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День працівників
ветеринарної медицини

День будівельника
Шановні працівники
будівельної галузі!
Від
імені
районної
державної
адміністрації та районної ради прийміть
щирі вітання з професійним святом –
Днем будівельника.
Будівельники – представники мирної
і творчої професії, яка завжди була й
залишається однією із найшанованіших
і найпочесніших. Ви даруєте людям комфорт і затишок осель та
впевненість у майбутньому.
Сьогодні,
коли
наша
країна
переживає суворі випробування, ваші кваліфікація і досвід дуже
потрібні. Саме з вашою невтомною працею українські сім’ї
пов’язують надії на появу нових житлових будинків, об’єктів
інфраструктури, соціальних об’єктів.
Тож бажаємо вам, шановні будівельники, міцного здоров’я,
невичерпної енергії, оптимізму та успішної реалізації всіх проектів.
Зичимо миру, достатку та добра вам і вашим рідним!
Голова районної			
держадміністрації			
тетяна нОВИКОВА.		

Голова районної
ради
ВІКТОР МАКОГОН.

Шановні працівники ветеринарної медицини
Новоайдарського району!
Від імені районної державної адміністрації та районної
ради щиросердно вітаємо вас з нагоди професійного свята –
Дня працівника ветеринарної медицини.
У ваших руках – складна і відповідальна справа. Приємно
усвідомлювати, що для вас робота – це і покликання, і вічний
неспокій, і щоденна копітка праця.
Ви охороняєте територію району від занесення збудників
інфекційних хвороб тварин, проводите профілактику, ведете державний нагляд за якістю та безпекою продукції
тваринного і рослинного походження. Свідченням цього
є епізоотичне благополуччя району.
Сподіваємось, що ви й надалі з високою відповідальністю та
сумлінням будете виконувати поставлені перед вами завдання, дбати про нові професійні здобутки, а ваші зусилля винагороджуватимуться повагою і вдячністю жителів Новоайдарщини.
Сердечно бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, родинного
затишку та благополуччя!
Голова районної			
держадміністрації			
тетяна нОВИКОВА.		

Голова районної
ради
ВІКТОР МАКОГОН.

31 липня голова Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай та керівники правоохоронних органів
Луганщини зустрілись із громадою Новоайдарщини. В зустрічі взяли участь голова Новоайдарської райдержадміністрації Тетяна Новикова, голова райради Віктор Макогон,
селищний та сільські голови, керівники підприємств та установ, представники громадськості.
«Попереджаючи питання про виганщина має право розраховувамоги ДСНС щодо протипожежної
ти на преференції від держави,
безпеки у навчальних та медичвраховуючи особливе положення
них закладах, скажу, що механізм
області.
його вирішення вже визначений.
Також учасники зустрічі зупиОскільки на задоволення усіх
нились на питанні готовності
позовів тільки у Луганській області
медичних
закладів
району
потрібно 250 млн грн, щороку з
протидіяти COVID-19. Головдержавного бюджету виділятимуть
ний лікар ЦПМСД Ольга Корж та
по 50 млн грн на пожежну безпегенеральний директор районної
ку як цільову субвенцію. Разом із
лікарні Дмитро Гречишкін запевнитим, кожний район підпише «мили, що все необхідне для лікування
рову угоду» з ДСНС на три роки.
хворих в лікарнях є.
За цей час проблема має бути
Щоб громада мала можливість
вирішена остаточно», – розпочав
контролювати владу, Сергій Гайдай
розмову Сергій Гайдай.
пообіцяв жителям НовоайдарщиЩодо виплат постражда- го року. Крім того, наголосив він, Китай також зацікавився цим про- розповів Сергій Гайдай. – Ми ба- ни видати брошуру, в якій будуть
лим від пожежі в Смоляниново- за рахунок обласного бюджету в ектом. Обіцяють побудувати колію чимо політичну кризу в Лиси- зафіксовані конкретні проблеми, що
му. Кошти з державного бюджету у першу чергу будуть ремонтуватись впродовж року. «Моя тверда умо- чанську та Севєродонецьку. Є будуть вирішені наступномго року.
сумі 30,36 млн грн надійшли на ра- під`їзди до сільських шкіл.
На завершення зустрічі голова - залучення у роботу підприємств проблеми, які стосуються кожхунки райдержадміністрації, але чеЩодо мосту у Щасті. «Вже Луганщини», - наголосив голова ного жителя. Вони незадоволені ва районної ради Віктор Макорез казначейські процедури виплати працює робоча група, адже у місті ОДА.
місцевою владою. Необхідно на- гон подякував Сергію Гайдаю:
трохи затримались. Сергій Гайдай Щастя планується відкриття КПВВ,
ВЦА,
розподіл
районів вести лад». Найближчим часом, за «Ці дороги не ремонтувались 30
акцентував, що з держбюджету до- поблизу якого буде побудований та вибори в ОТГ. Депутати словами голови області, відбудеться років. Більше за всіх задоволені
датково виділено ще 2 мільйони мобільний центр сервісного об- Олексіївської сільської ради звер- заміна голови ВЦА Щастя.
сільгоспвиробники – тепер до
гривень на відшкодування збитків слуговування», – зазначив голова нулись до керівництва області з
А ось щодо виборів у населе- нас їдуть за продукцією. На нас
людям, решту буде виплачено з бюд- облдержадміністрації.
ініціативою про створення окремої них пунктах на лінії розмежуван- по-іншому дивляться!».
жету області, щоб кожна постражОбласні керівники правоЩодо залізничної гілки. «Ми Олексіївської громади. «Нові рай- ня Гайдай відповів: «Це стосується
дала особа отримала по 20 тис грн. розглядаємо нині ділянку до они, як і ОТГ, мають формуватися, національної безпеки. Рішення хоронних органів подякували
Декілька керівників будівельних Старобільська, а це близько 60 км. виходячи з економічної доцільності про те, де саме не буде виборів, новоайдарцям за плідну співпрацю.
фірм готові надати безоплатну Вона для нас важливіша. Це гло- об’єднання, спроможності гро- будуть ухвалювати вже депутати».
«Будемо
працювати
так,
допомогу у відбудові домівок.
бальний проєкт. Залізнична колія - мад, а вже потім люди мають
Пільги
сільгоспвиробникам. як депутати за місяць до
Дороги. «Цьогоріч в області збу- це не просто гілка. Це мости, спору- добровільно обрати собі голову», Відповідаючи на запитання щодо виборів!» – наостанок зустрічі
довано у шість разів більше доріг, ди, які є дуже дорогими, це робочі - відповів Сергій Володимирович. високих податків та повернен- пожартував очільник області.
ніж за останні п’ять років разом. місця, розвиток інфраструктури. Також він повідомив, що згідно ня ПДВ, Сергій Гайдай попросив
Завершується великий проект Ста- Франція готова інвестувати в з указами Президента, в Лиси- керівників
сільгосппідприємств
І. КРАСНОЩОКОВА.
ниця Луганська – Сєверодонецьк». будівництво залізничного спо- чанську та Севєродонецьку ство- підготувати обґрунтоване зверненСергій Гайдай запевнив зібрання: лучення, яке приєднає гілку рено ВЦА. «Жителі цих міст дав- ня, яке, він гарантує, буде переЗ 3 серпня розпочато випладорога Новойдар – Старобільськ Лантратівка — Кіндрашівська-Нова но наполягали на цьому, але були дано Уряду та Президенту. Хоча, ти допомоги постраждалим від
буде відремонтована до жовтня цьо- до всеукраїнської мережі, крім того, необхідні юридичні підстави, – за думкою очільника області, Лу- пожежі у селі Смолянинове.
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Дуже часто до нас в редакцію, в
райдержадміністрацію
звертаються
люди з проханням роз’яснити ситуацію
зі створенням ОТГ на території району,
як будуть розподілені населені пункти та
до яких ОТГ відноситимуться.
Надаємо роз’яснення. 12 червня 2020
року Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль підписав Розпорядження Кабінету
Міністрів України N 717-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних
громад Луганської області».
Відповідно до абзацу першого пункту
7 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» визначені
адміністративні центри та затверджені
території
територіальних
громад
Луганської області згідно з додатком.
Ось що стосується територій Новоайдарського району.
До
Новоайдарської
громади
(адміністративний
центр
- смт. Новоайдар) увійдуть Новоайдарська, Бахмутівська, Гречишкинська, Денежниківська, Дмитрівська,
Колядівська, Муратівська, Новоохтирська, Олексіївська, Побєдівська, Райгородська, Співаківська, Штормівська громади.

7 серпня

2020 р.

В рамках децентрализации Верховная Рада проголосовала за ликвидацию 490 старых районов и образование 136 новых.
В правительстве подсчитали, что в ближайшие три года экономия от уменьшения количества районов составит
около 1,5 млрд грн ежегодно.

