискуссии с родителями, учениками и
педагогами правительство Эстонии решило
сделать школьные выпускные экзамены в
этом году необязательными. Те, кто не примет участия в выпускных тестах или будет
недоволен своей оценкой, смогут пересдать
экзамены в начале следующего учебного
года. Чтобы окончить школу без сдачи экзаменов, эстонским ученикам в этом году достаточно было получить годовые оценки не
ниже «удовлетворительно» или «зачтено».
Франция. Во Франции у среднего образования два этапа: колледж и лицей. Чтобы
поступить в университет, выпускник лицея в возрасте 17–18 лет сдает экзамен
baccalaureat или сокращенно BAC. Этот
письменный экзамен предложил Наполеон еще в 1808 году. В этом году он должен
был состояться в середине июня, но из-за
пандемии провести его традиционным способом невозможно. Поэтому его заменили
на проверочные работы, которые должны

На засіданні експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти
було визначено пороговий бал «склав/не
склав» для тестів з української мови і літератури, історії України, англійської, іспанської, німецької, французької мов, біології.
Члени експертної комісії після обговорення
ухвалили рішення встановити пороговий
бал з української мови і літератури, що відповідає 22 тестовим балам, з історії України – 25, з іноземних мов – 17, з біології –
22. Для осіб, які здобували повну загальну
середню освіту мовою, що не належить до
слов’янської групи мов, або мовою корінних народів, встановлено адаптивний поріг,
що відповідає 15 балам.

были показать прогресс выпускников и
учитывать материал, которым они успели
овладеть за 3/4 учебного года.
Испания. Вступительные экзамены в
университеты здесь перенесли предварительно на период с 22 июня по 10 июля.
При этом экзаменационные задания будут касаться только тем, изученных до карантина, чтобы не наказывать учеников
за вынужденные пробелы в обучении.
США. Выпускные школьные экзамены в
США могут отменять или переносить местные органы отдельных штатов. Так, SAT
(стандартизированный тест для поступления в американские университеты) перенесли с июня на новые даты в сентябре, октябре, ноябре и декабре. Экзамены состоятся
независимо от ситуации с пандемией, ведь
будут проходить в онлайн-формате, и абитуриенты смогут сдать их дома. Другой тест
для поступления — ACT (American College
Test) тоже перенесли на другие даты, а сами
колледжи в разных штатах меняют условия зачисления, и некоторые признают этот
экзамен необязательным в этом году.
Китайский университет GaoKao,
в который ежегодно поступают более
10 миллионов студентов, перенес свои
вступительные экзамены на начало июля.

Щороку цитати з творів учасників
ЗНО з мови та літератури стають
незабутніми, як і цього року. Деякі
абітурієнти намагаються компенсувати брак знань багатою фантазією,
але натомість стають авторами
смішних перлів. Одним із завдань було
написати твір.
Зовнішнє незалежне оцінювання з
української мови та літератури 2020
складали 275 тисяч осіб. При цьому
абітурієнти мали виконати не тільки тести, а й написати власне висловлювання,
і тут без курйозів не обійшлось.
Публікуємо
найсмішніші
фрази
абітурієнтів, які оприлюднили в освітній
групі «Без оцінок». Авторську орфографію
та пунктуацію збережено.

Экзамены отменили
Великобритания.
Все
выпускные
школьные экзамены — General Certificate
of Secondary Education и A Level, которые
обычно проходят в мае-июне, в этом году
отменены. Однако ученики получат свои финальные оценки даже без сдачи экзаменов.
В подсчете оценок будут учитывать не-экзаменационные работы и пробные экзамены,
а правительство Великобритании вместе с
неминистерским ведомством, регулирующим тесты и экзамены, подготовило специальный стандартизированный метод подсчета баллов. Свои оценки ученики получат
в конце августа и смогут с ними подавать
документы на поступление в университеты.
Италия. Италия планировала провести
выпускные экзамены офлайн при условии,
что все школы страны возобновили бы работу 18 мая. Однако этого не случилось,
поэтому экзамены пришлось отменить, а
Министерство образования должно предоставить учителям альтернативные методы
оценивания учеников.
Норвегия. Здесь отменили все национальные школьные экзамены. Правительство
Норвегии заявило, что вместо этого обеспечит учителей эффективными инструментами
для выставления итоговых оценок. Предпочтение отдают тому, чтобы ученики получили свои выпускные школьные аттестаты
и смогли продолжать учебу и получать высшее образование. В то же время учебный год
в Норвегии продлили до конца июня.
Похожие решения приняли правительства
Нидерландов и Швеции.
osvitoria.org

