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Читателям «Вестника Новоайдарщины» 
сообщаем, что стоимость подписки

на месяц составляет 40 гривень. 

Сделайте подарок своим близким!

 
 

Організатори змагань – Управ-                                              
ління молоді та спорту Луган-
ської облдержадміністрації, БОГА-
ТИРСЬКІ ІГРИ та Федерація силових 
видів спорту Луганської області. 
Турнір проводиться за підтримки 
Новоайдарського селищного голови 
Шопіна Ігоря Вікторовича.

Головний суддя змагань – ЗМСУ 
Микола Баранник (Рубіжне).

Суддя при учасниках – дворазо-
вий чемпіон світу Андрій Ананьєв  
(Красноград).

Секретар – Олександр Лукьяненко 
(Старобільск).

Старший асистент – Дмитро        
Лукьяненко (Старобільск).

Вправи:
1) «Богатирська тяга» – підйом 

максимальної ваги.
2) «Дамбл» – гігантська гантель 

вагою від 70 кг до 90 кг.
3) «Супер Йок» – перенесення 

богатирського коромисла вагою від   
260 кг до 300 кг.

4) «Утримання ваги перед собою 
на час» – вага 20 кг.

5) «Естафета» – «Тайер Фліп», 5 
обертів колеса вагою 360 кг + «Про-
гулянка фермера» з чемоданами       
вагою 120 кг на 20 метрів.

Запрошуємо до співпраці всіх 
зацікавлених осіб – питання і 
пропозиції: звертатися до Дубово-
го Олександра (Кремінна), голо-
ви Федерації силових видів спор-
ту Луганської області, контактний        
телефон: 095-07-949-45.

Змагання проводяться у двох ва-
гових категоріях: до 105 кг та понад 
105 кг.

Серед учасників – найтитулова-
ніші спортсмени, рекордсмени,        
також аматори.

Вагова категорія до 105 кг: 
Нескородєв Антон (Рубіжне); Бонда-
ренко Богдан (Троїцьк); Дубовий Во-
лодимир (Кремінна); Дячкін Олексій 
(Рубіжне); Дячкін Євген (Рубіжне); 
Білозьор Віталій (Кремінна); Рябухін 
Максим (Сєвєродонецьк); Лобак 
Дмитро (Сєвєродонецьк).

Вагова категорія понад 105 кг: 
Іголкін Дмитро (Новоайдар); Богдан 
Сергій (Сєвєродонецьк); Сівост’янов 
Володимир (Кремінна); Дубовий 
Олександр (Кремінна).

7 серпня 2021 року смт Новоайдар приймає традиційний чемпіонат Луганської області з богатирського   
багатоборства та богатирської тяги. Запрошуємо всіх до стадіону «Колос» о 16:00.
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З 1 липня ЄС ввів сертифікати вак-
цинації — своєрідні паспорти, в яких 
міститься інформація про щеплення від 
коронавируса, ПЛР-тести або нещодав-
но перенесені хвороби. Цей документ 
— цифровий і єдиний для всіх країн 
Євросоюзу.

Голова уряду України Денис Шми-
галь раніше вже пообіцяв, що українці 
теж отримають свободу пересувань 
разом з паспортом вакцинації. Роз-
почато тестування бетаверсій таких                                          
паспортів.

Міжнародні сертифікати вакцинації в 
Україні почали видавати ще в червні. Вони 
не замінюють паспорт вакцинації, але теж 

дають  право тим, хто перетинає кордон, не 
проходити тести на коронавірус. Отрима-
ти його можна тільки у сімейного лікаря. 
Громадяни, які декларації з сімейними 
лікарями не уклали, сертифікат не отри-
мають — їм залишається тільки чекати 
цифрових паспортів.

 

Україна відкриває останній – 5-й етап 
вакцинації населення проти COVID-19, 
на якому щеплюватимуть усіх охочих 
віком від 18 років. При цьому пріоритет 
надаватиметься вразливим групам насе-
лення, зокрема людям віком від 60 років 
та людям із супутніми захворюваннями.

«Ми отримуємо все більше вакци-
ни проти COVID-19 та створюємо все 
більше пунктів, центрів, мобільних бри-
гад з імунізації. Це дає змогу відкрити 
вакцинацію для всіх охочих та захистити 
якомога більше людей від коронавірусної 
хвороби, зокрема від нового шта-
му «Дельта», який вже дістався до 
України. Водночас у пунктах та центрах 
вакцинації першочергово щеплювати-
муть літніх людей, людей з хронічними 
хворобами та інші вразливі групи на-
селення», – зазначив міністр охорони 
здоров’я України Віктор Ляшко.

Серед пріоритетних груп залишають-
ся також медики, освітяни, соціальні 
працівники та військові, які контактують 
з великою кількістю людей.

З відкриттям 5-го етапу запис у чергу 
на вакцинацію через сайт чи мобільний 
додаток «Дія» перестає працювати, адже 
тепер кожен охочий може записатися 
безпосередньо на щеплення.

Записатися на вакцинацію від 
COVID-19 можна до пунктів ще-
плень, які діють у більшості закладів 
первинної медичної допомоги, зателе-
фонувавши в реєстратуру відповідного 
закладу. Також за телефоном чи онлайн 
можна зареєструватися на щеплен-
ня до центрів масової вакцинації, які 
відкриваються в різних містах України 
та працюють у робочі й вихідні дні. 
Повний перелік пунктів та центрів 
з адресами й телефонами є на сайті                                               
vaccination.covid19.gov.ua.

Працівників сфери охорони 
здоров'я, освіти, соціальної сфери, 
військовослужбовців, працівників струк-                                                                      
тур державної безпеки та структур, 
які забезпечують роботу держави, 
працівників органів державної влади та 
місцевого самоврядування усіх рівнів, 
а також організовані колективи з по-
над 50 охочими щепитися вакцину-
ють мобільні бригади за місцем їхньої                                       
роботи.

Люди, які не можуть самостійно 
пересуватися, можуть викликати 
мобільну бригаду з вакцинації додо-
му за номером контакт-центру МОЗ                                                    
0 800 60 20 19 або через свого сімейного                                                             
лікаря.

Щеплення здійснюють вакцинами 
Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/
Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, 
SKBio) та Moderna. Кожна з цих вакцин 
ефективно запобігає тяжкому перебігу 
хвороби й рятує життя.

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

 

Верховна Рада ухвалила закон               
№ 5122 «Про внесення змін до статті 
21 Закону України «Про лікарські засо-
би» щодо заборони продажу лікарських 
засобів дітям». Документ підтримав                        
341 народний депутат.

Закон забороняє дітям до 14 років про-
давати ліки, у тому числі й дистанційно. 
Також заборонена доставка ліків, якщо 
кінцевим споживачем є малолітня          
дитина.

Також закон дозволяє просити до-
кументи, якщо виникають сумніви, 
чи є дитині 14 років. Якщо покупець 
відмовиться підтвердити свій вік до-
кументом, то продаж ліків забороне-
ний. Нагадаємо, взимку протягом од-
ного тижня в Україні зареєстрували 
кілька випадків отруєння ліками 
дітьми. Зокрема, у Київській області 
двоє дівчаток вжили 40 таблеток по-
пулярного спазмалітичного препара-
ту, після чого одна дівчинка загинула. 
Аналогічні випадки зафіксовані в Умані                                  
та Києві.

Зазначимо, що згідно зі статтею 321 
Кримінального кодексу України, ви-
готовлення, придбання, перевезення, 
пересилання, зберігання з метою збу-
ту або збут завідомо фальсифікованих 
лікарських засобів караються по-
збавленням волі від п'яти до восьми                                               
років.

Після цього голова парламентсь-
кого комітету з питань здоров'я нації, 
медичної допомоги та медичного стра-
хування Михайло Радуцький анонсу-
вав підготовку законопроєкту, який би 
заборонив продаж ліків дітям. Однак, 
за його словами, тоді планувалося за-
боронити відпуск лікарських засобів                             
до 18 років.

zn.ua

У другому читанні ухвалено Закон 
України «Про заходи, спрямовані на 
подолання кризових явищ та забезпе-
чення фінансової стабільності на ринку        
природного газу».

За відповідне рішення проголосували 
303 народні депутати.

Зазначений закон має на меті створити 
законодавчі підстави для подолання кри-
зових явищ та забезпечення фінансової 
стабільності на ринку природного газу, 
регламентувати механізми урегулюван-
ня боргів на ринку природного газу з 
урахуванням чинників їх виникнення 
та з використанням виключно ринкових 
механізмів урегулювання.

