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7 серпня в Новоайдарі на стадіоні «Колос» відбувся традиційний чемпіонат 
Луганської області з богатирського багатоборства та богатирської                                        
тяги.

Організаторами змагань виступили Управління молоді та спорту Луганської 
ОДА та Федерація силових видів спорту Луганської області. Участь у змаганнях 
взяли 12 спортсменів.

Турнір проводився за підтримки Новоайдарського селищного голови Ігоря 
Шопіна, який привітав атлетів та побажав їм успіхів у чесній боротьбі. 
Голова Щастинської районної державної адміністрації Тетяна Новико-
ва та голова Щастинської районної ради Олена Коробка, вручаючи нагоро-
ди учасникам змагань, побажали їм міцного здоров’я і нових спортивних                                                                                     
звершень.

Учасники підіймали гантель вагою до 90 кг (вправа називається «Дамбл»), пе-
реносили коромисло вагою від 260 кг до 300 кг на дистанцію 40 метрів («Супер 
Йок»); утримували перед собою 20 кг на час. Завершальним етапом була естафе-
та («Тайер Фліп»). Треба було зробити 5 обертів колеса вагою 360 кг та перенести        
валізи вагою 120 кг на 20 метрів.

За результатами змагань переможцем став мешканець м. Сєвєродонецьк 
Сергій Богдан, «срібло» виборов представник Кремінщини Севастьянов Володи-
мир. Богатир з Новоайдару Дмитро Іголкін, співробітник Національної поліції, 
виборов третє місце.

Найбільша вага, яку вдалось підняти Дмитру – 320 кг (найкращий резуль-
тат – 350 кг), пудову гирю він протримав 1 хвилину 13 секунд (переможець – 1 
хвилину 22 секунди), естафету ж Дмитро подолав за 39,3 сек. (переможець –                                       
за 36,7).

Новоайдарський селищний голова І. Шопін
і бронзовий призер змагань Д. Іголкін

Голова Щастинської РДА Т. Новикова, голова Щастинської 
районної ради О. Коробка і команда богатирів Луганщини

Вона зазначила, що у 2021 році 
на проведення весняно-польових ро-
біт аграріями області витрачено 7,1 
млрд гривень (у 2020 році – 4,1 млрд                  
гривень).

Доповідач зауважив, що багато по-
казників цієї збиральної кампанії є        
вищими за минулорічні.

Так, на 1 серпня обмолочено 312,0 
тис. га площ зернових (88,0 %, у 2020 
році – 80 %), намолочено 1 млн 398 тис. 
тонн (2020 рік – 1 млн 208 тис. тонн), 
урожайність склала 37,7 ц/га (збільшена 
до показника минулого року на                                                                        
3,2 ц/га).

У тому числі: озимої пшениці обмо-
лочено 266,0 тис. га площ, намолоче-
но 1 млн 246 тис. тонн, урожайність – 
38,8 ц/га; ярого ячменю – 31,8 тис. га, 
107,3 тис. тонн (33,7 ц/га); озимого яч-

меню – 10,5 тис. га, 36,1 тис. тонн (34,4 
ц/га); гороху – 3,5 тис. га, 8,7 тис. тонн                           
(24,9 ц/га).

Крім цього, ріпаку зібрано з площі 
4,9 тис. га, намолочено – 14,1 тис. тонн  
(28,9 ц/га).

У поточному році аграріями розшире-
но площі під посів кукурудзи – 3,4 тис. 
га. За оцінкою науковців, очікується но-
вий рекорд урожаю цієї культури – 220,0 
тис. тонн (у минулому році – 185,1 тис. 
тонн).

Під час весняної кампанії вико-         
ристано 43,8 тис. тонн мінеральних до-
брив, що на 5 тис. тонн більше, ніж                                     
у минулому році.

Також для збирання врожаю задіяно 
1006 зернозбиральних комбайнів.

Загалом на території області розта-               
шовано 17 елеваторів загальною по-

тужністю майже 800 тис. тонн, п’ять пе-
ревалочних пунктів зернових та олійних                                                                             
культур.

Однак сільськогосподарські фор-
мування всіх форм власності ма-
ють власні потужності для зберігання 
врожаю ємністю понад 1 млн                                                   
тонн.

Стосовно майбутнього врожаю спі-
кер зазначила: «Департаментом спільно з 
районними державними адміністраціями 
сформовано структуру посівів озимих 
зернових культур під урожай 2022 року. 
Планується посіяти 320,0 тис. га ози-
мих зернових, із них озимої пшениці – 
300,0 тис. га, озимого ячменю – 10,0 тис. 
га, жита – 1,8 тис. га, крім того, озимого 
ріпаку – 5,0 тис. га».