До Щастинської (адмінцентр м. Щастя) - Щастинська, Передільська
(Станично-Луганський район), Петропавлівська (Станично-Луганський район),
Трьохізбенська громади,
До Сєвєродонецької (адмінцентр м. Сєвєродонецьк) - Сєвєродонецька,
Борівська, Боровенська (Кремінський
район), Єпіфанівська (Кремінський район), Мирнодолинська (Попаснянський
район), Новоастраханська (Кремінський
район), Сиротинська, Смолянинівська
(Новоайдарський район), Чабанівська
(Новоайдарський район) громади.
До Гірської (адмінцентр у м. Гірське)
- Гірська, Золотівська, Кримська (Новоайдарський район), Нижненська,
Новотошківська, Тошківська громади.

К тому же укрупнение районов предполагалось в рамках децентрализации,
когда роль объединенных территориальных громад должна возрасти, а роль
районов существенно уменьшиться.
Район – это административно-территориальная единица для правительства, а
не для граждан. В такой большой стране
с большим количеством населения, как
Украина, недостаточно только общин
и областей – должен быть промежуточный, районный уровень управления.
Районные советы и в дальнейшем
будут принимать решения, а райгосадминистрации – их выполнять. Хотя
часть полномочий отойдет к громадам –
содержание учреждений образования,
ЦНАПов, коммунального имущества.
Противники укрупнения районов
утверждают, что пока не готова законодательная база, неизвестно, как будут
распределяться между районами и общинами больницы, школы, дома культуры и другое имущество, а также что
будет с деньгами.
Как укрупнение районов связано с
местными выборами?
После ликвидации 490 районов в
Украине будут избирать глав более
тысячи громад, депутатов сельских,
поселковых и городских советов, депутатов 136 районных советов, депутатов 22 областных советов (кроме Луганской, Донецкой областей
и аннексированного Крыма).
Что изменится для людей?
Самый большой негатив среди населения вызвала потенциальная необходимость ездить в райцентр за разными
справками и оформлением документов.
По этому поводу советник министра развития общин и территорий Иван Лукерья
заверил, что с этим трудностей не будет.
«Новые 136 районов моделировались
таким образом, чтобы центр района имел
наиболее удобное транспортное сообщение с любой точки нового укрупненного района. Граждане должны осознать,

что они не являются жителями района,
они не являются жителями районного
центра, они – жители громады. Все, что
было важно раньше в районном центре –
администрации и так далее – переходит в
громады. Для людей расстояние до получения услуг уменьшится в 2-3 раза, так
как все функции перешли в громады», –
убеждает он.
В свою очередь, нардеп Лариса Билозир, которая также возглавляет подкомитет по админуслугам и процедурам,
сообщила, что сейчас в первом чтении
уже принят законопроект о создании
ЦНАПов в каждой громаде.
«К 1 января 2022 года ЦНАПы, которые находятся в административных районных центрах, будут трансформированы в ЦНАПы ОТГ. И к тому же времени
должны быть созданы ЦНАПы в общинах с населением более 10 тыс. человек.
Предварительно к 1 января 2024 года
громады менее 10 тыс. человек будут
обязаны создать ЦНАП и под это есть
ресурсы», – заверила нардеп.
По ее словам, в ЦНАПах также могут работать представители центральных органов исполнительной власти и
территориальных подразделений.
«Разговоры о том, что за справкой
надо будет ехать в районный центр, –
это полная ерунда. Тем более, если уже
предусмотрен ресурс, то мы будем делать все для того, чтобы все услуги предоставлялись в громаде. На сегодняшний день уже в сельских громадах, кроме
паспортов, предоставляются некоторые
материальные услуги, услуги ЗАГСа по
регистрации актов гражданского состояния или проживания», – утверждает
Лариса Билозир.
Когда новые районы начнут
функционировать?
После местных выборов 25 октября райсоветы утратят свои полномочия. Правда, райгосадминистрации еще будут работать до конца
2020 года, так как они уже получили

в этом году бюджетные средства.
Планируется также переходный период, который продлится полгода – с 1
января по 1 июля 2021 года. Для получения справок жители отдаленных сел
и поселков, до создания ЦНАПов в громадах могут обращаться в ближайшие
профильные терруправления.
Что будет с доходами громад?
Законопроект № 3614, разделяющий
доходы и расходы между бюджетами
районов и территориальных громад,
парламент может принять до сентября.
Исходя из законопроекта, доходы и
расходы между бюджетами районов и
территориальных громад разграничат.
Районные бюджеты предлагается исключить из системы горизонтального выравнивания. То есть районные бюджеты не
будут получать базовую дотацию и не
будут в прямых межбюджетных отношениях с государственным бюджетом.
Как будут работать местные суды
после укрупнения районов?
Местные общие суды продолжат рассматривать дела в пределах старых районов, пока не произойдет смена системы
и не начнут работать новые.
Об этом говорится в письме Рады судей Украины, которое направили главам
местных и апелляционных судов.
Также в Раде судей напомнили, что суд
образуется, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит
в Верховную Раду Президент Украины
после консультаций с Высшим советом
правосудия.
Основаниями для образования или
ликвидации суда являются изменение
системы судоустройства, необходимость
обеспечения доступности правосудия,
оптимизации расходов государственного
бюджета или изменение административно-территориального устройства.
То же касается работы местных прокуратур, полиции и отделов
Пенсионного фонда.
slovoidilo.ua

Як обирається староста? Старости
віднині не обираються шляхом прямих
виборів. Змінюється процедура обрання: непрямі вибори старост унормовані
тепер у Законі України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Відповідно до ч. 1 ст 54-1 Закону
староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного
сільського, селищного, міського голови.
Хто може бути старостою? Варто пам`ятати, що відповідно до ст. 38
Конституції України громадяни серед
іншого мають право бути обраними
до органів місцевого самоврядування
та користуються рівним правом доступу до служби в органах місцевого
самоврядування.
Але при цьому, відповідно до ст. 3
Закону, громадяни України реалізують
своє право на участь у місцевому
самоврядуванні за належністю до
відповідних територіальних громад
(ч. 1). Будь-які обмеження права гро-

мадян України на участь у місцевому
самоврядуванні залежно від їх раси,
кольору шкіри, політичних, релігійних
та інших переконань, статі, етнічного
та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на
відповідній території, за мовними чи
іншими ознаками забороняються (ч. 2).
Повноваження старости. Повноваження старости визначені у ч. 4 ст. 54-1.
Дослівно:
1. Представляє інтереси жителів
відповідного села, селища у виконавчих
органах сільської, селищної, міської
ради;
2. Бере участь у пленарних засіданнях
сільської, селищної, міської ради та
засіданнях її постійних комісій;
3. Має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської,
селищної, міської ради, засіданнях її
постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного
села, селища;
4. Сприяє жителям відповідного
села, селища у підготовці документів,
що подаються до органів місцевого
самоврядування;

5. Бере участь в організації виконання рішень сільської, селищної,
міської ради, її виконавчого комітету,
розпоряджень
сільського,
селищного, міського голови на території
відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх
виконанням;
6. Бере участь у підготовці
проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що
реалізуються на території відповідного
старостинського округу;
7. Вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної,
міської ради з питань діяльності на
території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської,
селищної, міської ради, підприємств,
установ,
організацій
комунальної
власності та їх посадових осіб;
8. Бере участь у підготовці
проектів рішень сільської, селищної,
міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного
старостинського округу;
9. Бере участь у здійсненні кон-

тролю за використанням об’єктів
комунальної
власності,
розташованих на території відповідного
старостинського округу;
10. Бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного
села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради
про його результати;
11. Отримує від виконавчих органів
сільської, селищної, міської ради,
підприємств, установ, організацій
комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і
матеріали, необхідні для здійснення
наданих йому повноважень;
12. Сприяє утворенню та діяльності
органів самоорганізації населення,
організації та проведенню загальних
зборів, громадських слухань та інших
форм безпосередньої участі громадян у
вирішенні питань місцевого значення у
відповідному селі, селищі;
13. Здійснює інші повноваження,
визначені цим та іншими законами.
decentralization.gov.ua
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3 серпня відбулася зустріч представників Люксембургського Червоного Хреста з головою районної державної адміністрації Тетяною Новиковою, головою
районної ради Віктором Макогоном, головою Новоайдарської районної організації Товариства Червоного Хреста України
Наталею Поздняковою, в.о. начальника
управління соціального захисту населення Юлею Білецькою, головним лікарем
КНП «Новоайдарський ЦПМСД» Оль-

гою Корж. На зустрічі обговорювались
питання реалізації проєктів на 2020-2021
роки: щодо продовження роботи мобільної бригади патронажної служби зі збільшеним спектром послуг (стоматологічні,
гінекологічні, лабораторний аналіз крові); придбання для умовно одиноких осіб
заходів реабілітації (милиці, ходунки,
коляски); про ремонт приміщень соціального значення, створення на базі клубу
с. Денежникове, дитячого садочку
с. Райгородка, БК с. Трьохізбенка –
центрів розвитку громадян.
ndar.loga.gov.ua

НОВОАЙДАРЩИНИ»

Дисципліна на дорозі –
це збереження життя!