Крім того, будуть забезпечені 
умови, необхідні для остаточного 
відкриття ринку природного газу та 
припинення державного втручання 
в його функціонування, підвищення 
інвестиційної привабливості галузі.

Також будуть створені відповідні 

фінансові умови для виконання опера-
тором газотранспортної системи зобов'-
язань щодо утримання в належному 
стані та розвитку газотранспортної си-
стеми в цілях задоволення очікуваного 
попиту суб'єктів ринку природного газу 
на послуги його транспортування.

Ця законодавча ініціатива необхідна 
для врегулювання ситуації, що склалася 
внаслідок підняття тарифів. Зокрема, за-
кон допоможе реструктуризувати борги 
теплопостачальних та теплогенеруючих 
організацій.

За матеріалами сайту
Верховної Ради України.

У регіоні розпочало виконання 
своїх функцій Головне управління 
Національної соціальної сервісної 
служби у Луганській області, створе-
не відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 26 серп-
ня 2020 року № 783 «Деякі питан-
ня Національної соціальної сервісної                                            
служби України».

Діяльність структури полягає в 
реалізації державної політики у сфері 
соціального захисту населення, захи-
сту прав дітей, здійснення державного 
контролю за дотриманням вимог зако-
нодавства під час надання соціальної 
підтримки та за дотриманням прав   
дітей.

Важливим завданням новоствореної 

структури є координація роботи місцевих 
органів влади, які опікуються питаннями 
соціального захисту населення, з метою 
організації належної роботи з надання 
соціальних послуг.

ГУ НССС у Луганській області 
розташоване за адресою: місто Сє-
вєродонецьк, вулиця Богдана Ліщини, 
будинок № 37-Б. Електронна адре-
са: info@lg.nssu.gov.ua. Начальник –                                                                           
Олена Бєлікова.

 

За відповідний проєкт закону № 2351 
у другому читанні проголосували 285  
народних депутатів.

Документом, зокрема, забороняється 
бити, вбивати, отруювати чи калічити 
домашніх тварин, дарувати їх як призи, 
нагороди чи премії, завдавати тваринам 
болю або страждання, дресирування 
тварин способом, який завдає шкоди 
здоров'ю та загальному стану, топити, 
душити тварин, труїти і використовувати 
електричний струм.

Законом також встановлюється за-
борона винищування з метою регулю-
вання чисельності бездомних тварин, 
бити, вбивати, отруювати або калічити 
бездомних і домашніх тварин. Також 
забороняється жебрацтво із бездомними, 
свійськими та дикими тваринами.

Окрім цього, забороняється утри-
мувати диких тварин в закладах гро-
мадського харчування, нічних клубах, 
готелях, оздоровчих закладах та інших 
непридатних громадських місцях, а та-
кож у квартирах, приватних будинках, 
присадибних, садових ділянках. Зокре-
ма, йдеться про левів, тигрів, ведмедів, 

кабанів, крокодилів, вовків, великих та 
отруйних змій, хижих птахів, інших тва-
рин, які становлять загрозу для людей, 
або видів тварин, занесених до Червоної 
книги і до Списку II Бернської конвенції 
(Конвенції про охорону дикої флори та 
фауни). Окрім цього, забороняється на-
давати фотопослуги з дикими тваринами, 
окрім зоопарків, цирків і дельфінаріїв, 
а також використовувати тварин для 
реклами в розважальних закладах та                                                 
закладах громадського харчування.

Документ також передбачає, що 
здійснювати контроль над дотриманням 
вимог у сфері захисту тварин від жорсто-
кого поводження і вживати відповідних 
заходів у разі порушення законодавства у 
цій сфері в межах своєї компетенції має 
Національна поліція.

ukrinform.ua
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Голова Луганської обласної державної 
адміністрації – керівник обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації Сергій 
Гайдай 20 липня провів апаратну нараду 
у режимі відеоконференцзв’язку.

Одним з питань, які розглядались 
на заході, було «Проєкт впроваджен-
ня «пересувного відділення зв’язку» в 
сільській місцевості». З інформацією 
присутніх ознайомила директор Лу-
ганської філії АТ «Укрпошта» Ілона                                   
Моісеєва.

За її словами, пересувне відділення 
поштового зв’язку (ПВПЗ) – це повно-
цінне поштове відділення, яке приїжджає 
у населені пункти з кількістю жителів до 
1,2 тис. осіб для надання сільським жи-
телям усього  необхідного їм спектру 
поштових, логістичних, фінансових та 
інших послуг.

Бригада пересувного відділення у 
складі трьох осіб (листоноша, началь-
ник та водій-супроводжувач) доставля-
ють пенсію, ліки, періодику й посилки, 
приймають оплату за комунальні пла-
тежі, приймають та виплачують пере-
кази тощо. Тобто пересувне поштове 
відділення надає весь спектр послуг,                
що і стаціонарне відділення.

У рамках проєкту передбачена ав-
томатизація всіх процесів: у середині 
2022 року листоноші отримають нові 
смартфони для покращення клієнтсько-
го сервісу та оптимізації процесів звіт-
ності, тому обслуговування клієнтів                  
буде зручнішим.

Завдяки пересувним відділенням у се-
лах розвивається малий бізнес — існує 
можливість відправляти товари поштою 
у будь-який куточок країни та за кор-
дон. Перехід до формату пересувних 
відділень дозволяє співробітникам пра-

цювати на 0,7-1,0 ставки та заробляти                      
у середньому на 70 % більше.

Значно поліпшуються умови праці: 
якщо раніше листоношам потрібно було 
пішки чи на велосипеді долати великі 
маршрути з кореспонденцією, товара-
ми та грошима, то тепер вони працю-
ватимуть у комфортному автомобілі з 
водієм-супроводжувачем, що набагато      
безпечніше.

Пересувні відділення – це проєкт, 
який дозволить залишити пошту у селі, 
покращити сервіс для клієнтів, забез-
печити гідну зарплату працівникам                       
та оновити інфраструктуру.

Перші два місяці пересувні відділен-
ня працюватимуть у тестовому режимі, 
під час якого відпрацьовуватимуться 
графіки роботи, частота відвідування 
населених пунктів та всі інші аспекти,        
пов’язані з запровадженням проєкту.

Наразі пересувні відділення почи-
нають працювати разом зі стаціонар-
ними. У третьому-четвертому кварталі             
перейдуть на повне обслуговування.

У населених пунктах, де проживають 
більше 500 людей, пересувні відділен-
ня працюватимуть 2-3 рази на тиждень,     
де менше 500 людей – 1 раз на тиждень.

«Люди отримають 100 % всіх необ-
хідних їм послуг у сучасному форма-
ті. Це чудова інновація, особливо для 
мешканців «сірої зони», – зазначив                        
Сергій Гайдай.

Органам місцевої влади доручено 
допрацювати питання геолокації: оно-
вити поштові скриньки, вказівники, 
таблички з назвами вулиць та номери                           
будівель.

loga.gov.ua

 

Про початок 5-го етапу вакцина-
ції проти COVID-19 та роботу центрів 
масової вакцинації сім днів на тиж-
день розповів директор Департамен-
ту охорони здоров’я Луганської об-
ласної державної адміністрації Юрій                                             
Стогнієв.

Він повідомив, що наразі в облас-
ті завершують 4-й та розпочинають 
5-й етап вакцинації – тобто, щеплення 
може отримати кожен бажаючий віком                         
від 18 років.

На Луганщині діють 13 мобільних 
бригад, працюють 52 пункти щеплення.

Додатково в області розгорнуто два 
центри масової вакцинації – у Сватовому 
та Новоайдарі.

Тож, наразі в регіоні діють чотири    
таких центри:

- Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 28,   
міський Палац культури;

- Старобільськ, площа Базарна, 
1, будівля адміністрації місцевого                     
ринку;

- Сватове, пров. Промисловий, 
11, адмінкорпус КНП «Сватівська                             
багатопрофільна лікарня»;

- Новоайдар, вул. Незалежності, 
20/3, адмінкорпус КНП «Новоайдарська        
багатопрофільна лікарня».

Вони працюватимуть щоденно, 
а не лише у вихідні дні, як це було                        
раніше.

Спікер нагадав, що від початку 
вакцинальної кампанії на Луганщи-
ні зроблено 75231 щеплення: першу 
дозу отримали 42965 осіб, другу –                                                                
32266 осіб.

У наявності є наступна кількість вак-
цин: AstraZeneca – 2500, Coronavac – 
6167, Comirnaty – 1936.