Одним з найважливіших питань 
підготовки до посіву озимих куль-

тур, додала вона, є забезпеченість                
насінням.

Потреба сільськогосподарських під-                                                                   
приємств у насінні озимих зерно-
вих культур складає 60,0 тис. тонн, із 
яких власного виробництва – 54,0 тис.                         
тонн.

Для проведення комплексу літньо-
осінніх польових робіт потреба в 
мінеральних добривах складає 40,0 тис. 
тонн.

Наразі сільгосптоваровиробники об-                                                                           
ласті готують техніку для посіву                      
озимих культур.

У поточному році буде задіяно 4145 
тракторів загального призначення, 2702 
культиватори та 2481 посівний агрегат, 
із них 207 комбінованих ґрунтообробно-
посівних.

loga.gov.ua

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай провів апаратну нараду, де підбили підсумки збирання ранніх зернових культур та сівби озимих                       
під урожай 2022 року. Про це розповіла заступник директора Департаменту агропромислового розвитку Луганської ОДА Любов Безкоровайна.
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З 1 по 30 вересня відбудеться 
найбільший у світі міжнародний фото-
конкурс об’єктів культурної спадщини 
«Вікі любить пам’ятки». В Україні кон-
курс пройде вже вдесяте. Мета проєкту – 
зібрати світлини всіх пам’яток нерухомої 
культурної спадщини України для 
ілюстрування статей у Вікіпедії.

Конкурсний список складається з 
понад 92 тисяч пам’яток нерухомої 
історико-культурної спадщини з усіх 
областей України, в тому числі Кри-
му. За попередні роки понад три тисячі 
учасників завантажили майже 330 ти-
сяч світлин близько 38 тисяч об’єктів 
культурної спадщини – культових спо-
руд, будинків, палаців. Проте більша ча-
стина культурної спадщини України все 
ще не має своїх світлин для Вікіпедії. 
Конкурс має на меті це виправити. 

Запрошуємо долучатися до конкур-
су, подавати свої фото, щоб показа-
ти унікальність історико-культурних 
об’єктів свого краю та привернути увагу 
до їх теперішнього стану. 

Участь у конкурсі можуть узяти 
всі охочі. Для цього протягом верес-
ня слід завантажувати на Вікісховище 
світлини власного авторства, послугову-
ючись конкурсними списками пам’яток. 
Фотографії можуть бути зроблені в будь-
який період часу; головне, щоб це були 
власні роботи. Також можна вантажити 
відео, де зображені пам'ятки.

 Переможці конкурсу отримають цінні 

призи. Призовий фонд буде розподілено 
між авторами найкращих фотографій 
конкурсу загалом, авторами найкращих 
фото кожного регіону, учасниками, які 
сфотографували найбільшу кількість 
пам’яток в Україні та кожному регіоні, та 
переможцями спецномінацій. Окремою 
номінацією відзначатимуться автори, що 
вперше беруть участь у конкурсі.

Десять найкращих світлин культурної 
спадщини України змагатимуться на 
міжнародному рівні.

Як взяти участь дивіться на сайті   
конкурсу: http://wlm.photo

Детальніше із регламентом кон-
курсу можна ознайомитися за лінком:            
http://rules.wlm.photo

Сторінка конкурсу у Фейсбук: https://
www.facebook.com/wlmua

З пропозиціями щодо співпраці 
та питаннями звертайтеся до 
організаційного комітету конкурсу:                                                      
wlm@wikimedia.org.ua  

Для довідки: «Вікі любить пам’ятки» 
(Wiki Loves Monuments) — міжнародний 
конкурс фотографій пам'яток 
культурної спадщини для ілюстрування 
Вікіпедії, який був започаткований у 
2010 році в Нідерландах. Конкурс був 
визнаний Книгою рекордів Гіннеса 
найбільшим фотоконкурсом у світі. 
Всього за час проведення конкурсу було 
завантажено понад 2,6 млн фотографій.                                                                                
В Україні конкурс проходить удесяте.

 
 

 
Міністерство інфраструктури України 

разом з приватними інвесторами працює 
над реалізацією проєкту платних доріг. 
Наразі мовиться про 6 автошляхів,         
які будують на умовах концесії.

Як розповіла заступниця міністра 
інфраструктури з питань європейської 
інтеграції Анна Юрченко. вартість кори-
стування платними дорогами залежати-
ме від транспортного засобу. Орієнтовна 
вартість складатиме від 0,023 до 0,133 
євро за кілометр, тобто приблизно        
0,73 – 4,22 гривні за кілометр.