Дотримання
правил дорожнього руху – запорука безпеки.
Тому, аби не стати винуватцем аварії або її
жертвою,
необхідно
сумлінно та неухильно
дотримуватися ПДР.
Новоайдарський відділ поліції інформує,
що протягом півріччя на території Новоайдарського району зареєстровано 18 ДТП, з
травмованими – 10. Кількість травмованих
осіб – 18, загиблих – 3.
Основними причинами ДТП є порушення маневрування, порушення швидкісного режиму і керування транспортом у
нетверезому стані.
З метою посилення контролю за безпекою дорожнього руху, запобігання загибелі та травмуванню людей на вулично-дорожній мережі області з 23.07.2020 р. по
31.08.2020 р. проводяться профілактичні заходи щодо зниження аварійності на
території Луганської області.
Сектор реагування патрульної поліції
Новоайдарського ВП ГУНП
в Луганській області.

«Art-ЛАБОРАТОРІЯ» за підтримки
Програми ООН із відновлення та розбудови миру в Новоайдарській громаді. толерантного суспільства, про «дерева
Перша зустріч з представниками особливих людей» та наголосила про
лабораторій, що підтримуються Про- важливість бути «зеленими».
Наступним кроком стала інша
грамою ООН із відновлення та розбуяка
зорганізовалась
дови миру, в Новоайдарській громаді лабораторія,
попередньої
–
«Artбула до карантинних обмежень в березні впродовж
2020 року. Тоді громаду відвідала ЛАБОРАТОРІЯ». За карантинних умов
сама лабораторія відбулась в ЗУМі, але
«Лабораторія толерантності».
Захід проводився за принци- її результатом став мурал, адже «Кольопом «рівний рівному». Лаборанти ри життя» та «Фарби вулиць», що оточу«ЛАБОРАТОРІЯ
ТОЛЕРАНТНОСТІ» ють нас кожного дня, впливають на наш
– молоді та активні працівники ГО психологічний стан. Мурали перетво«Фундація простір» (Яна Литовка) та рюють сірі вулиці на цікаві картинки, а
ГС «Луганська обласна асоціація органі- акції по їх виробленню дійсно єднають
зацій осіб з інвалідністю» (Майя Берідзе, людей, громади, різноманітні світогляди.
Ян Птушко – відомий мураліст з Луганчленкиня ісламського культурного
центр «Бісмілля», м. Сєвєродонецьк) за щини, лаборант «Art-ЛАБОРАТОРІЯ» –
підтримки Консультативної ради з пи- на он-лайн зустрічі представив активній
тань соціальної єдності, що працює при спільноті своє бачення. ОхарактеризуUN RPP, відвідали Комунальний заклад вав мурал таким чином: «Я намагався
«Новоайдарська обласна загальноосвітня в концепт муралу закласти прагнення
санаторна школа-інтернат I-III ступенів» до знань через зображення рюкзачка,
який єднається та заварюється в чаші та
Луганської області.
Метою просвітницької кампанії перетворюється на купу знань та вмінь,
«ЛАБОРАТОРІЯ
ТОЛЕРАНТНОСТІ» які необхідні для розвитку громади».
Під час лабу Ганна Борова –
є розбудова миру шляхом донесення важливості інклюзивного і толе- спеціалістка з питань соціальної єднос
рантного суспільства у запобіганні ті – популяризувала існуючі досягненконфліктів; виховання толерантності, ня напрямку роботи Програми ООН із
солідарності, діалогу та взаєморозуміння відновлення та розбудови миру щодо
в молодіжному середовищі громад соціальної єдності та роботи з молоддю.
А психологиня лабу, Людмила
Луганської області, популяризація досягнень напряму роботи Програми ООН Кобзєва, провела цікаве тестування
із відновлення та розбудови миру щодо учасників лабу та розповіла про вплив
соціальної єдності та роботи з молоддю. кольорів на психоемоційний стан людиМайя Берідзе розповіла про роль та ни та зазначила, що колір має два впливажливість толерантності у побудові ви на організм людини. Перший – це
мирного суспільства, на прикладах кванти енергії, що надходить в організм
роз’яснювала питання інклюзії та із зовнішнього світу; другий – квант
розповідала про значимість волонтер- інформації про навколишній світ. Зазнаства для молоді. На прикладі історії чила, що вчені, аналізуючи відмінності в
успіху фестивалю-конкурсу «Світ без колірних перевагах в залежності від віку
обмежень» спростувала стереотипи та освітнього рівня, вважають, що прості,
щодо неповноцінного життя людей з чисті, яскраві кольори діють на людину
інвалідністю та донесла, що людина як сильні, активні подразники. Вони заз інвалідністю може бути щасливою довольняють потреби людей зі здоровою, не втомленою нервовою системою:
попри усе.
Яна Литовка на прикладі створення дітей, підлітків, молоді, людей фізичної
та роботи діалогової платформи-муль- праці, відкритих, простих і прямих натихабу «Green Lab» продемонструвала тур. Складні, мало насичені, розбавлені
досвід організації креативних діалогових відтінки діють, скоріше, заспокійливо,
просторів для молоді, розповіла про влас- ніж збудливо, викликають більш складні
ний досвід волонтерства та співпрацю з відчуття, відображають потреби людей
UNRPP, розповіла, яким чином молодь досить високого культурного рівня та
може сприяти побудові активного гро- стають в перевазі людьми середнього та
мадянського суспільства та побудові похилого віку, інтелігентної праці, людь-