«Вірус COVID-19 постійно мутує, 
а випадки коронавірусної хвороби, ви-
кликаної штамом Дельта, вже зафіксо-
вані в Україні. Значний спалах відбува-
ється в сусідній країні. Луганщина та 
інші території сходу України можуть 
першими масово стикнутися з цим шта-
мом. Тому, своєчасно вакцинувавшись, 
ви зможете уберегти себе та рідних від 
нової хвилі цієї інфекції», – наголосив                        
Юрій Стогнієв.

До участі у Конкурсі запрошують-
ся діти віком від 3 до 18 років з Украї-
ни та української діаспори різних країн         
світу.

Конкурс проводиться за двома кате-
горіями – фотографія та малюнок. Ав-
торами конкурсних робіт можуть були 
лише учасники конкурсу – діти віком 
від 3 до 18 років. Конкурсні роботи не 
повинні порушувати авторські права ін-
ших осіб. У разі виявлення плагіату на 
будь-якому етапі конкурсу, роботу буде 
вилучено з участі в конкурсі, а учас-
ника – дискваліфіковано. Відповідаль-
ність за порушення авторських прав 
несе учасник конкурсу та його законний                                      
представник.

Номінації в категорії «Фотогра-
фія» (за тематикою, без вікового                     
розподілу):

- Українські традиції (на фото мають 
бути відображені традиції вашої родини 
чи громади, навчального закладу, гуртка 
тощо);

- Визначні місця моєї малої Бать-
ківщини (на фото мають бути ві-
дображені місця (природа чи 
архітектура), які є візитівкою села, се-
лища, міста, району чи області, в якій ви                                                                
мешкаєте).

Номінації в категорії «Малюнок» (за 
віком):

- Перша молодша група. Ін-
дивідуальна робота (від 3 до 5                                                          
років);

- Перша молодша група. Ко-
лективна робота (від 3 до 5                                                                     
років);

- Друга молодша група. Ін-
дивідуальна робота (від 6 до 10                                                              
років);

- Друга молодша група. Ко-
лективна робота (від 6 до 10                                                                 
років);

- Середня група. Індиві-
дуальна робота (від 11 до 14                                                                                     
років);

- Середня група. Колек-
тивна робота (від 11 до 14                                                                                        
років);

- Старша група. Індивіду-
альна робота (від 15 до 18                                                                                      
років);

- Старша група. Колек-
тивна робота (від 15 до 18                                                                                            
років).

Колективною вважається робо-
та, яку виконано не більше, ніж 3                                
особами. 

Конкурсні роботи повинні бути пов’я-
зані з загальною тематикою Конкурсу; 
виконуються в довільній графічній чи 
живописній техніці (олівці, фломастери, 

фарби, авторська техніка) на форматі А4 
чи А3. Малюнки можуть бути виконані 
у форматі міні-коміксу чи «мему» (гу-
мористичні зображення, в яких знако-
ві елементи співіснують з текстовими           
елементами).

За бажанням конкурсант разом з робо-
тою може надіслати на зазначену елек-
тронну адресу відео до 1 хвилини з влас-
ною розповіддю на тему: «Що для мене 
Україна». Це відео буде використане при 
створенні загального відео сюжету про 
конкурс та буде демонструватися під час 
виставки робіт.

Вимоги до робіт та їх доставка
Конкурсна робота (у відсканованому 

форматі, JPEG) разом із заявкою (із за-
значенням прізвища, ім’я та по батькові 
конкурсанта, дати народження, контакт- 
ного телефону, електронної адреси, міс-
ця проживання, контактної інформації 
законних представників, назви номіна-
ції, назви конкурсної роботи та коротко-
го (1-2 речення) описання зображеного 
на малюнку чи фото) подається до Ор-
ганізаційного комітету, шляхом направ-
лення відповідного листа на електрону 
адресу uwcfua@gmail.com (обов’язко-
во зазначити в темі листа – «Що для 
мене Україна») до 13 серпня 2021 року         
включно.

Кожен учасник може подати для 
участі в Конкурсі не більше 3 конкурс-
них робіт в рамках однієї чи декількох                     
обраних номінацій.

Щоб конкурсний малюнок чи фото-
графія взяли участь у виставці робіт, 
його оригінал необхідно завчасно на-
діслати Укрпоштою за адресою: 02147, 
м. Київ, а/с 34, отримувач: УКЦППОН. 
Якщо ви бажаєте відправити роботу за 
допомогою Нової пошти, іншої служби 
доставки чи особисто доставити роботу 
організаторам конкурсу, то, будь ласка, 
звертайтеся в індивідуальних повідом-
леннях на Facebook-сторінку: https://
www.facebook.com/uwcfoundation.

Оригінали робіт, надіслані на 
будь-які інші поштові адреси чи 
у будь-який інший спосіб, що по-
передньо не узгоджений з органі-
заторами конкурсу, прийматися                                                                       
НЕ будуть.

Роботи учасників, оригіналів яких 
не буде в наявності у організаторів 
станом на 18.08.2021 року, будуть 
брати участь у виставці вибірко-
во (найкращі роботи можуть бути                                     
роздруковані).

Детальні умови участі у кон-
курсі містяться у Положенні про                                         
Конкурс.

Переможці конкурсу будуть оголо-
шені під час Творчого фестивалю «З 
Україною в серці», що відбудеться в мі-
сті Київ під час святкових заходів з на-
годи Дня Незалежності України. Крім 
того, на зазначеному фестивалі буде 
організована виставка робіт учасників                            
конкурсу.

З метою культурно-освітнього 
розвитку, формування у дітей і 
підлітків національної ідентичності, 
патріотичного виховання; соціальної 
підтримки талановитої молоді, 
сприяння їх самореалізації та твор-
чому розвитку, активного залучен-
ня творчої молоді до соціально-
вагомої діяльності, Благодійний 
фонд «Об’єднання світових куль-
тур», Український координаційний 
центр з підвищення правової освіти 
населення, Українська молодіжна 
правнича асамблея та Українська 
асоціація підтримки творчої молоді 
проводять Всеукраїнський кон-
курс малюнків та фотографій 
«Що для мене Україна?», приуроче-
ний до 30-ї річниці Незалежності                                                                            
України.
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«Село – це криниця нашого родоводу, 
наш дім, наше коріння і доля. Тут живе 
наше дитинство, це частина нашого 
серця. Як приємно прокидатися вран-
ці під спів солов’їв, спостерігати перед  
дощем,  як ластівки літають низько над 
землею, коли у травні хрущі над вишня-
ми гудуть  та в тихім надвечір’ї  їжаки 
навідуються під хатину, щоб поласувати 
молоком. Можна ще багато приємного 
говорити про малу батьківщину, але на 
часі святкування Дня села, - розпочали 
святковий захід ведучі та директор Де-
нежниківського СБК Віра Миколаївна 
Руденко. - Село наше - квітуче і красиве. 
Але справжньою окрасою його є люди. 
Ми бачимо їх щодня, вони живуть поруч, 
скромні і працьовиті. Вони не звикли до 
слави, але їх щоденна праця та спільні 
зусилля кожного і створюють неповтор-
ний образ Денежникового, так зберіга-
ється наша історія та закладається май-
бутнє. Адже успіхи села – це, перш за 
все, успіхи його жителів, працелюбних, 
добрих і чесних людей. Це наші праців-
ники підприємств та організацій, яким 
під час свята висловлюємо щиру подяку                                                     
за їхню працю.

Усі досягнення села складаються із 
щоденної праці, знань і талантів його 
мешканців. У такі свята, як День села, 
кожен відчуває себе частиною вели-
кої родини. Бажаємо вам миру, міцного 
здоров’я, родинного щастя і здійснен-
ня найзаповітніших мрій. Хай кожен 
наступний день буде зігрітий добром і 
теплом, повагою та порозумінням рід-
них і близьких. Дякуємо вам  за любов 
та вірність рідному селу, за внесок у 
розвиток та добробут, тим, хто не тіль-
ки на словах, а й конкретними справами 
допомагає у благоустрої села, підтри-
манні порядку, розбудовує та прикра-
шає свій будинок, свій двір, вулицю,                                                                         
усе село».

Під час святкового заходу місцеві 
учасники художньої самодіяльності, 
а також гості з Новоайдару дарува-
ли чудові пісні та гарний настрій усім                   
присутнім.

Концертна програма вийшла дійс-
но насиченою, різноплановою та над-
звичайно яскравою. Хто ці «зірки», які 
змогли запалити цей вечір та зробити 
його особливим? Давайте зупинимось 
на них детальніше. Жоден захід не від-
бувається без виступу вокального ан-
самбля «Акація». Цього разу колектив 
також подарував чудові пісні у своєму                             
неповторному виконанні.