24 липня на інформаційних сторінках учасників розміщено результати ЗНО з
української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології за шкалами
100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як
оцінку за ДПА).
Від загальної кількості осіб, які брали
участь у тестуванні з кожного з названих
нижче предметів, поріг «склав/не склав»
не подолали: з української мови і літератури 8,32 % осіб, з історії України – 13,19 %,
тобто 22 тисячі людей зі 178 тисяч учасників цього тестування, з англійської мови –
7,35 %, іспанської мови – 11,3 %, німецької
мови – 11,4 %, французької мови – 7,8 %,
з біології – 5,51 %.
Бланки відповідей з української мови
і літератури, історії України, іноземних
мов, біології розміщено на інформаційних
сторінках учасників 24 липня.
Загалом ЗНО з української мови та
літератури складали 275 тисяч людей.
testportal.gov.ua

1. Дідух збирався емігрувати і його
односельці влаштували йому проводи.
2. Не можна не згадати Святослава Вакарчука, який наголошує на тому, що можна
вибрать друзів і дружину, вибрати не можна
тільки Батьківщину.
3. До прикладу ще можна взяти Йосипа Сталіна, який правив СРСР, але
за національністю був євреєм.
4. Причиною еміграції є високозаробітна
плата.
5. Патріотом бути легко, показуючи це
своїм зовнішнім виглядом.
6. У мене є знайома, яка всім каже, що
переїде за кордон, тому ми з нею часто
дескотуємо.
7. За наші землі було пролито кров нашими
предками, це амарально.
8. Його відправили в мальовничі края,
які називаються «тайга».
9. По-друге, слід не цуратися своєї Батьківщини і бути залеглим прибічником
своєї країни.
10. Хочу навести історію, яку мені
розповідала бабуся в дитячих роках.
11. Українцям варто вдосконалити свою
національність.
12. Шевченко писав про вербу і калину
із темної камери в’язниці.
13. Тарас Шевченко був патріотом навіть
тоді, коли сидів у колонії.
14. Яскравим є образ українця, який
переїхав з Петербургу, з поеми «Сон».
15. Знайшовши всі інгредієнти у своєї
сестри, Тетяна приготувала її.
16. На згадку припадає мій друг.
17. Чи мучає патріотизм людину за межами
своєї країни?
18. Перед виїздом до Канади головний герой показує свій великий печаль за Україною.
19. Тарас Шевченко був прекрасним
мужчинкою.
20. Він заснував фонд, який фінансував
життя радісних тварин і рослин у зоопарках.
21. Бути патріотом може будь-яка живуча
людина.
22. Завершити хочу словами Тараса
Шевченка: «Кохайтеся чорноброво!».
osvitoria.org
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продам
СРОЧНО ДОМ. Газ, вода, огород (8 соток). Ул. Коваленко, 4.
095-00-846-17.
ДОМ. 066-616-88-84.
ДОМ в рассрочку. 095-39-68-342.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ со всеми удобствами, с мебелью.
095-15-88-617.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 066-82-44-952.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ на кв. Мира. После ремонта,
можно с новой мебелью. Цена договорная. 066-45-94-244.
DAEWOO SENS, ВАЗ-2105. 050-85-75-851.
МЕБЕЛЬ, б/у. 095-031-52-10.
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ автомат и ПЫЛЕСОС.
068-223-58-85.
ШЛАКОБЛОК, б/у. 099-96-32-901.
БЫЧКА (3 месяца). С. Райгородка. 099-24-443-97.
СРОЧНО ПАСЕКУ с нескачанным мёдом. 050-19-11-706.
ПАСЕКУ со всем инвентарём. Недорого. 050-85-75-851.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з лушпиння соняшнику. 2400 грн/т.
Безкоштовна доставка від 2 тонн. 066-305-44-64, 067-103-28-10.

услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.
БУРИМ СКВАЖИНЫ. 095-678-06-28.
БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 050-964-09-80.
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Фермерство продає

курей-несучок
і молодняк

Домінант, Ломан Браун, Леггорн, Борковська, Геркулес та ін.
Співпрацюємо з кращими
фермами України.
Доставка безкоштовно.

066-039-95-20, 068-902-33-04

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839
Ремонт
изготовление,
перетяжка
мягкой мебели
095-410-86-01, 067-640-64-14.

УГОЛЬ

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

работа
Требуется ВОДИТЕЛЬ на молоковоз. СРОЧНО. Подробности
по телефону 050-285-61-49.

разное

ПАРТНЁРСТВО ПО БИЗНЕСУ. Молоковоз + маршрут.
050-285-61-49.

считать
недействительным

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК і
ПРИПИСНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
на ім’я КУЗЬМЕНКА Євгена
Юрійовича, 01.03.1989 р. н.,
вважати недійсними.

Ответы на задания,
опубликованные в № 30
Судоку
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»
в Щастинський район електричних мереж потрібні
КОНТРОЛЕРИ ЕНЕРГОНАГЛЯДУ

РОБОТА в смт. Новоайдар ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
(II, III групи), які не мають протипоказань для виконання робіт,
пов’язаних з тривалою ходьбою і перебуванням на відкритих майданчиках при підвищених і знижених температурах, без досвіду
роботи, середня освіта.
Адреса: смт. Новоайдар, пров. Сінний, 10, тел. 9-45-35.

помним...
2 года светлой памяти
БАЛЯС Дмитрия Сергеевича
(23.04.1984 – 27.07.2018)
Наш тихий поселок грустит
по тебе. Диму все помнят с открытой улыбкой. Ах, глупая
смерть – умереть на воде! Если
бы все оказалось ошибкой… Сознание это не в силах принять,
сердце не может смириться с
утратой. Душевную боль нам
ничем не унять, солнце со светом теперь не отрада.
ЛЮБИМ. ПОМНИМ. СКОРБИМ.
Родные и друзья.