ми з втомленою і тонко організованою
нервовою системою.
Дізнавшись про кольори, стали до
роботи.
До роботи Яна Птушко долучився й Золтан Надь. Тож два мураліста
створювали для нас шедевр протягом
майже 4 днів.
В результаті на стіні опорного закладу
Новоайдарська школа-гімназія з’явився
цікавий витвір.
Маємо надію, що мурал в громаді
стане центром уваги громадян, які
автоматично почнуть думати та облаштовувати місце біля муралу для
відпочинку, наприклад. Хотілось би побачити біля муралу лавочки та міні паркову зону, світло та підсвітку, висаджені
гарні рослини та якісні алейки.
Думаємо, що місце біля
муралу
буде
майданчиком для фотографування та
роздумів, згуртування громадян, відкритим майданчиком
для діалогу та роздумів, що
гарно впливають на настрій
громадян.
Заходи
«Лабораторія
толерантності»
та
«ArtЛАБОРАТОРІЯ» організовані
в межах Програми ООН
із відновлення та розбудови миру за організаційної
підтримки
Новоайдарської
районної державної адміністрації, Новоайдарської районної ради, відділу освіти
РДА, КЗ Новоайдарська обласна загальноосвітня санаторна
школа-інтернат
I-III ступенів» Луганської
області, ГС «Луганська обласна Асоціація організацій
людей
з
інвалідністю»,
Консультативної ради з питань примирення та соціальної
єдності Програми ООН із
відновлення та розбудови
миру та фінансової підтримки
урядів Данії, Швеції та
Швейцарії.
Сподіваємось, що Новоайдарську громаду після
цих лабів ще відвідають й
інші, тому можемо ще чекати і на «Лабораторію
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1,2 мільйона тонн зернових
намолочено в області
на даний час
Обмолочено 320,8 тис. га площ зернових,
що складає 80,0 %.
Урожайність - 38,3 ц/га, що більше
показника минулого року на 2,8 ц/га.
Озимої пшениці обмолочено 271,6 тис.
га площ, намолочено 1 млн 62 тис. тонн,
(урожайність – 39,1 ц/га); ярого ячменю – 34,4 тис. га, 103,8 тис. тонн (30,2 ц/га);
озимого ячменю – 9,9 тис. га, 35,6 тис. тонн
(36,0 ц/га); гороху – 3,4 тис. га, 6,5 тис. тонн
(19,2 ц/га).
У цьому році аграрії розширили площі під просо (на 11,5 тис. га), гречку (0,2
тис. га) та кукурудзу (3,4 тис. га). Стан
посівів кукурудзи дозволяє очікувати на
новий рекорд врожаю цієї культури.
У 2020 році на проведення весняно-польових робіт аграріями області
спрямовано 4,1 млрд гривень. До збирання врожаю задіяно 1006 одиниць
зернозбиральних комбайнів.
На території області розташовано 19
підприємств, які здійснюють зберігання
зернових культур, загальною ємністю 848
тис. тонн. До приймання зерна врожаю 2020
року готові 16 елеваторів загальною ємністю зберігання 766 тис. тонн. Крім цього,
сільгоспформування всіх форм власності
мають власні потужності для зберігання
врожаю ємністю понад 1 млн тонн.
зняття стереотипів», «Лабораторію
інновацій» та «Лабораторію Амбасадорів миру». Знаємо, що буде
цікаво та корисно.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН
(ПРООН), Структура ООН з питань
ґендерної 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, Європейський інвестиційний
банк, а також уряди Великої Британії,
Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини,
Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та
Японії.
О. КІЗІЛОВА, депутат
Новоайдарської районної ради.
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Наш район всегда славился талантливыми и увлеченными людьми – о многих из них мы с большим удовольствием рассказывали и продолжаем рассказывать на страницах газеты. Сегодня мы хотим познакомить читателей газеты с еще одним творческим человеком – мастерицей на все руки,
замечательной швеей Валентиной Николаевной Мальцевой.
Нисколько не будет преувеличением то, что масте- внешний вид изделий совсем не страдал. Что сказать,
рица со своими работами славится чуть ли не на по- талант да и только! Так что к школьному выпускному
ловину области: в свое время за свадебными и выпуск- балу девушка уже имела неплохой опыт в шитье.
ными платьями к ней выстраивались длинные очереди
А дальше…. Она пошла по педагогичепрактически на год вперед.
ской стезе: окончила институт, работала восА началось её увлечение рукоделием, шитьем еще питателем, логопедом, методистом. И хотя
в раннем детстве. Маленькой девочкой она уже с удо- работа забирала много сил и времени, от хобби – шитья –
вольствием мастерила оригинальные наряды своим женщина не отказывалась никогда.
куколкам. Кстати, крестная Валентины после Второй
Когда вышла «на выслугу», на заслуженный отдых,
Мировой войны была знатной портнихой в Луганске. первым делом решила добыть новые знания по шитью
И, глядя на свою крестницу, замечала: «Точно шве- и разобраться наконец-то с замысловатыми выкройей будет. Смотрите, как правильно иголку держит, ками. Для этого записалась на двухгодичные курсы.
хоть никто ее этому еще не учил».
Вспоминает, что, выполняя задания, многие слушатели
В общем, крестная почти как в воду глядела. Когда курсов спрашивали у преподавателей: «Почему у МальВаля пошла в школу, мама записала ее на курсы кройки цевой получается красиво и аккуратно с первого раза, а
и шитья. Девчонка ходила туда с удовольствием, шить у нас нет?». На что преподаватель отвечал: «Да я воу нее получалось очень хорошо. Единственное, с вы- обще не знаю, что Мальцева на этих курсах делает. Она
кройками на тот момент «не подружилась» (видимо, и так все умеет». Но Валентина Николаевна утверждля схем оказалось маленькой), поэтому все делала дает, что курсы дали ей очень много. Тем более, что
«на глаз». Рисовала, вырезала, примеряла перед зер- она всегда с удовольствием обучается новому, а мода
калом. Если нужно было, исправляла. Кстати, от этого так переменчива, и хочется всегда быть «в теме».
После переезда из Луганска в Райгородку Валентина
Николаевна еще больше увлеклась этим занятием. Взялась за очень тонкую и ответственную работу – стала
шить свадебные платья. Думаю, не нужно объяснять,
какое огромное значение имеет для невесты это платье.
Каждой хочется быть неповторимой, сказочной, воздушной принцессой в оригинальном чудесном платье.
И Валентина Николаевна многим девушкам подарила
эту сказку, благодаря своей тонкой работе создав им
просто сказочные свадебные наряды.
Собственно говоря, о том же мечтают и девчонки,
отправляясь на свой выпускной. Из-под иголки мастерицы вышло несчетное количество прекрасных
выпускных, вечерних платьев, которые сделали их
обладательниц настоящими королевами вечера.
Многие райгородцы до сих пор с увлечением и
восторгом вспоминают о показе мод, который устроила мастерица в ДК. А еще была выставка свадебных и вечерних платьев. Такие вот интересные
культурно-модные события.
Для нашей талантливой рукодельницы ткань
значения не имеет. Она со всеми находит общий
язык и каждой придаст новую шикарную форму.
Главное, чтоб красивая была.
В. Н. Мальцева создает по-настоящему авторские работы, уникальные и единственные в своем
роде. Не только невесты и выпускницы имеют счастье дефилировать в ее нарядах, но и детишкам тоже
везет. Мастерица придумывает замечательные костюмы детсадовцам, в которых маленькие райгородцы замечательно чувствуют себя на различных
праздничных мероприятиях.
— Стоит мне увидеть отрезок красивой ткани, как

Ну, было! В тот четверг, 30 июля, многие наши ветераны, нарядные и торжественные, спешили в
Терцентр на дружескую встречу после долгого перерыва. Зал был полон, еще многие и стояли. Как сказала ведущая, сотрудница Терцентра Ирина Приходько: «Давайте вместе с вами отметим Международный День дружбы, который по предложению ООН отмечается с 2011 года и призван привлечь внимание
международных и религиозных организаций к проведению мероприятий, способствующих укреплению
дружеских отношений на всех уровнях».
А дальше вниманием всех зрителей завладел молодежный (!) музыкальный коллектив «Гармония»,
который исполнил ряд песен, посвященных добрым
человеческим отношениям: «Дружба крепкая не сломается», «Верба», «Наши руки не для скуки», «Околица»
и еще ряд любимых всеми песен.
Многие еще не знают, что у нас родился и все больше
заявляет о себе творческий ансамбль «Гармония». В его
составе ветераны труда, пенсионеры, но они привнесли
в него всю молодость своей души, почему мы и считаем
его молодежным. Возглавляет его преподаватель Детской школи искусств В. И. Мосьпан. С ним вместе его
коллега В. В. Бойков.
Вообще, выступления ансамбля «Гармония» пока
камерные, в зале Терцентра, но надо полагать, что
не за горами и выход на большую сцену.
Надо же, как неожиданно раскрылся талант участницы ансамбля Анны Михайловны Тихановой!
Много лет работал рядом и не знал, что у нее такой
красивый и сильный голос.
Также раскрылся талант Бориса Кравцова. Радушно
воспринят дебют Татьяны Гершук.
Даже жена Нина долго не подозревала, что у ее мужа
Василия Федоровича Антонюка дарования тоже многогранны. Он что спеть, что цыганочку станцевать, что
на огороде отличиться – умеет все. Вообще, кто такой

Антонюк? Надо с ним познакомиться поближе. Ему
никак не к лицу понятие «пенсионер», бывший моряк.
Он всегда подтянут, чисто выбрит, ботинки начищены.
Осенью и зимой ему нисколько не в тягость пройти тричетыре километра пешком на
дачу. Если кратко, он – человек,
влюбленный в жизнь. «Никто же нас не заставляет петь,
мы песне открываем душу и
тело, - убежденно говорит он.
– Нам в радость общаться друг
с другом. Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить весь коллектив Терцентра во главе с
М. В. Адониной за то, что нам
приобрели музыкальные инструменты, пошили сценические костюмы и искренне поддерживают наши творческие
порывы», - заявил В. Антонюк.
На концерте не был забыт
и разговорный жанр. Первый
раз услышал, как проникновенно читает стихотворение Валентина Гончарова.