Гарним виступом порадували пре-

красні дуети: дует «Колорит» у складі 
Віри Руденко та Раїси Полянської, та 
дует «Подруги» у складі Любові Коно-
нової та Раїси Полянської. Їхні виступи 
були просто шикарними.

Чудовий номер підготували тріо 
«Сударушки». Його учасниці Ніна Пи-
саренко, Тетяна Бакуліна та Любов 
Кривякіна нікого не залишили бай-
дужими, виконавши гарні, красиві                                                   
пісні.

Не пасли задніх й юні таланти. 
Олександра Пузанова відмінно підго-
тувалась до свята й виконала гарнень-
ку пісеньку та порадувала чудовим                                       
танком.

Свої хореографічні таланти яск-   
раво продемонстрували учасники 
дитячого танцювального колекти-
ву «Капельки». А ось дзвінкі «Коло-
кольчики» заспівали радісно веселу                                                                        
пісеньку.

Щирі оплески заслужили прекрасні 
виступи талановитих співачок Марини 
Шварьової, Раїси Полянської, Любові 
Кононової та Ніни Писаренко.

Дуже зраділи місцеві мешканці гостям, 
які завітали до них на свято зі своїми кон-
цертними номерами. Учасники худож-
ньої самодіяльності Марсівського народ-
ного дому на чолі з директором Іриною 
Володимирівною Рижковою залюбки 
прийняли запрошення виступити на Дні 
села Денежникове. Галина Шарунова, 
Валентина Корягіна, Валентина Олєй-

нікова, Раїса Гринько, Ірина Рижкова та 
Володимир Мартинов таке свято влашту-
вали, такого драйву додали, що денеж-
никівці ні за що не хотіли відпускати їх                                                                               
зі сцени!

«Свято затяглося далеко за північ. Але 
ось що цікаво. Об 11-й годині ночі про-
йшла директор клубу по дворах, прилег-
лих до Будинку культури, і в кожному по-
просила господарів дозволу продовжити 
гучне свято довше, ніж передбачалося. 
Звичайно, вона отримала «добро», а мені 
подумалося, що в селі, де так дбайливо 
і шанобливо ставляться один до одного, 
жити -  просто велике щастя і задоволен-
ня. Наших (мається на увазі марсівских) 
дівчат на сцені зустрічали  більш ніж за-
хоплено. Та й було за що», - поділився 
враженнями учасник художньої самоді-
яльності Марсівського народного дому 
Володимир Мартинов.

Після закінчення урочистої частини 
свято продовжилось запальною диско-
текою, до якої активно долучилися де-
нежниківці та гості села як молоді, так і 
більш поважного віку.

«Ми хочемо подякувати дітям та 
дорослим, нашим гостям,  які взяли 
участь у святковому концерті. Це дуже 
важливо, адже ми вкотре довели, що 
ми дружні, готові допомагати та під-
тримувати одне одного, - додала Віра 
Миколаївна Руденко. – А найголовніше 
для нас – це радість, яку ми подарува-
ли людям, ті позитивні емоції, які вони 

отримали, та слова подяки, які отрима-
ли ми. Це для нас дорого коштує. І це                                                        
дуже приємно.

Тож нехай і надалі процвітає наше 
гарне село Денежникове. Народжують-
ся і підростають діти, спокійно і захи-
щено почуваються люди похилого віку. 
А ми, жителі села, будемо робити все 
від нас залежне, аби наше село жило                            
і процвітало».

Свято закінчувалось, та людям не хо-
тілося розходитись по домівках, адже 
позитивні емоції і радість переповню-
вали кожного, хто завітав сюди цього             
погожого вечора.

«Наше село для нас завжди буде – че-
брецю, черемхи і липи духмяний нек-
тар. Ми завжди пам’ятатимемо оті пер-
ші щемлячі враження дитинства, де все 
було пречудове, нове і малосходжене… 
Ми пили не просто воду з колодязів, а 
цілющу і життєдайну силу рідної бать-
ківської землі. Ми не на дерева лазили 
– ми вперше підкоряли Всесвіт, відір-
вавшись від землі на ніжні, як мамині 
руки, гілочки черешні чи липи. Ми хви-
люємося  за сьогоднішнє село і одночас-
но дивимося з вірою у краще майбутнє 
батьківської землі. Тільки потрібно ма-
теріалізувати свої сокровенні мрії», -                                          
говорять місцеві.

Наостанок організатори свята щиро 
подякували всім, хто навідався до села 
Денежникове на святкування Дня села 
та Храмового свята. Дійсно, було при-
ємно бачити велику кількість присутніх 
на площі біля сільського Будинку куль-
тури. Своєю присутністю місцеві та гос-
ті села дали зрозуміти, що село живе, і 
надалі треба втілювати всі задуми на 
благо розвитку рідного Денежникового.                
Хай щастить усім!

«Моє рідне село –
щира батьківська хата,

Де знайомий до болю
кожен кущик в саду,
Де зростали зі мною

дерева крислаті…
Я до них із поклоном ще раз підійду».

  
Ці рядки якнайкраще характеризують 

настрій та почуття денежниківців.
Святкування відбулося на славу, 

бо в цей день тут  зібрались найрідні-
ші люди, ті, які працюють заради до-
бробуту села, які народились, живуть 
і своїми справами уквітчують свою 
маленьку батьківщину. Тож нехай так                                                      
триває і надалі!

М. ТИХОНОВА.

Нещодавно свій День народження відзначило мальовниче село з талановитими, доброзичливими мешканцями – Денежникове.
Тут народжують діток, виховують патріотів, працюють. А ще, спільними зусиллями, багато роблять на благо громади: втілюють у життя різні про-

екти, турбуються про благоустрій та порядок, ростуть та розвиваються у творчому плані. Вміють ці люди працювати і відпочивати також вміють. 
Красиве й ошатне село полонило неймовірною красою погляд кожного, хто завітав сюди того дня та пройшовся його головною вулицею до сільського клубу,                                                           
де і розпочалося святкування.

Традиційне засідання читацького клу-
бу «Книгочеї» в Публічній бібліотеці 
Новоайдарської селищної ради було при-
свячене письменникам-«іменинникам» 
цього місяця.

Слід зауважити, що такі заходи до 
Днів народження поетів, письменників, 
з чиєю творчістю можна познайоми-
тись в бібліотеці, проходять регулярно, 
на них збирається чимало любителів                   
читання.

Цього разу бібліотекарі підготували 
інформацію та невеличку книжну ви-
ставку до Днів народження  відомих 
письменників Олени Теліги, Валентина 
Чемерис, Уїльяма Теккерея та Барбари 
Картленд.

Бібліотекар Світлана Проніна пред-
ставила учасникам зустрічі цікаву інфор-
мацію та факти з біографії цих постатей. 

Зауважила, що її неймовірно «зачепила» 
доля Олени Теліги. 

Бібліотекарі поділилися власними 
враженнями від прочитання творів цих 
письменників, підкресливши, як цікаво 
розглядає історичні події та історичні 
постаті в своїх роботах В. Чемерис, як 
легко читаються романи Б. Картленд, 
про актуальність й в сучасному світі    
романів У. Теккерея.

Гості заходу дізнались для себе бага-
то нового та цікавого, а також залюбки 
взяли книги авторів, які їх найбільше за-
цікавили.

«Кожне засідання читацького клубу – 
це нові враження, нова інформація, - за-
певняють учасники клубу. – Це допома-
гає відкрити нові імена, або по-іншому 
подивитися на вже відомі факти. До того 
ж,  такі заходи неабияк популяризують 

читання. Коли завітав до бібліотеки, 
послухав цікаву розповідь про письмен-
ника, подивився на книжки – байдужим 
залишитися вже просто неможливо. 

Обов’язково візьмеш твір, що тебе за-
цікавив, та з нетерпінням будеш чекати 
вечора, аби скоріше почати ці читацькі 
пригоди».
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У час інформаційних технологій, 
мобільних пристроїв та модних ґадже-
тів рідко можна побачити підлітків, які 
просто спілкуються, не занурюючись 
у віртуальний світ. Не так багато з них 
приділяє увагу саме фізичному розвитку, 
спортивним заняттям, ведучи пасивний 
спосіб життя.

Спортивні змагання,  безсумнівно, є 
чудовою нагодою проявити себе для ба-
гатьох талановитих дітей. При всьому  
цьому завданнями є не тільки демон-
страція спортивної підготовки і високі 
спортивні результати.