Магические
квадраты

По горизонтали: 1. Крем с виноградными косточками. 4. «Факел»
романтического ужина. 5. Человек, близкий по культурному уровню.
7. Если взялся за него, то не говори, что не дюж. 8. Европейка, чью страну долгое время разделяла Берлинская стена. 9. Богатство полуострова
Ямал. 11. Доказательство собственной невинности. 13. Шкаф с выдвижными ящиками. 15. Кем становится человек, обратившийся в суд?
17. Пернатый элемент морского пейзажа. 18. Дачный домик по-швейцарски. 21. «Полевой» минерал из ранца геолога. 24. В каком лондонском
замке состоят на службе вороны? 25. Поворотный рубеж для непрошеных
гостей. 26. Гриб с «колючим» названием. 27. Узаконенная езда с превышением скорости. 30. Внезапное проявление сильного чувства. 32. Место
хранения старых документов. 35. Ячейки, заполненные мёдом. 36. Фрукты, превращённые в пену. 37. Целебный подарок д'Артаньяну от матери.
38. Танец с гитарой и кастаньетами. 39. Музыкант, играющий в костёле.
40. Аппарат, который фотографирует человека насквозь. 42. Щелчок по
кнопке мышки. 43. Месяц «свидания» Близнецов с Раком. 44. Плодовое
дерево, разновидность сливы. 47. Мошенник, провернувший нечестную
сделку. 50. В ней десять центнеров. 55. Опора для рук при ходьбе по лестницам. 56. Дым из трубы у трактора. 57. Их пишет каждый, кто считает себя поэтом. 58. История Бажова про каменный цветок. 61. Часть
суши, окружённая домами. 63. «Хутор», принадлежащий ковбою. 64. У
голода с ней ничего общего. 65. Его поведение то смешит, то удивляет.
68. За неё обычно заходят и раздеваются. 69. Одна из важнейших категорий китайской философии. 70. Призыв типа «Эй, друг!». 71. Небольшая
«угрюмая» сова. 72. Умный робот у писателей-фантастов. 73. Детская
здравница близ Гурзуфа. 74. Животное, которое не может играть в прятки.
По вертикали: 1. «Снегоход» в деревенском «гараже». 2. Столярная
деталь картины. 3. Событие, после которого мужчина узнаёт, как много у
него недостатков. 4. Происходит под давлением. 6. Охотничья «авоська»
для дичи. 7. Был цапнут за руку раком. 10. Чувство гневного раздражения.
12. Языческий божок, идол, статуя. 14. Соус, скрывший недоделки салата
оливье. 16. Фруктовый статус апельсина и лимона. 17. Всегда находится
под крышей. 18. Сорт мягкой хромовой кожи для обуви. 19. Поэт, живущий за счёт любовных признаний. 20. Заросшее лопухами заброшенное
место. 22. В белом колпаке, но не врач. 23. «Зеленоглазый» вид общественного транспорта. 27. Изображение живой речи письменными знаками. 28. Инвентарь оперного Фигаро. 29. Национальность Дульсинеи
Тобосской. 30. «Добыча» грунта из земли. 31. Современная промышленная взрывчатка. 32. «Холст» для рисования мелками. 33. Нарушитель
общественного порядка. 34. След от удара на автомобиле. 41. Форма
государственной власти. 45. Нитрат серебра, применяемый в медицине.
46. Её подносят гостю, наполнив вином. 48. Дельце, которое не выгорело.
49. Он способен «перекричать» целый хор. 51. Убывание уровня моря по
воле Луны. 52. Давление и воды, и обстоятельств. 53. Прессованный очищенный сахар. 54. Специалист по летательным аппаратам. 59. Соратник
и антагонист анода. 60. «Безразмерная» часть глаза. 61. Оружейная сталь
родом с Востока. 62. Благодаря ему бочка не разваливается. 66. Прослойка бисквита в торте. 67. Служители одного храма в христианской церкви.
68. Подросший «потомок» сундука.
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Серпень 2020 буде багатий
подіями, адже в останній місяць літа ми відсвяткуємо головне свято України – День
Незалежності. Запам’ятається
цьогорічне літо нам і трьома
Спасами: Медовим, Яблучним
і Горіховим.
У серпні на нас чекає багато вихідних – 11 днів, один з

яких стане понеділком, 24 серпня. Таким чином, українці можуть насолодитися затяжними
вихідними (з 21 по 24 число),
розпланувавши заздалегідь свій
відпочинок.
Робочих днів буде всього 20, а відпочивати ми будемо 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24,
29 і 30 серпня.

1 липня: стрижка в цей день
допоможе покращити настрій
усім, хто страждає на депресію. А от від кардинальної зміни кольору волосся сьогодні
краще утриматися.
11 липня: день, ідеальний для стрижки. Увага
протилежної статі гарантована!
12 липня: сьогодні вдалий день для створення нового образу. Зміна зачіски
допоможе
віднайти
свою
індивідуальність.
17 липня: у цей день рекомендовано робити об’ємні зачіски. Вони допоможуть привернути позитивну енергію в
життя.
19 липня: окрім стрижки,
сьогодні варто провести лікувальні процедури для волосся.
Наприклад, поживну масочку
чи масаж голови.
24 липня: вдалий день для
кардинальної змінити зовніш-

ності. Стрижка запустить енергію оновлення та подарує успіх
у фінансових справах.
25 липня: нову зачіску сьогодні варто робити тим, хто мріє
зустріти другу половинку.
29 липня: стрижка в цей
день буде вдалою, але робити
її варто виключно після шостої вечора, коли почнеться
нова місячна доба.
30 липня: зміна зачіски загострить інтуїцію. Тож можна
сміливо записуватися до перукарні та починати прислуховуватися до свого внутрішнього
голосу.
Несприятливі дні для
стрижки:
9, 15, 16, 21 липня.
Усі інші дні липня, яких
немає у списку сприятливих та несприятливих дат,
є нейтральними для стрижки.
ranok.ictv.ua