сразу вырисовывается некий образ, идея, которую обязательно хочется воплотить в жизнь, — говорит моя
собеседница. — Бывает, что материал лежит на полочке долгое время, не идет в работу, а потом в определенный момент понимаешь, что именно из него
хочется сделать, - говорит мастерица.
По-другому и не может быть, потому что Валентина Николаевна в каждое творение вкладывает частичку своей души, аккуратно делая выкройку будущего наряда и строчку за строчкой сшивая все
его детали. На создание одного платья или костюма
уходит несколько дней кропотливой работы. Но в
умелых руках мастерицы дело спорится: ее модели всегда готовы в нужный срок и выглядят просто
великолепно, взгляд не отвести!
Для Валентины Мальцевой важно видеть результат
своего труда, пусть на рукоделие уйдёт время и силы,
но красота, созданная ее руками, будет радовать людей
и вдохновлять рукодельницу на новые задумки.
Эта обаятельная, скромная, увлечённая женщина
наделена многими талантами. Она любима семьей,
уважаема односельчанами. Взгляд проходящих мимо
ее двора радуют замечательные цветы, украшающие
дворик… Её золотые руки не знают устали: она всегда
готова окунуться с головой в любимое дело.
За плечами у Валентины Мальцевой большой опыт
работы, а задумок еще больше. Так пусть все они
обязательно воплотятся в жизнь!
М. ТИХОНОВА.
Затронули все струнки души своими прочтениями
Лилия Заика и Оксана Котова.
Отдельного разговора заслуживают художественные выставки Оксаны и Надежды Котовых, Бориса
Кравцова, которые здесь были представлены. Это и
полет фантазии, и тонкое мастерство, и задушевность.
Все это надо видеть своими глазами.
Девиз у нас все тот же: никто не запретит нам
жить красиво! Как сказала в одном стихотворении Валентина Гончарова: «Все равно живем
мы лучше всех!».
Б. ИЛЬЧЕНКО.
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Недавно в кафе «Пирамида» состоялся турнир по бильярду
«Московская пирамида», посвященный Дню Крещения Руси.
Уже традиционно бильярд- двух бортов или один из шаров
ные турниры, проводимые в Но- упал в лузу.
За каждый правильно завоайдаре, приобретают статус
межрайонных, так как в них при- битый в лузу шар игроку принимают участие бильярдисты из суждается одно очко. В случае
населенных пунктов других ра- нарушения правил от текущего
йонов нашей области. Об уровне счета нарушителя отнимается
проводимых соревнований мож- одно очко, это осуществляется
но судить и по тому, что спортс- путем выставления шара с полмены преодолевают расстояния ки на поле. За нарушение праболее 200 км, чтобы встретить- вил игры применяются штрафы.
ся с единомышленниками и Один из забитых игроком шаров
возвращается на стол. Если же
побороться за звание лучшего.
Итак, в турнире приняли этот игрок не успел закатить ни
участие как уже достаточно одного шара, изымается шар,
известные спортсмены-бильяр- который игрок закатит первым.
дисты, так и молодые представи- Этот шар устанавливается на
тели этого направления. Игроки крайнюю точку.
В результате упорной борьпредставляли Северодонецк, Новопсковский район, Новоайдар бы места распределились слеи Михайловку. Владимир Кор- дующим образом: третье место
неев, Александр Копанев, Борис разделили два игрока, продевысокий
Черенок, Михаил Сыров, Антон монстрировавших
Литовченко, Олег Слотвинский, уровень, Владимир Корнеев и
Анатолий Глайборода, Евгений Евгений Декин; второе место
Декин, Владимир Богатырев, по праву занял Сыров Михаил;
Александр Грачев, Владимир а вот звание наисильнейшего
Онишко, Михаил Бережной, бильярдиста турнира получил
Павел Рубан, Виктор Виногра- Анатолий Глайборода. Таким
дов упорно боролись за победу образом, кубок победителя
и кубок победителя. Турнир за- остался в Новоайдаре!
нял немало времени, но этого
никто и не заметил, настолько
всем было интересно и самим
поучаствовать, и понаблюдать
за игрой соперников.
Московская пирамида – разновидность бильярда, самая
популярная на постсоветском
пространстве. В игре принимают участие 16 шаров и один
биток. Биток отличается цветом
или разметкой. Ударным шаром
может выступать только биток.
Для московской пирамиды
актуальны основные правила
бильярда, но есть и некоторые
отличия. Забивать можно любые
шары, но если в лузу попал биток, игрок должен указать какой
из прицельных шаров следует
убрать с сукна вместо битка.
Цель игры - первым (раньше
соперника) набрать восемь очков. Правильным разбоем считается тот, в результате которого
любой из шаров сделал касание
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Анатолий Григорьевич увлекается бильярдом достаточно давно, старается не пропускать ни одного турнира,
всегда с удовольствием находит время для этой игры. И
вот результат – заслуженное
первое место. С чем мы его
от души и поздравляем.
От каждого турнира у всех
игроков, независимо от результатов, исхода игры, масса
положительных эмоций – они
набираются опыта, вникают в
суть, и время пролетает незаметно. Так случилось и в этот
раз: несколько часов пролетели
мгновенно!
Все соперники – очень сильные. Вот так сходу и нельзя
было сказать, кто же победит.
Все сражались достойно. Так
что, можно не сомневаться,
что последующие турниры
принесут не меньше спортивного азарта и положительных
эмоций!
А если учесть тот факт, что
правление Новоайдарского райпотребсоюза
позаботилось
не только о проведении турнира, а еще и о вкусном угощении для игроков, тогда уж
точно – сомнений ноль.

Щодня в Україні та світі фіксуються нові випадки зараження коронавірусом.
Станом на кінець липня у світі підтверджено понад 17 млн заражень, з них
майже 69 тис. в Україні. Медики наголошують, що вірус вражає практично всі
органи та системи і, на жаль, поки немає дієвих методів лікування COVID-19.
Провідні вчені по всьому світу, зокрема українські, продовжують шукати
ліки проти хвороби. В Україні чотири вітчизняні виробники отримали дозвіл
Міністерства охорони здоров'я на проведення клінічних досліджень препаратів
для терапії COVID-19. Зокрема, згідно наказу МОЗ № 1138 від 14 травня проводиться випробування препаратів «Корвітин» та «Квертин» (виробник – ПАТ
НВЦ «Борщагівський ХФЗ»). Про попередні результати випробувань розповіли
вчені – національні координатори – на прес-конференції.
Препарати рослинного походження
Завідувач кафедри інфекційних хвороб
Національного медичного університету «Корвітин» та «Квертин» (діюча речовиімені О. О. Богомольця Ольга Голубовська на – кверцетин) здатні захищати клітинаголошує, що всі противірусні препара- ни від загибелі і зменшувати агресивну
ти, які зараз використовуються у лікарнях, імунну відповідь, яка спостерігається
мають неспецифічну дію на вірус, і сум- у пацієнтів з коронавірусом.
Попередні результати випробуваннівається, що вони матимуть яскраво виражений ефект. За її словами, на сьогодні ня демонструють позитивний їх вплив
головне завдання перед лікарями – якомо- на перебіг хвороби, адже всі пацієнти,
га раніше фіксувати захворювання, щоб що їх отримували, одужали. Досліджензапобігти появі тяжких форм протікання ня продовжаться, планується застосухвороби, особливо у пацієнтів з серце- вання лікарських засобів у лікуванні
во-судинними захворюваннями, із зайвою 200 пацієнтів у різних регіонах
України.
вагою, цукровим діабетом тощо.
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28 липня відбулася чергова
онлайн зустріч громадських активістів міста у форматі Робочої групи ПРООН. У роботі взяли участь
не тільки щастинці та петропавлівці, а також наші партнери: Еміль
Коренєв, фахівець з мобілізації
громад ПРООН, Ганна Лемешко,
координаторка МБФ «Українська
фундація громадського здоров'я»
та Ольга Лішик, спеціалістка
проекту ООН Жінки.
Начальник сектору превенції
Віталій Ткаченко звітував про роботу поліції за травень-червень, а
також презентував Стратегію та
План заходів по взаємодії поліції та організацій громадянського
суспільства до 2025 року, затверджені керівництвом Національної
поліції в Донецькій та Луганській
областях, і їх реалізації на місцевому рівні. Цей документ спрямований на задоволення потреб безпеки громади через впровадження
принципу поліцейської діяльності,
основа якої є довіра, взаєморозуміння та співпраця між поліцією
та громадянами.
Громадські організації міста
М. ТИХОНОВА. подавали грантові проєкти на
участь у конкурсах Програми
ООН із відновлення та розбудови
миру. Тож ми можемо пишатися
нашими успіхами. Так, Ольга Назарова, голова ГО «Зірочка» розповіла про початок реалізації дуже
цікавого для всього міста проєкту
«Створення сенсорної кімнати для
дітей з особливими потребами».
Громадська організація «Територія Щастя», у свою чергу, поділилася довгоочікуваним проектом «Онлайн послуги для всіх».
Ця заявка теж була підтримана
міжнародними донорами, як взірець турботи про найвразливіший
прошарок населення.
Добра новина для освітян, учнів та їх батьків. Загальноосвітня
школа № 1 м. Щастя, як опорний
заклад дистанційного навчання,
відібрана у Луганській області для
впровадження проєкту «Моя школа». Новації дозволять користуватися електронним персональним
кабінетом учням, батькам та вчи«Це не препарат специфічної терапії,
не противірусний засіб. Це препарат,
який впливає на основну ланку механізму розвитку патологічних змін. Коронавірусна хвороба є системною: виникає
так зване ураження судин по-простому,
або ендотеліальна дисфункція по-науковому. Вражаються практично всі органи
і системи. Препарат, який сьогодні обговорюється, має дві важливі властивості
для лікування хвороби – впливає на прогресування розвитку ендотеліальної дисфункції і є імуномоделюючим засобом,
пригнічуючи розвиток імунологічних
реакцій, які називаються цитокіновими
штормами, і які викликають найважчі
ураження», - розповіла Ольга Голубовська. Вона додала, що суспільство скептично ставиться до дії препаратів на рослинній основі, хоча існують ефективні
протипухлинні рослинні препарати.
За словами завідувача кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації
Національного фармацевтичного університету Ігоря Зупанця, лікарські засоби
«Квертин» і «Корвітин» зареєстровані в
Україні і мають великий досвід клінічного використання при серцево-судинній
патології. Він зауважив, що за кордоном
ці препарати вважаються біологічно активними добавками. «Препарат добре
вивчений і має протизапальну дію... Ми
побачили, що не було побічних ефектів,
препарат безпечний, прослідковувалася
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телям. Батьки зможуть контролювати оцінки своїх дітей, педагоги
– впроваджувати додаткове індивідуальне навчання для розвитку
конкретної дитини, а учні – завжди матимуть домашнє завдання.
Основна мета – прямий зв'язок
між учнями – вчителями – батьками: батьківські збори, пропуски
занять, відкритий бюджет школи
та безліч інших можливостей.
Деякі заявки ще проходять стан
розгляду конкурсних комісій, декілька проєктів вже подано на
інші оголошені ПРООН конкурси.
Ми будемо надалі повідомляти
щодо стану реалізації узгоджених
проектів та ініціатив громади.
Завершуються два великих інфраструктурних проєкти - «ПОЛіДБЕЗ» (Поліція і Діти: інформація
і Безпека) - інформаційний центр
правової обізнаності та дружнього, комфортного, конструктивного
спілкування населення з поліцією» та «Твоє безпечне місто. Будь
у безпеці». Керівники зазначених
проєктів надали звіт у вигляді презентації та відповіли на питання
щодо стану реалізації. Уся грантова діяльність громадянського
суспільства проходить у тісній
співпраці із військово-цивільною
адміністрацією. Особливо це стосується міської інфраструктури.
Головний спеціаліст ВЦА Кирил
Бояренко виступив із коментарями
щодо проєкту «Твоє безпечне місто. Будь у безпеці». Вже у серпні
будуть встановлені «лежачі поліцейські» біля шкіл, замінено старі
дорожні знаки та встановлені нові,
згідно затвердженої Дислокації.
Останній етап «твердої» частини
проєкту – це нанесення дорожньої розмітки співробітниками
КП «Жилбудсервіс».
Наші партнери ООН Жінки,
МБФ «Українська фундація громадського здоров'я» та щастинські
жіночі групи самопомочі представили документ із виявленою проблематикою щодо гендерно-чутливих ознак громади та відповідних
рекомендацій по їх вирішенню.
Н. ПАЛАГУТА.