Волейбол – вибір сильних. Слабкий 
або піде, або стане сильним. Здається, 
що там складного: м'яч, дві стійки, сітка. 
І незрозуміла для невтаємничених ма-
гія руху м'яча з рук в руки, вгору-вниз, 
справа наліво, доки не зів'ється він свіч-
кою над майданчиком і не погаситься 
вправною рукою, приносячи залікові             
бали команді.

Цією всією волейбольною романти-
кою дихають юні волейболістки Новоа-
йдару під керівництвом тренера ДЮСШ 
Олександра Єгоровича Каркачова, а та-
кож їхні гості, які завітали та збори та   
на товариські змагання.

Як нам розповів Олександр Єгорович, 
тренування спортсменки проводили дві-
чі на день – зранку та ввечері на волей-
больному майданчику в парку «Сосно-
вий». Вранці намагалися вийти десь о 
7:00-7:30, коли повітря було ще свіжим, 
й на дворі було не дуже спекотно. Ввече-
рі було трохи складніше. Хоч тренування 
й ставили на 18-у годину, температура 
повітря була все ще досить високою. 
Але, як зауважує тренер, спортсменки                  
все мужньо витримали.

На ігри, тренування та зустрічі до 
команд Мілового та Новоайдару також 
приїжджали команди волейболісток із 
Старобільська, Станиці Луганської та 
Смолянинового. 

«Я впевнений на всі 100 %, що збори 
пройшли з величезною користю, - запев-
няє Олександр Каркачов. – По-перше, 
зарядки, тренування, матчеві зустрічі 
тримали юних спортсменок у постійно-
му тонусі, ніхто не хотів розслаблятися, 
аби не дати «слабинку», адже ніхто ж 
не хоче програвати. Дівчата спробували 
свої сили не на змагальних майданчи-

ках, а в більш вільній атмосфері, спро-
бували сили суперників, змогли більш 
«розпробувати» їхню тактику гри. До 
того ж, ці зустрічі розвили фізичні дані, 
бойові якості спортсменок, вказали на 
помилки та допомогли знайти спосіб                           
цих помилок позбавитись.

Окрім звичних тренувань та змагань 
ми проводили своєрідні тестування 
та визначали переможців. Тестування 
були так чи інакше пов’язані з волей-
болом. Наприклад,  стрибки, метання 
м’яча та ін. Те, що своєрідне змагання 
все ж було, підштовхувало дівчат більш 
вправно та відповідально ставитись до 
своїх завдань. І це принесло свої резуль-
тати. За ці дні і місцеві спортсменки, і 
гості Новоайдару значно «підтяглися». 
Ми спеціально порівняли результати, 
показники першого дня зборів та ос-
таннього. Результат по-доброму дивує.                                     
Мету досягнуто! 

Та й окрім цього, крім спортивних 
навантажень та азарту гри, юні спортс-
менки розширили коло друзів та просто 
чудово провели час. Ми ходили купати-
ся на річку Айдар, багато фотографу-
валися напам’ять (до речі, фото колажі 
отримали дівчата, учасниці зборів, на 
згадку про чудово проведені дні), а на-
останок влаштували для спортсменок                        
дискотеку.

Приємно, що і тренери, і гравці оці-
нили свіже повітря в нашому населе-

ному пункті, гарні краєвиди. Але є те, 
чого нам поки що бракує. Було б чудово 
мати волейбольний майданчик зі штуч-
ним гумовим покриттям. Бо, уявіть, у 
таку спеку, грати, підіймаючи пил, не 
дуже зручно. Та й води поблизу, аби зво-
ложити майданчик, не було, а носити 
дуже далеко. Тож оце була проблема, з 
якою ми зіткнулися. Сподіваємося, вона 
підлягає вирішенню, і нам допоможуть 
осучаснити майданчик. І тоді він буде не 
гірше ніж у Старобільську чи Станиці                                 
Луганській».

Поділився своїми враженнями від гри 
й волейболіст зі стажем Володимир Мар-
тинов: «Я сказав би, що у цих школах    
не буває канікул.

Любителям волейболу Луганщини 
відомо, що найбільш сильні команди в 
даний час готують тренери юнацьких 
спортивних шкіл Новоайдару (Карка-
чов Олександр Єгорович), Мілового 
(Карабейников Андрій Володимирович) 
і Старобільська (Черниш Юлія Воло-
димирівна). У цих школа не буває кані-
кул, і підготовка спортсменів ведеться 
цілий рік. Ось і зараз я став свідком, 
коли  на волейбольному майданчику в 
парку «Сосновому» проходить трену-
вальний турнір між цими командами. 
Приємно відзначити, що саме наше 
селище обране для проведення зма-
гань як найкомфортніше і найбільш                                                       
упорядковане.

Це одноголосно відзначають і тре-
нери, і гравці, і їхні батьки, які роблять 
все для того, щоб їхні діти могли спо-
кійно розвиватися. До речі, від усіх 
тренерів без винятку – велика подя-
ка батькам. Адже вони, не зважаю-
чи ні на що, роблять все можливе для 
того, щоб їхні діти росли здоровими                                                                      
і міцними.

Спортивна боротьба на майданчи-
ку проходила наполегливо і цікаво. На 
літній час спорткомплекс в Новоайдарі, 
розташований в сосновому лісі, міг би, 
на мою думку,  дійсно стати базовим в 
області. Але тут бажано попрацювати 
над покриттям майданчика. У нас вже є 
два майданчики зі штучним покриттям, 
але це футбольні майданчики. Було б 
зовсім непогано, якби таке ж покрит-
тя з'явилося і у волейболістів. Думаю, 
з нашим селищним головою це цілком        
реальне завдання.

Побажаємо їм удачі та будемо нада-
лі слідкувати за результатами наших         
волейболістів».

Для завзятих волейболістів стукіт 
волейбольного м'яча – це ритм ударів 
серця. Для них волейбол подібний до 
всесвіту. У ньому також спалахують 
зірки. І ми це бачимо, бо скільки та-
лановитих волейболістів має Новоа-
йдарщина! Нехай не всі вони йдуть у 
професійний спорт, але вони роблять 
багато, аби розвивати спортивну славу                                                          
малої батьківщини.

Грати так, щоб уболівальники лю-
били, тренери дякували, суперники бо-
ялися, а рідні пишалися, навчає своїх 
підопічних тренер О. Є. Каркачов. А ще 
– тренуватися з тими, хто сильніший; не 
здаватися там, де здаються інші; віри-
ти у свої сили, тоді повірять й інші. Ці 
настанови згодилися багатьом у жит-
ті. Чимало випускників-волейболістів 
спілкуються та підтримують теплі сто-
сунки з улюбленим тренером і донині.                                               
І це надзвичайно цінно.

Тож і у відпустці, і  в спекотні літні 
дні тренер тримає руку на пульсі спор-
тивних подій, подає гарний приклад 
своїм вихованцям. І збори вкотре дове-
ли – волейбол в Новоайдарі на високо-
му рівні. Його люблять, у нього грають,               
ним захоплюються.

М. ТИХОНОВА.

Усі спортсмени звикли вести активний спосіб життя. А оскільки заняття спортом – це їхня улюблена справа, то відпочивають вони теж активно. Ось 
і під час літнього відпочинку більшість команд проводить час на спортивних зборах. Найчастіше подібні заходи відбуваються на морському узбережжі або                          
в тихих та спокійних місцях зі свіжим повітрям та гарною природою, де і відпочинок піде на користь, і умови для тренувань існують.

Таким спокійним, затишним та комфортним місцем для проведення зборів волейболісток став нещодавно й наш Новоайдар. З 8 по 16 липня в гостях                               
у новоайдарських волейболісток перебували гості із Мілового.

Нещодавно ми, троє дівчаток та троє 
хлопців, учні Райгородського ліцею, 
разом з нашим вчителем Олександром 
Олександровичем Шейкашем відправи-
лися у справжній похід з ночівлею! Ми 
дуже про це мріяли й давно збиралися, 
але весь час щось заважало, тож ми об-
межувались одноденними екскурсіями 
рідним краєм.

Але цим літом нам все ж вдалося орга-
нізуватися та втілити мрію в реальність. 
Цей похід можна назвати пробним – за 
межі Райгородки ми не виходили, вирі-
шили розкинути табір на березі річки. З 
собою ми взяли все необхідне. Щойно 
дістались обраного місця, хлопці відразу 
ж почали готувати дрова, а ми, дівчат-
ка, чистили овочі та готували все необ-
хідне для польового кулешу. Звичайно, 
все під наглядом Олександра Олексан-
дровича. Щоб упоратися зі спекою,                               
купалися в річці.