1 августа. Луна находится в
фазе Растущая Луна в знаке зодиака Козерог. Не самое удачное
время для общения с государственными органами и представителями властных структур. В
денежных вопросах также не
все гладко. Велика вероятность
задержки в получении прибыли,
возможны и убытки. День лучше посвятить благотворительности, раздавать милостыню,
делать подарки, выполнять
просьбы других людей.
2 августа. Луна находится в
фазе Растущая Луна в знаке зодиака Козерог. День самоанализа. Если удастся разобрать свои
ошибки и извлечь из них урок,
то у вас появится реальная возможность поднять авторитет и
укрепить свое положение в глазах окружающих людей. Очень
вероятен всплеск творческой
энергии и активности.
3 августа. Луна находится в
фазе Полная Луна в знаке зодиака Водолей. Это время идеально
подходит для любой умственной
и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением
новых технологий. Неплохо
идут дела с недвижимостью,
общественная и политическая
деятельность. Можете смело
продвигать свои предложения,
они обязательно найдут отклик
и будут приняты.
4 августа. Луна находится в

фазе Убывающая Луна в знаке
Водолей. Это время идеально
подходит для любой умственной и творческой деятельности. День искушений. События
зависят от того, по какому
пути вы идете, а от ваших реакций на них — то, в какую
сторону вас заведет тропинка
судьбы. Очень велика вероятность осложнения отношений
с близким окружением.
5 августа. Луна находится в
фазе Убывающая Луна в знаке
Рыбы. Довольно гармоничный
день. Все находится в равновесии. Ощутим некоторый переизбыток сил, которые лучше
всего направить в творческое
русло или на физическую нагрузку, иначе энергия может найти
выход в необдуманных, возможно, агрессивных поступках и
действиях.
6 августа. Луна находится в
фазе Убывающая Луна в знаке
Рыбы. Способности к умственной концентрации несколько
ослаблены, воображение то и
дело стремится увлечь наше
сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят
свое воплощение в реальности.
День ощущения радости от
бытия, обретения внутренней
свободы. Идеален для заключения брака, раскрепощения,
сублимации половой энергии.
7 августа. Луна находится в
фазе Убывающая Луна в знаке
Рыбы. Довольно неблагоприятный день, сопряженный с возникновением
неожиданных
проблем,
для решения которых потребуется проявить максимальную благоразумность
и сдержанность. Лучше
потратить это время на
активный отдых, увлекательное путешествие или
посвятить себя искусству.
mirkosmosa.ru

Читателям «Вестника
Новоайдарщины» сообщаем, что продолжается
подписка-2020. Стоимость
подписки
составляет
30 гривень за 1 месяц.
Оформить
подписку можно в редакции или в отделении
«Укрпочты».
Сделайте подарок
своим близким!
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Обычно летом солнце проявляет наибольшую активность за
год. Август начнется с серьезной магнитной бури, однако
затем в течение месяца ожидается несколько более слабых
геомагнитных колебаний. Так
что солнце в конце лета обещает
относительное спокойствие.
Однако имейте в виду, что солнце переменчиво, и прогноз может измениться. Чтобы узнать,
в какие дни есть риск попасть
под негативное влияние Солнца
и вовремя защитить организм в
период солнечной активности,
предлагаем вам прогноз магнитных бурь на август 2020 года.
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Небольшие
магнитные
всплески возможны 9, 10, 27 и
28 августа.
Серьезная магнитная буря в
августе 2020 ожидается 1 числа.
kanalukraina.tv

1 серпня, субота
День інкасатора
2 серпня, неділя
День
Повітряних
Сил
Збройних Сил України
День залізничника
6 серпня, четвер
Міжнародний день «Лікарі
світу за мир»

8 серпня, субота
День військ зв’язку України
Всесвітній день кішок
День фізкультурника
9 серпня, неділя
День будівельника
День працівників ветеринарної медицини
9 серпня, неділя
Міжнародний день корінних
народів світу
12 серпня, середа
Міжнародний день молоді
13 серпня, четвер
Всесвітній день шульги
15 серпня, субота
Всесвітній день бездомних
тварин
15 серпня, субота
День археолога
19 серпня, середа
Всесвітній день гуманітарної
допомоги
19 серпня, середа
День пасічника України
Преображення Господнє
23 серпня, неділя
День Державного Прапора
України

24 серпня, понеділок
День Незалежності України
29 серпня, субота
День авіації України
30 серпня, неділя
День шахтаря
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