позитивна динаміка симптомів захворювання. Пацієнти суб’єктивно почувалися
краще, і це дозволяло робити висновок
про покращення їх самопочуття», повідомив Ігор Зупанець.
Крім того, вчені акцентують увагу на
тому, що підвищення температури повітря і спека не зменшують поширення
COVID-19. Ольга Голубовська також зауважила, що поки немає чітких даних про
повторне інфікування на коронавірусну
хворобу через короткий проміжок часу.
Крім того, у світі активно обговорюють використання препарату під назвою
«Ремдесевір». Лікарський засіб був спочатку розроблений GileadSciences для
боротьби з лихоманкою Ебола, а пізніше
показав ефективність у боротьбі з коронавірусом. У кінці липня продаж препарату дозволила Європейська Комісія.
Раніше про придбання «Ремдесевіру» заявили Сполучені Штати Америки. Українське Міністерство охорони здоров’я
також підтвердило, що веде перемовини
про можливість закупівлі препарату.
Водночас, медики наголошують:
поки немає дієвих методів лікування
COVID-19. Важливими лишаються превентивні заходи – дотримання дистанції
та носіння захисних засобів. Відповідальність за своє здоров’я та здоров’я оточуючих людей лежить на кожному з нас.
О. ІВАНЧЕНКО.
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лить кипящей водой (около полутора литров), накрыть крышкой,
настоять 3–4 мин. Воду вылить
в кастрюлю, добавить соль, сахар, вскипятить. Залить огурцы,
добавить уксус. Закатать, перевернуть на крышку, медленно
остудить под одеялом.

Огурцы в томате

Лечо из кабачков
По рецепту требуется на 3
кг овощей взять пять красных
сладких перцев, головку чеснока, одну штуку горького перца, литр готового помидорного
сока, по стакану сахара и уксуса,
2 ложки соли.
Горький перец, чеснок, болгарский перец измельчить доступным способом, соединить
с помидорным соком, посолить,
положить сахар, влить уксус и
готовить на огне 20 минут. Готовое лечо разложить по стерилизованной таре и закрыть
крышками для консервации.

Мятные кабачки
На 6 кабачков берут 3 чесночных зубка среднего размера,
4 мятных веточки, 1 штука горького перца, по стакану 6 % уксуса
и масла, соль.
Это блюдо готовится по такому способу, что хранить его
нужно в холодном помещении.
Кабачки вместе с кожурой режут кольцами, и слегка жарят на
сковороде. Отдельно приготовляется заправка, состоящая из
раздавленного чеснока и мелко
порезанного острого перца.
Кабачки выкладывают слоями в миску, каждый из них
перекладывая жгучей массой
и веточками мяты, солят. Всю
массу заливают кипящим уксусом. После хранения в прохладном месте около суток
блюдо готово к подаче.

Аджика из кабачков
На 4 кг овощей потребуется
около 700 г моркови, пару килограмм томатов, стакан чищеных
зубков чеснока, полтора стакана
сахара и оливкового масла, 2 ложки соли, 4 ложки уксуса, 3 штуки
горького перца.

Все овощи после подготовки
мелют на мясорубке, превращая в
однородную массу, которую перекладывают в широкую кастрюлю
и уваривают в течение 45 минут.
Всыпают сахар, соль, вливают
уксус и кладут давленый чеснок,
дают провариться еще 7–8 минут.
Кипящую массу переливают в
стерилизованную тару и сразу закрывают крышками и накрывают
теплым одеялом на сутки.

Кабачки - ананасы
Первый вариант консервирования предусматривает в качестве продуктов полстакана сахара, стакан сока ананаса, щепотку
лимонной кислоты. Кабачки, порезанные на кружки с вынутой
серединкой, варят в сиропе из
указанных овощей около 35 минут, затем укладывают в стерилизованную тару и закатывают
вместе с жидкостью.
Во втором варианте вместо
ананасового сока применяют
алычу. Ее укладывают в промытые банки слоями, перемежая
кружками кабачка и пересыпая
сахаром, оставляя верхним слоем алычу. Свободное пространство в банке заполняется водой,
и бутыли ставят для пастеризации в нагретую воду, которая
доходит до плечиков. Стерилизуют при кипении воды 20–25
минут, затем вынимают и закатывают. Переворачивают банки
крышками вниз и накрывают
теплым одеялом на сутки.

Огypцы с ягодами
красной смородины
- 1,5 кг огурцов (в расчете на
трехлитровую банку),засолочная зелень по вкусу, 3 горсточки
ягод красной смородины (или
5–6 кистей), 1 ст. л. 9 % уксуса,
1 ч. л. сахара.
Сложить в банку промытые
зелень, огурцы и смородину. За-