Коли дрова були заготовлені, ми по-
ставили варитися куліш, а самі почали 
встановлювати намети для ночівлі. Всі 
нюанси допоміг врахувати наш вчитель. 
Коли стало темно, Олександр Олексан-
дрович звернув нашу увагу на чисте 

небо, вкрите зірками, і почав нас навча-
ти орієнтуватися за сузір’ями, зірками. 
Це було і цікаво, і корисно. А ще ми          
спостерігали за супутниками.

Трохи пізніше ми повечеряли й по-
пили корисного натурального  чаю з 
листків малини, смородини та ягодами 
вишні. Сиділи з чаєм біля вогнища та із 
захватом слухали розповіді Олександра 
Олександровича про археологічні роз-
копки, посвяту в археологи. Ми мали 
безліч питань, і на всі він відповідав з 
радістю. Це було надзвичайно! За ціка-
вою бесідою ми й не помітили, як стало 
пізно, тож розійшлись по своїх наметах. 
Ми ще довго не могли заснути, сміялись, 
розмовляли, ділились враженнями.

О пів на четверту ми вже були бадьо-
рі на усміхнені, виспались на природі, 
на свіжому повітрі. Розпалили багаття, 
підігріли куліш, зробили чай та посніда-
ли. Потім зібрали речі, загасили багат-
тя, прибрали за собою, аби не лишати    
сміття, та відправилися додому.

Хочу сказати: всі наші походи – це не 
тільки розвага, це завжди пізнавально. 
Кожного разу ми дізнаємось щось нове, 
навчаємось тому, що знадобиться в жит-

ті. Крім цього, ми зовсім забуваємо про 
гаджети, користуємось ними тільки, щоб 
фото гарне зробити. Тож ці невеличкі  
подорожі – корисні з усіх боків.

Ця пригода, як і всі попередні, нам дуже 
сподобалась. Тепер у наших планах –                                                                                      
похід у село Безгинове. Будемо чекати 

із нетерпінням. Дякуємо Олександру 
Олександровичу за те, що знаходить 
час для того, щоб показати нам красу                   
рідного краю. Ми це дуже цінуємо.

Я. НІКОЛАЄНКО, учениця
Райгородського ліцею.

В минулому номері газети я прочитала статтю про зелений туризм                    
та велоподорож, учасницею якої була й сама.

Тож зараз я хочу продовжити цю тему та розповісти про наступний крок 
нашої туристичної команди.
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Купите себе красивый головной убор 
и не выходите без него на улицу. Это 
может быть шляпка, косынка или банда-
на – главное, чтобы она покрывала корни 
волос и макушку головы. Такое действие 
убережет кожу головы от нагревания, 
а волосы у корней – от пересушива-
ния. Обладательницы длинных волос 
могут заплести косу и спрятать ее под 
головной убор, тогда локоны по длине                                       
не будут выгорать.

Не окрашивайте волосы перед поез-
дкой. Мы понимаем, что даже в отпуске 
хочется выглядеть, как суперзвезда, но 
свежий красящий пигмент в сочетании 
с регулярным воздействием солнеч-
ных лучей – это бомба замедленного 
действия для шевелюры. К тому же, 
морская вода и ультрафиолет быстро 
вымывают цвет, так что после приез-
да домой все равно придётся краситься                                         
снова.

Обязательно пользуйтесь масками 
и бальзамами. После каждого мытья 
головы наносите средство на 5-7 ми-
нут, чтобы оно впиталось в волосы. 
Уходовая косметика создает защитную 
пленку на локонах, ультрафиолету слож-
нее попасть внутрь и разрушить струк-
туру волос. Кстати, не стоит на море 
пользоваться жесткими пенящимися                             
шампунями.

Помните про солнцезащитный 

спрей. Да-да, для тела и лица – само со-
бой. Мы говорим о волосах. В отпуск 
приобретите для себя специальную 
сыворотку или спрей с SPF-фильтром 
и наносите его на волосы перед тем,        
как выходить на улицу.

Никакой укладки. Кроме фена (а 
лучше и его не брать) вам на период 
отдыха не нужны никакие укладоч-
ные инструменты и средства. Во-
первых, плойка и утюжок пересуши-
вают и без того ослабленные солнцем 
и морем волосы. Во-вторых, сейчас в 
моде натуральная небрежность и слег-
ка влажные локоны – почему бы этим                                                              
не воспользоваться?

unian.net

Морская вода и ласковое солнышко положительно влияют на нервную си-
стему, кожу и общий тонус организма. Чего нельзя сказать про волосы. Из 
отпуска мы обычно приезжаем домой с тусклыми и сухими локонами, а потом 
отчаянно «гуглим» спасение.

1. Простой способ лечения мигре-
ни. Если очень сильно болит голова и 
нет под рукой лекарственных средств, 
воспользуйтесь льдом и горячей водой. 
Поместите ноги в тазик с горячей водой, 
а к голове приложите лед. Разница тем-
ператур отрегулирует давление в теле, 
поможет улучшить циркуляцию крови, 
снимет боль.

2. Против заложенности носа. Наж-
мите языком на нёбо, надавив при этом 
пальцем на точку между бровями. Пов-
торив такое действие несколько раз, вы 
почувствуете, как дышать становится  
намного легче.

3. Зубная щетка против черных то-
чек на лице. С помощью мягкой зубной 
щетки и зубной пасты можно сделать 
легкую чистку лица для избавления от 
черных точек. Просто помассажируй-
те щеткой с небольшим количеством 
пасты в проблемных местах. Лучшая 
паста для этого метода — с лекарствен-
ными травами: шалфеем, ромашкой,                              
крапивой.

4. Что делать с уставшими ногами. 
Уставшие, отечные ноги — не редкость 
в жаркое время. Чтобы снять усталость 
и уменьшить отек, сделайте себе мас-
саж бутылкой с ледяной водой! Просто 
поместите маленькую бутылку с водой 
под стопу и раскатывайте ее аккуратны-
ми движениями. От холода легчает сразу 
же…

5. Как снять зубную боль. Подержите 
во рту возле больного зуба глоток алко-
голя, лучше всего — водки. Пораженная 
область очистится от микробов под воз-

действием спирта и онемеет. Предпочи-
тайте анальгин аспирину — для снятия 
зубной боли аспирина нужно большее 
количество.

6. Как легче бросить курить. Сауна 
помогает организму быстро восстано-
виться после курения и совсем пере-
стать курить. В течение 3 дней после 
последней выкуренной сигареты ходите 
в сауну — выведете никотин из орга-
низма и прочистите легкие. А чистый 
организм так жалко снова отравлять                                   
дымом…

7. Как вытащить занозу. Особен-
но полезно это знать родителям ма-
леньких детей. Нанесите на место, 
где застрял осколок или заноза, смесь 
соды с водой. Можно заклеить ранку 
сверху лейкопластырем. Через неко-
торое время занозу будет очень легко                                                      
достать!

8. Если болит горло, ешьте зе-
фир. Зефир смягчает горло так же, как 
и мармелад. Ешьте эти два продук-
та, когда горло раздражено, — боль 
сразу станет слабее, глотать будет                                                        
легче.

9. Когда першит горло. При перше-
нии в горле почешите и помассируйте 
уши. Нервные окончания, находящиеся 
на мочках ушей, помогут снять спазм в 
горле.

10. Если обувь жмет и нати-
рает. Смочите полотенце в уксусе, 
туго заверните в него туфли и оставь-
те их так на ночь. Результат будет                                            
ощутимым!

mycharm.ru

Вкусное желе
из красной смородины

В этом году кустики красной сморо-
дины порадовали большим урожаем. 
Из любимых ягод было задумано сде-
лать очень много различных заготовок 
на зиму. Одним из самых любимых 
лакомств из смородины, несомненно,       
является варенье — желе.

Ингредиенты: красная смородина,  
сахар.

Домашнее желе из красной сморо-
дины — это невероятное сочетание кис-
ло-сладкого вкуса с яркой ноткой арома-
та ягод и густой желейной структурой. 
Нам нужно:

- красной смородины 0,5 кг;
- сахара 0,5 кг (по вкусу);
- воды 50 мл.
Как сделать желе из красной сморо-

дины. Собрать ягодки красной сморо-
дины своими руками или купить. Ягоды 
должны быть спелыми, ярко красного 
цвета, без дефектов. Красная смороди-
на плохо отделяется от веточек, но это 

не станет проблемой. Для этого рецепта  
подойдут ягодки на веточке.

Смородину промыть, удалить листья, 
если такие есть. Высыпать ягодки крас-
ной смородины в удобную емкость,      
добавить воду, отправить на огонь.

При постоянном помешивании дове-
сти до кипения на очень мелком огне. 
Ягодки должны стать мягкими, а кожица 
лопнуть.