Моем огурцы в холодной воде,
нарезаем колечками. Помидоры
пропускаем через мясорубку. В
эту же миску, где лежат помидоры, пропускаем через мясорубку чеснок, горький и сладкий
перец. Перемешиваем. Кладем
Маленькие секретики
томатный соус в кастрюлю, бросаем туда огурцы, добавляем сахар, уксус, соль, растительное
- подмечено, что самые вкусные огурцы получатся, если замасло. Доводим до кипения и ва- лить их рассолом за 5—6 дней до новолуния, чтобы к новолунию
рим 5 минут на медленном огне.
Переливаем все в стерилизован- они уже были закатаны или спущены в погреб;
- если кроме листьев хрена положить на верхний слой огурцов
ные банки, закатываем их. Переворачиваем банки до остывания и несколько тонких ломтиков корня хрена, огурцы не заплесневеют;
храним в прохладном месте.
- если вы планируете засолить огурцы в бочке, перед засолкой
хорошо бочку выпарить колодезной водой с укропом, чабрецом и
Рассольник с перловкой другими душистыми травами;
- 1-2 ложки порошка горчицы (или щепотка семян горчина зиму
цы) придадут солёным огурцам острый вкус и предохранят
от излишнего брожения;
Ингредиенты: огурцы - 4 кг;
- чтобы банка с огурцами не «взорвалась», советуют влить
лук - 0,5 кг; морковь - 0,5 кг; томат - 0,5 л; соль - 4 ст. л.; перлов- в рассол 2 ст. ложки водки или 1 ст. ложку спирта;
- наполняйте банки «под крышку», так в них останетка - 2 ст. (сухая); уксус 9 % - 4
ст. л.; масло растительное - 3 ст. л. ся меньше воздуха, а значит, снижается вероятность
Огурцы натереть на терке. окисления и порчи продукта;
Оставить их на 3 часа, чтоб пу- чеснок будет проще очистить от шелухи, если
стили сок. Лук мелко порезать. замочить его в теплой воде на 1-2 часа;
На терке натереть морковку. На
- если перед консервацией огурцы обдать кипятком,
растительном масле обжарить
то
даже солеными они сохранят яркий зеленый цвет.
лук и морковь. В глубокой посуде соединить огурцы, лук, морИз этого количества получаковь, томат, перловку и соль. Ту- 3 ч. л.; мед – 150 мл; соль –
ется 2 баночки: поллитровая и
шить 30 минут. Добавить уксус. 3 ст. л.; уксус 9 % — 70 мл
По дну каждой баночки рав- 700-граммовая.
Протушить 5 минут. Разложить
номерно
распределите листья
Приготовление: Овощи навсе в стерилизованные банки и
закатать. Банки перевернуть и лавра и семена горчицы. На них режьте небольшими кусочками,
укутать до полного остывания. выкладывайте огурцы. Залейте сложите в банку, чередуя их, и
Убрать на хранение в прохладное их кипятком, прикройте крыш- пересыпая ломтиками моркоками и подождите 15 минуток. ви. Можно добавить немного
место.
Слейте воду в кастрюлю с солью острого перца по вкусу. залейи закипятите. Снимите с плиты те кипятком банки с овощами
и вмешайте в нее мед и уксус. доверху - так, чтобы вода вылиВаренье из огурцов
Сразу наполните банки с огур- валась через край (дополницами этим маринадом и зака- тельная стерилизация крышек),
Ингредиенты: огурцы - 500 г; тывайте. Остыть банки должны прикройте крышками. Оставьте
сахар - 200 г; мята - 80 г; смесь при комнатной температуре.
овощи в кипятке на 15 минут.
желе - 1 ч.л.; сок лимона - 2 ч. л;
Спустя время слейте воду из бавода - 100 мл.
нок, долейте при необходимости
Маринованные
Огурцы нарезать примердо отметки 0,5 литра, всыпьте
но одинаковыми брусочками,
патиссоны с огурцами соль и сахар, растворите их ползасыпать 150 г сахара и останостью. Как только вода закипит,
вить постоять примерно 3-4
Ингредиенты: патиссоны - влейте уксус.
часа. Мяту измельчить и зава- 500 г, огурцы - 300 г, морковь
Залейте кипящим маринарить 100 мл. кипятка. Оставить - 30 г, лук репчатый - 30 г, чес- дом банки доверху, опять-танастаиваться.
нок - 2 зубчика, перец болгарс- ки чтобы он выливался через
Через три часа огурцы дали кий - 30 г, укроп - 20 г, петруш- край, закрутите крышками.
сок, сахар растворился, ставим на ка - 20 г, лавровый лист - 2 шт., Переверните банки с патиссредний огонь, доводим до кипе- вода - 500 г, соль - 2 ст. л., са- сонами вверх дном, накройте
ния и варим минут 20, за это вре- хар - 2 ст. л., уксус 9% - 4 ст. л., чем-то теплым и оставьте так
мя огурцы поменяют цвет. Мяту перец горошком - 8 шт.
до полного остывания.
измельчите, желатин смешайте с
оставшимся сахаром. Сок лимона можно готовый взять. Через
20 мин. варки огурцов в сиропе
добавляем мяту, смесь сахара с
желирующей массой и лимонный сок. Доводим до кипения и
варим 10 минут. Охлаждаем. Для
любителей можно добавить цедру лимона. Закатываем в банки
(можно без стерилизации).

Огурцы
в медовой заливке
Для трех 1 литровых банок: Огурцы – 2,5 кг, лавровый
лист – 6 шт.; зерна горчицы –
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продам
ДОМ в рассрочку. 099-46-86-480.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ на кв. Мира. После ремонта,
можно с новой мебелью. Цена договорная. 066-45-94-244.
МАГАЗИН в Новоайдаре с земельным участком. 050-16-88-542.
МЕБЕЛЬ, б/у. 095-031-52-10.
СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ автомат и ПЫЛЕСОС.
068-223-58-85.
СРОЧНО ПАСЕКУ с нескачанным мёдом. 050-19-11-706.
ТРУБЫ б/у поливные, длина 4,5 м, 1 шт. – 50 грн; ТРУБЫ пластиковые канализационные, длина 2 м, диаметр 20 см – 100 грн за
1 шт.; деревянные ПОДСТАВКИ (можно под ульи), 1 шт. – 20 грн;
БАКИ под воду с краниками и без на 30 литров, 1 шт. – 30 грн;
БОЧКИ железные и картонные с крышками на 50 литров – 20 грн;
молочные БАКИ на 40 литров, 1 шт. – 150 грн; оконное СТЕКЛО
50*80 см, 1 шт. – 30 грн; ручной НАСОС алюминиевый для посадки пчел и опрыскивания деревьев и т.д. – 50 грн; переносные
пчеловодные ЯЩИКИ, УЛЬИ, РАМКИ, разный пчеловодческий
ИНВЕНТАРЬ для начинающих пчеловодов; пчеловодческий КОСТЮМ белый, 50 размер; СЕМЕНА кабачков, укропа, тыквы, 1
стакан – 20 грн; ДОСКИ новые 2,3 м, сечение 20*1,5 см – 10 грн
шт.; ШЛАКОВАТУ для утепления; резиновые ШЛАНГИ для
полива; железную КРОВАТЬ односпальную на сетке – 100 грн;
ПЕЧКУ газовую двухконфорочную – 50 грн; проигрывающее
УСТРОЙСТВО «Легенда» с приемником; СТОЛЫ кухонные
пустотелые б/у – 50 грн шт.; КАСТРЮЛЮ новую эмалированную 30 л – 150 грн; разные ПОДНОСЫ эмалированные – 30 грн;
ГРАБЛИ – 50 грн; разные ЛОПАТЫ – 50 грн; КОСУ – 100 грн;
ВИЛЫ, ТЯПКИ – 50 грн. тел: 095-39-36-278, с. Безгиново.
БРИКЕТИ ПАЛИВНІ з лушпиння соняшнику. 2800 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.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 31:
По горизонтали: 1. Скраб. 4. Свеча. 5. Ровня. 7. Гуж. 8. Немка.
9. Газ. 11. Алиби. 13. Комод. 15. Истец. 17. Чайка. 18. Шале. 21.
Шпат. 24. Тауэр. 25. Ворота. 26. Ежовик. 27. Гонки. 30. Вспышка.
32. Архив. 35. Соты. 36. Мусс. 37. Бальзам. 38. Фанданго. 39. Органист. 40. Рентген. 42. Клик. 43. Июнь. 44. Алыча. 47. Аферист.
50. Тонна. 55. Перила. 56. Выхлоп. 57. Стихи. 58. Сказ. 61. Двор.
63. Ранчо. 64. Тётка. 65. Чудак. 68. Ширма. 69. Дао. 70. Оклик. 71.
Сыч. 72. Кибер. 73. Артек. 74. Жираф.
По вертикали: 1. Сани. 2. Рама. 3. Брак. 4. Сжатие. 6. Ягдташ.
7. Грека. 10. Злоба. 12. Истукан. 14. Майонез. 16. Цитрус. 17. Чердак. 18. Шевро. 19. Лирик. 22. Повар. 23. Такси. 27. Графика. 28.
Ножницы. 29. Испанка. 30. Выборка. 31. Аммонит. 32. Асфальт.
33. Хулиган. 34. Вмятина. 41. Тирания. 45. Ляпис. 46. Чарка. 48.
Фиаско. 49. Солист. 51. Отлив. 52. Напор. 53. Рафинад. 54. Авиатор. 59. Катод. 60. Зрачок. 61. Дамаск. 62. Обруч. 66. Корж. 67.
Клир. 68. Шкаф.

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

095-51-23-839
Ремонт
изготовление,
перетяжка
мягкой мебели
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До уваги власників сертифікатів на право на земельну частку (пай) земель колишньої ВАТ «Новоайдарська птахофабрика»
повідомляємо: 21 серпня 2020 року о 10:00 у парку Сосновий, розташованому на вулиці Незалежності, відбудуться загальні збори
пайщиків ВАТ «Новоайдарська ПТФ».
Порядок денний: 1) затвердження проекту землеустрою щодо
організації території земельних часток (паїв); 2) розподіл земельних ділянок (кормових угідь) між власниками земельних часток
(паїв) із земель ВАТ «Новоайдаська ПТФ», розташованих на території Новоайдарської селищної ради Новоайдарського району;
3) інші питання.
Детальну інформацію щодо розподілу ділянок можна отримати у період з 07.08.2020 р. до 21.08.2020 р. за телефоном:
(06445) 94356.