Протереть ягоды через сито. Для 
варенья будет сок с мякотью, а шкур-
ки и косточки станут отличной осно-
вой для компота. Жмых можно разде-
лить на части и положить в пакетиках                                 
в морозилку.

Засыпать сок с мякотью сахаром и пе-
ремешать. Отправить на огонь. Варить 
на слабом огне 7 минут.

В подготовленные баночки разлить 
варенье — желе из красной смородины. 
Оно при остывании сразу начнет густеть 
и желироваться.

Закатать баночки специальным клю-
чом. Перевернуть. Накрыть теплым 
полотенцем. После остывания убрать 
быстрое варенье — желе из крас-
ной смородины на хранение в темное                           
и прохладное место.

Пленительный аромат, яркий цвет, 

желейная структура, волшебный вкус 
— родные и гости будут в восторге. Вку-
сное густое желе из красной смороди-                                                                           
ны — это лакомство, безусловно, до-
стойно стать фаворитом и частым гостем 
на каждом столе. Полезность данной 
заготовки зашкаливает, поэтому нуж-
но приготовить такого желе побольше                         
на период зимних холодов.

Густой джем
из вишни с желатином

Этот рецепт простой и хорош быстро-
той приготовления и универсальностью 
использования джема.

Для заготовки вишневого желе 
в домашних условиях необходимы                    
следующие ингредиенты:

- вишня без косточек (1 кг);
- сахар (1 кг);
- желфикс (1 упаковка (на пачке          

должно быть указано 2:1)).
Как приготовить джем из виш-

ни с желатином. Перед тем как на-
чать варить, следует подготовить виш-
ню: помыть, удалить хвостики, изъять                 
косточки. 

Готовые вишни без косточек необ-

ходимо измельчить. Сделать это мож-
но при помощи мясорубки, блендера               
либо сита.

Далее, требуется в небольшой ем-
кости смешать желфикс по инструк-
ции. Обычно это 2 ст. л. сахара и                                      
пачка желфикса.

Брать лучше желфикс марки 2:1 (т.е 
на 1 кг фруктов уходит 0,5 кг сахара). 
Но вишня - продукт капризный, трудно 
желируется, поэтому, лучше брать 1 кг 
сахара и именно такой желфикс.

Когда пюре перекручено, высыпаем в 
него готовую смесь желфикса и сахара, 
ставим на огонь и доводим до кипения, 
все время помешивая и снимая пену. 
Пены будет очень много, особенно, если 
вишня была замороженая.

Смесь следует довести до кипения 
и добавить сахара 1 кг. Варить на мед-
ленном огне, все время нужно мешать 
и контролировать, чтобы не было пены. 
Если пенку не убирать вовремя, то ви-
шневый джем будет мутным. Варим                          
так минут десять.

Изначально, в горячем состоянии, за-
готовка получится жидкой, но потом она 
зажелируется.

Разлить готовый джем в стерили-
зованные баночки следует горячим. 
Лучше брать емкость по 0,5 л. Закрыть 
пластиковой крышкой для хранения 
в холодильнике, либо закатать для                                 
хранения в кладовке.

Вкусный густой джем из вишни, 
приготовленный по такому простому 
и быстрому рецепту, станет отличным 
дополнением к утреннему завтраку 
либо же альтернативой покупным кон-
фитюрам, необходимым при выпеч-
ке домашних бисквитных рулетов или                           
круассанов.

Уникальность использования виш-
невого джема с желатином заключа-
ется именно в том, что в выпечке он                  
сохраняет форму и не течет.

suseky.com

 
Желе на зиму заготавливают из 

самых разных ягод и фруктов: смо-
родины, крыжовника, малины, слив, 
абрикос, яблок… Полезное домашнее 
желе — легкий вкусный десерт для 
малышей и взрослых. Даже зимой 
оно напоминает всем о жарком лете. 
Фрукты-ягоды продолжают всю зиму 
радовать окружающих своим превос-
ходным ароматом и вкусом, когда мы 
добавляем сладкую заготовку к раз-
ным блюдам. На приготовление гу-
стого десерта не нужно много време-
ни. Необходимо всего лишь желание!                                        
Приступайте!
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕН-
НЫ. Продажа. Установ-
ка. 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.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ с удобствами. 095-15-88-617.
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.
АВТОМОБИЛЬ Daewoo Nexia. 2011 г., белого цвета, пробег – 

81000 км. 095-13-10-197.
КОРОВУ на молоко. 099-67-123-00, 095-25-85-565.
НЕТЕЛЬ чёрно-белую. 099-345-99-76.
СЕНО, ПОРОСЯТ. 066-325-24-09.
Пятилитровый ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, б/у, в хорошем                           

состоянии. Недорого. 099-36-88-604.
Новое: СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-ПОЛУАВТОМАТ, ХО-

ЛОДИЛЬНИК, ШУРУПОВЁРТ, ПЕРФОРАТОР, БЕНЗОПИЛУ 
«Stihl MS 461», б/у: СТЕКЛЯННЫЕ БУТЫЛИ (20 л), ПРЕСС 
ДЛЯ СОКА, МОЛОЧНЫЕ БИДОНЫ (25 л), ЭЛЕКТРОПИ-
ЛУ «Кедр», СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЬ в ассортименте, ДРОВА        
КОЛОТЫЕ. 066-03-900-02 (желательно через SMS).

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

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

работа

14.07.2021 р. Новоайдарський районний територіальний центр 
комплектування та соціальної підтримки переформовано у Ща-
стинський районний територіальний центр комплектування та 
соціальної підтримки згідно адміністративно-територіального          
розподілу Луганської області.

Адреса: Луганська область, Щастинський район,                                             
смт. Новоайдар, вул. Айдарська, 2. Телефон: (06445) 9-43-47.

Графік роботи: понеділок – п’ятниця – 08:00-17:00, пе-
рерва – 13:00-14:00. Прийом громадян: вівторок – 09:00-13:00,                
14:00-16:00.

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

30.07.2021 г. –
40 дней светлой памяти

нашего дорогого, любимого
Александра Егоровича

ЕВДОКИМОВА
(26.01.1938 г. – 21.06.2021 г.)

Не передать, как сердцу больно,
И нужных слов – не подобрать,
Умел дружить ты так достойно,

Умел печаль легко прогнать.
Умел надежным быть и верным,

И жизнь неистово любил,
За что же небо стало гневным,

И почему твой час пробил?
Прощай навек, душа родная,

Свой прекратил ты жизни бег,
От нас на небо улетая,

Прощай, любимый человек.
Земля пусть пухом тебе будет,

И путь на небо – будет тих,
Никто тебя не позабудет,

Прими, родной,
последний стих...

Жена, дети,
внуки, родные, друзья.

ПОМНИМ.. .

Ответ на задание,
опубликованное в № 30

Повідомлення 
про оприлюднення проекту

регуляторного акту – розпорядження керівника 
Щастинської міської

військово-цивільної адміністрації
Щастинського району Луганської області

«Про встановлення ставок земельного податку та на-
дання пільг зі сплати земельного податку на терито-
рії Щастинської міської територіальної громади на 2022                                                                                         
рік».

Відповідно до ст. 9, 13, 21 Закону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської діяльно-
сті», з метою проведення публічного громадського обговорення, 
врахування інтересів суб’єктів господарювання та громадськос-
ті, вдосконалення Проекту розпорядження керівника Щастин-
ської міської військово-цивільної адміністрації Щастинського 
району Луганської області «Про встановлення ставок земель-
ного податку та надання пільг зі сплати земельного податку 
на території Щастинської міської територіальної громади на 
2022 рік», Щастинська міська військово-цивільна адміністра-
ція Щастинського району Луганської області повідомляє про 
оприлюднення проекту регуляторного акту — проекту розпо-
рядження керівника Щастинської міської військово-цивільної 
адміністрації Щастинського району Луганської області «Про 
встановлення ставок земельного податку та надання пільг зі 
сплати земельного податку на території Щастинської міської те-
риторіальної громади на 2022 рік» і аналіз його регуляторного                                                                             
впливу.

Основною метою прийняття регуляторного акту є запро-
вадження на місцевому рівні єдиного механізму щодо вста-
новлення ставок земельного податку та надання пільг зі спла-
ти земельного податку в новоствореній Щастинській міській                                         
територіальній громаді.

Головний розробник проекту розпорядження: Відділ земель-
них ресурсів,  розвитку аграрного сектору економіки та сіль-
ських територій Щастинської міської військово-цивільної ад-
міністрації Щастинського району Луганської області. Проект 
розпорядження розміщений на офіційній сторінці Щастинської 
міської військово-цивільної адміністрації Щастинського району 
Луганської області в мережі Інтернет за адресою: http://www.
schastye-rada.gov.ua/regulyatorna-d-yaln-st (в розділі Регуляторна                                   
діяльність).