095-410-86-01, 067-640-64-14.

УГОЛЬ

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

считать
недействительным
СВІДОЦТВО ПРО БАЗОВУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ на
ім’я МАЦКІВ Марини Володимирівни АН № 38877528,
видане 17.06.2010 р., вважати
недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК
на ім’я САЧЕК Руслана Олександровича, 02.12.1981 р. н.,
вважати недійсним.

Подписка-2020
продолжается!
Читателям «Вестника
Новоайдарщины» сообщаем, что продолжается
подписка-2020. Стоимость
подписки
составляет
30 гривень за 1 месяц,
90 гривень за квартал.
Оформить
подписку
можно в редакции или
в отделении «Укрпочты».
Сделайте подарок
своим близким!

Коллектив
Новоайдарского отделения почтовой
связи выражает искренние
соболезнования родным и
близким по поводу смерти почтальона ФИЛЮК
Татьяны
Алексеевны.

Адміністрація і колектив Новоайдарської обласної
санаторної школи висловлюють глибокі співчуття
лікарю школи Тихановій Тетяні Василівні з приводу
передчасної смерті її чоловіка.
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Всемирный день кошек (World Cat Day) отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal
Welfare», не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник
объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.
рисунком на носу. Он так
же индивидуален, как отпечатки пальцев у человека;
- Обоняние кошки в 14
раз сильнее, чем у людей;
- В настоящее время в
мире насчитывается около
600 миллионов домашних
кошек;
- Кошки являются
единственными животными, которым разрешено
входить в мечеть;
- Как и у людей, у
кошек
есть
доминирующая «рука». Коты
чаще всего левши, а
кошки – правши;
Наука о кошках – фелинология. До- На коротких дистанмашняя кошка (Felis catus) входит в се- циях скорость кошек может достигать
мейство кошачьих, в котором разли- 49 километров в час;
чают два подсемейства, четыре рода
- Кошки очень чувствительны к вии около 36 видов.
брациям. Они могут почувствовать
Австрии каждой кошке, которая охра- землетрясение за 10 или 15 минут
няла склады с продовольствием, выплачи- раньше, чем человек;
вается пожизненная пенсия в виде мяса и
- Кошки не чувствуют сладкого вкуса;
молока, а в Китае кошек охраняют на за- Мозг кошки похож на человеческий.
конодательном уровне. Кстати, в Японии За эмоции у кошек отвечают те же самые
даже есть Храм кошек, построенный в участки, что и у людей;
честь 7 котов, которые в 17 веке служили
- Кошки могут изменить свое «мяу»,
японским воинам верой и правдой, а в Гер- чтобы манипулировать человеком. Намании – Кошачий музей, где собрано мно- пример, они имитируют голос ребёнка,
жество экспонатов, связанных с кошками и когда нуждаются в пище;
отобранных по всему миру.
- Если кошка находится возле
вас и ее хвост дрожит – это наивысшая степень любви, которую она
О кошках и котах
может выразить;
- У кошки примерно по 12 усов с каждой
- В мире живут более 500 млн домаш- стороны морды;
- Способность кошек находить путь
них кошек. Больше всего кошек отмечается
в Австралии, поскольку там на 10 человек домой называется «пси-путешествия».
По мнению экспертов, кошки либо опприходится девять кошек;
- Сердце кошки бьется в два раза быстрее ределяют своё местонахождение по углу
солнечного света, либо у кошек есть начеловеческого (110-140 ударов в минуту);
- Кошки могут издавать около 100 раз- магниченные клетки в мозге, которые
личных звуков. Для сравнения, собаки – действуют, как компас;
- У кошек примерно 20155 волос
только 10;
- Каждая кошка обладает уникальным на квадратный сантиметр.

Профессиональный праздник работников строительства установлен в Украине
Указом Президента в 1993 году. Его отмечают ежегодно во второе воскресенье августа.
Без строителей не жить нам в новостройках, не ездить по новым трассам,
не ходить по современным развлекательным центрам. Пусть в День строителя на них посыпятся заказы, инструмент всегда будет точным и качественным,
материалов хватает «как раз», а проекты сдаются и принимаются с первого раза.
Строители - достойнейшая профессия, в которой, как и во всех других профессиях,
без юмора нельзя.
Все анекдоты вымышлены. Совпаде- штукатуркой выровняют...». Штукатуры:
ния с реальными людьми или событиями «Ничего, шпаклевкой выровняют...». Отдеслучайны.
лочники: «Ничего, обоями выровняют...».
• Занимательный факт: День строи• Строитель, всю жизнь проработавший
теля отмечается 9 августа, когда на отбойном молотке, укачивает сына за
была заложена Пизанская башня…
четыре секунды.
• Советы начинающему строителю:
• У всех школьников «простой» – это
1. Смена пола – процесс радикальный и прилагательное, а у детей строителей –
дорогостоящий
это имя существительное.
2. Забивание гвоздей не должно
• Народная мудрость. Какие обои ни
увеличивать количество больных пальцев! поклей, все равно «в магазине лучше
3. Неверно выбранная длина гвоз- смотрелись».
дя увеличивает вероятность встречи с
• - Как ты думаешь, мне выдадут патент
обозленными соседями
на изобретение?
• Ньютону упало на голову яблоко, и
- А в чём суть изобретения?
он сформулировал закон всемирного тя- Помогает проходить сквозь стены!
готения. Строителю В. Тарасову упал на
- А как называется?
голову гаечный ключ. Что он сформули- Двери.
ровал, наши филологи пока расшифровать
• Маленький Вовочка смотpит, как папа
не могут
кpасит потолок, мама говоpит ему:
• Строительная мудрость: пока обои не
- Смотpи, Вовочка, и учись, подpастешь
поклеили, леса не разбирать!
и папе помогать будешь...
• На стройке рухнул дом, ну и идет
- А что, он к тому вpемени сам
разборка, чья это вина. Подходят не докpасит?...
к кирпичам:
• Если вы не строите свою меч— Ага! Это вы виноваты…
ту, кто-нибудь обязательно заставит
Кирпичи бьют себя в грудь и говорят:
вас строить свою.
— Да вы че?! Смотрите, какие мы крепкие!
Мы тут ни при чем!
Подходят к песку:
— Ага! Из-за тебя
рухнул дом! Ты виноват!
А песок:
— Да вы че? Я тут ни
при чем.
Посмотрели. Действительно, хороший песок, и
много его вроде. Идут дальше. Подходят к цементу:
— Ага! Это ты виноват,
что дом рухнул!
— А че я?!! Че я!! Да
меня тут вообще не было!!!
• Каменщики: «Ничего,

8 августа. Убывающая Луна в знаке зодиака Овен. Время характеризуется повышенной импульсивностью, поспешностью,
граничащей с опрометчивостью. Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности, так как если не учесть какую-либо
мелочь, это обязательно обернется негативными последствиями. В идеале — оставаться дома и не посещать людных мест. Самый
неблагоприятный день для заключения брака
или других партнерских соглашений.
9 августа. Убывающая Луна в знаке зодиака Овен. Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны
буквально из-за ерунды. Очень велика вероятность разного рода конфронтации,
которая может закончиться несчастным

сослуживцами пройдет в позитивном русле. Это подходящий день и для физических нагрузок. Затраченная вами энергия
легко и быстро восстановится. Тем же, кто
занят в этот день только умственным трудом, полезно перемежать интеллектуальные
упражнения с зарядкой.
12 августа. Убывающая Луна в знаке
зодиака Телец. Довольно противоречивый
период. Лучше проявить осторожность и не
начинать новых дел. Силы и энергия в данное время стремительно идут на убыль. В
следствии этого в четвертую лунную фазу
рекомендовано заканчивать дела, а также
управлять текущими. Рекомендовано сторониться конфликтов, как в делах бизнеса,
так и в личных отношениях.
13 августа. Убывающая Луна знаке зодиака Близнецы. Время быстрых и энергичных дел. В силу возросшей импульсивности

случаем. Следует остерегаться огня и
острых предметов.
10 августа. Убывающая Луна в знаке зодиака Телец. День творческой и физической
активности. Полезна коллективная работа,
всевозможные поездки или путешествия.
Полезны водные процедуры, воздушные ванны и любые физические упражнения. Хотя в
этот период времени и отмечается некоторое
усиление мыслительных способностей, но с
другой стороны возрастает инерционность и
склонность к лени.
11 августа. Луна - в фазе Третья четверть в знаке зодиака Телец. День хорош
для осмысления жизненного опыта и строительства на этой основе рациональных планов на будущее. Общение с партнерами и
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