З повним текстом проекту розпорядження та аналізу його ре-
гуляторного впливу можна ознайомитися у розробника регуля-
торного акту — у  відділі земельних ресурсів, розвитку аграр-
ного сектору економіки та сільських територій Щастинської 
міської військово-цивільної адміністрації Щастинського району 
Луганської області  щодня з 8.00 до 16.00, (перерва — з 13:00 до 
13:45), крім суботи та неділі, за адресою: 91480, м. Щастя, площа    
Миру, 9, каб. 2, тел. (0642) 960801.

Електронна адреса: 43982093@mail.gov.ua 
Просимо всіх зацікавлених осіб пропозиції та зауваження до 

зазначеного документу направляти в письмовому або електрон- 
ному вигляді протягом 30 днів з моменту опублікування про-
екту регуляторного акта на адресу відділу земельних ресурсів                
та розвитку сільських територій.

Выражаем искреннюю благодарность Прошкиной И., Иса-
киной А., Яровым, Селину Е., Перепелице Р., Сазоновой О. и 
всему коллективу Айдар-Николаевского клуба, а также руко-
водителю КФХ «Айдар-Овощ» Павлову Алексею Леонидови-
чу за помощь, оказанную в организации похорон нашей мамы 
и бабушки Скуридиной Нелли Максимовны.

Семья Рябоконь.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК  
на ім’я КОРІНЬ В’ячеслава Во-
лодимировича, 03.08.1976 р. н., 
вважати недійсним.

ПРИПИСНЕ СВІДОЦТВО 
на ім’я ШОПІНА Євгена Во-
лодимировича, 29.10.1982 р. н., 
вважати недійсним.

считать 
недействительным

Інформація для отримання дозволу
на викиди забруднюючих речовин

в атмосферне повітря
для Приватного акціонерного товариства

«ВФ УКРАЇНА»

Дизель генераторна установка (ДГ) Р33Е1 виробництва заводу 
FG WILSON (Великобританія) потужністю 33 кВА (26,4 

кВт) для аварійного електропостачання базової станції (БС) 
ПрАТ «ВФ Україна» розташована на території базової станції 
(БС) DON NOV NSP біля КТП, що існує за адресою: Луган-
ська обл., Щастинський (колишній Новоайдарський) район,                                              
с. Передільське.

На території проммайданчика знаходяться наступні дже-
рела утворення забруднюючих речовин: дизель-генера-
торна; дизель  генераторна установка (ДГ) Р33Е1 вироб-
ництва заводу FG WILSON (Великобританія) потужністю 
33 кВА (26,4 кВт); дизель-генераторна, бак з дизпаливом                                                                                   
V=144л.

На джерелах відбувається викид наступних забруднюючих ре-
човин у кількості: оксиди азоту (у перерахунку  на діоксид азо-
ту [NО+NO2] – 0,039 т/рік; оксид вуглецю – 0,0023 т/рік; сажа 
– 0,000136 т/рік; сірки діоксид – 0,0054 т/рік; метан – 0,000174 
т/рік; неметанові леткі органічні сполуки/вуглеводні насичені 
С12-С19 – 0,0029037 т/рік; азоту (I) оксид[N2O] – 0,000145 т/рік; 
вуглецю діоксид – 4,2594 т/рік.

Валовий викид складатиме 4,3094587 т/рік.
Вплив роботи майданчика на оточуючу атмосферу визна-

чається на підставі аналізу результату розрахунку розсіюван-
ня забруднюючих речовин в  приземному шарі атмосферного 
повітря, який показав, що перевищень ГДК на межах житло-
вих забудов та на межах СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин                                           
немає.

Скарги та пропозиції надавати до Щастинської місь-
кої військово-цивільної адміністрації за адресою: 91480, Лу-
ганська обл., Щастинський р-н, пл. Миру, 9; телефон/факс:               
(0642) 96-08-53. E-mail: 43982093@mail.gov.ua.

За додатковою інформацією  звертатися за адресою: 01601, 
м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15.

Строк подання зауважень – один місяць з дня                                          
опублікування.
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МОСЬПАНА
щиро вітаємо
з ювілейним

Днем народження!

В 75 розквітає життя, 
І душа,

наче пташка, співає! 
І хоч в юність
нема вороття, 

Та у серці вона оживає! 
Хай у житті Вашім
завжди буде літо, 

А якщо осінь –
то тепла й золота! 

Нехай у гості
їдуть завжди діти, 
Хай сміх і радість

на подвір’ї не стиха! 
Нехай рясні дощі

несуть для Вас здоров’я, 
Проміння сонячне

цілує у вуста! 
Нехай онуки

зігрівають Вас любов’ю, 
Бажаєм довгого

й щасливого життя!

З повагою – адміністрація та колектив 
Новоайдарської дитячої школи мистецтв.

30 июля
отмечает

свой День рождения
замечательная женщина, 
настоящий профессионал 

своего дела
Анна Константиновна 

БОЖКОВА!

Уважаемая и дорогая 
наша Анна Константи-
новна! Вы самая удиви-
тельная женщина, и мы 
гордимся, что вы возглав-
ляете наш коллектив. Са-

мые прекрасные качества, 
которые может воплотить в 

себе женщина, они присущи 
Вам.
Примите самые искренние по-

здравления от всего нашего коллек-
тива! Мы верим, что под Вашим руководством наш 
музей способен выстоять при любых кризисах! От 
всей души желаем Вам благополучия и крепкого здо-
ровья. Пусть рядом с Вами всегда будут надежные 
друзья, а любовь и под-
держка родных и близких 
придают Вам силы для но-
вых свершений и успехов 
во всех направлениях Ва-
шей деятельности. Пусть 
Вам всегда сопутствуют 
удача, любовь и счастье!

Ваш коллектив.

1 серпня
День інкасатора
День Повітряних Сил          
Збройних Сил України

5 серпня
Міжнародний день світлофора

8 серпня
День військ зв’язку Збройних 
Сил України
Міжнародний день офтальмо-
логії
Міжнародний день котів
День альпініста
День працівників ветеринар-
ної медицини
День будівельника

9 серпня
Міжнародний день корінних 
народів світу

12 серпня
Міжнародний день молоді

13 серпня
Міжнародний день шульги

14 серпня
Перший Медовий Спас        
(Маковій)

15 серпня
День археолога

19 серпня
Преображення Господнє   
(Другий Яблучний Спас)
День пасічника
Всесвітній день гуманітарної 
допомоги

21 серпня
Всесвітній день бездомних 
тварин

23 серпня
День Державного Прапора 
України

24 серпня
День Незалежності України

28 серпня
Успіння Пресвятої Богородиці 
День авіації України

29 серпня
Третій (Горіховий або           
Хлібний) Спас

Міжнародний день дій проти 
ядерних випробувань
День шахтаря
День далекобійника

27 июля отметила 20-летие
любимая доченька

КУДРИНА Маргарита!

Счастья желаем тебе бесконечного,
Яркого, полного и безупречного!
Будь, доченька, всегда красивой,

Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,

Всегда любимой, дорогой!
Пусть в жизни будет всё, что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба

И вечно юная душа!

С любовью – твои родные.

27 июля отметила 60-летний юбилей
наша дорогая и любимая

Светлана Леонидовна АНТОНЦЕВА!

Поздравляем с круглой датой!
И желаем от души

Жизнью только наслаждаться,
Вдохновения и сил!

И, конечно же, здоровья,
Близких рядом и друзей,
Много новых увлечений,

Фантастических идей!

С уважением, тётя Галя, дядя Ваня.

Дорогую, любимую 
жену, мамочку,

бабушку
Веру Васильевну

КРАВЧЕНКО
от всей глубины
любящих сердец

поздравляем
с 50-летним юбилеем!

Дорогая наша,
милая, родная!

Сколько хочется
тебе сейчас сказать!
Нашей преданности

нет конца и края,
Пожеланий наших

всех – не сосчитать.
Ты для нас – большой 

пример для подражанья,
И на жизненном пути 

ты, как маяк.
Мы тебе в своих

 сердечных пожеланьях,
Говорим сейчас,

что без тебя никак!
Родная жена, мамуля

и бабушка наша,
Желаем здоровья,

удачи, добра,
Пускай будет

дом твой полная чаша,
Пусть в сердце твоем

будет много тепла!

С любовью – муж, дочь, сын, внучка.

PR