У концесію хочуть передати:
- Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-29, 

M-04, M-18);
- Бориспіль – Полтава (М-03);
- Херсон – Миколаїв (М-14);
- Київ – Житомир – Рівне (М-06);
- Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, 

М-19);
- Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв    

(M-04, H11).

Зауважимо, що ще у жовтні 2020 
року Міністерство інфраструктури 
презентувало 6 ділянок доріг для 
потенційних пілотних проєктів дер-
жавно-приватного партнерства, які 
реалізують в межах першої програ-
ми такого партнерства у дорожній                                                                              
галузі.

Міністерство розробляє проєкт 
спільно з Укравтодором, Світовим 
банком, Міжнародною фінансовою 
корпорацією (IFC) в Україні.

Заплановані автошляхи мають спо-
лучити 10 областей України, їхня за-
гальна довжина сягне 1500 кілометрів. 
На дорогах планують провести ре-
конструкцію, поточний та капітальний                                          
ремонт.

economy.24tv.ua

 

Головне управління Пенсійного фонду 
України в Луганській області звертає ува-
гу роботодавців Щастинського району на 
важливість офіційного працевлаштування 
найманих працівників.

Виплата заробітної плати «у конвер-
тах» або нижче встановленого державою 
мінімального рівня і без сплати єдиного 
внеску є грубим порушенням конституцій-
них норм, гальмуванням соціального роз-
витку суспільства та позбавляє найманих 
працівників соціальних гарантій.

Для працівників легальне праце-
влаштування має ряд переваг, серед                 
яких:

– дотримання норм трудового зако-
нодавства роботодавцем: встановлення 
тривалості робочого часу, заборона ро-
боти у вихідні дні, надання оплачуваної 
відпустки, створення належних умов праці 
на робочому місці, забезпечення охорони 
праці тощо;

–  регулярна виплата заробітної плати, 
на рівні не нижчому від мінімального;

–  забезпечення набуття страхово-
го стажу для отримання соціальних                           
виплат;

– виплати у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності та у разі настання     
нещасного випадку на виробництві;

–  гарантовані виплати у разі отримання 
статусу безробітного;

–  страхові внески, сплачені з офіційної 

заробітної плати, забезпечать право              
на гідну пенсію.

Оскільки не оформлення належним 
чином трудових відносин з найманими 
працівниками є порушенням законодав-
ства про працю, то за такі дії діючим зако-
нодавством передбачено адміністративну 
відповідальність у вигляді накладення 
штрафу на посадових осіб підприємств та 
фізичних осіб – підприємців. Тож, оформ-
люючи працівника на роботу, суб’єкт   
господарювання повинен:

– укласти в письмовій формі трудовий 
договір;

– оформити наказ про прийняття на    
роботу;

– надати до органу Державної 
податкової служби Повідомлення про   
прийняття працівника на роботу;

– зробити запис у трудовій книжці;
– проводити нарахування заробітної 

плати та обчислювати і сплачувати єдиний 
соціальний внесок за ставкою 22 % до 
20 числа місяця, наступного за звітним 
періодом.

Зауважимо, що відповідно до статті 16 
Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» найма-
ним працівникам надано право отриму-
вати від роботодавця підтвердження про 
сплату внесків і вимагати їх сплати, в тому 
числі в судовому порядку. Перевірити 
свій страховий стаж, сплату страхових 
внесків можна за допомогою сервісів 
вебпорталу Пенсійного фонду України                          
https://portal.pfu.gov.ua.

О. ЗОСІМЕНКО, начальник відділу 
забезпечення наповнення бюджету № 2

ГУ ПФУ в Луганській області.

 
 

У наступному 2022 році українців 
очікує відразу 5 етапів перерахунку пен-                                                                            
сій. Про це повідомляє пресслужба Мі-
ністерства соціальної політики України.

Вказується, що в рамках такого перера-
хунку майже всі українці отримають свою 
надбавку до пенсій.

На цей час міністерство вже затверди-
ло відповідний графік для перерахунку 
пенсій у 2022 році:

- перший етап відбудеться з 1 січня 
2022 року – тоді пенсії перерахують для 
ліквідаторів Чорнобильської катастрофи  
з інвалідністю;

- з 1 березня наступного року про-
ведуть індексацію для приблизно 10 
мільйонів пенсіонерів. Також уряд 
збільшить рівень компенсацій для 

пенсіонерів старше 75 років.
- з 1 липня пенсії виростуть на тлі 

підвищення рівня прожиткового мінімуму 
в Україні;

- 1 жовтня Кабмін має підвищити 
мінімальну пенсію для нових пенсіонерів 
за умови, що у них є потрібний рівень   
стажу;

- з 1 грудня 2022 року в Україні зно-
ву підвищать прожитковий мінімум,                     
і, як наслідок, зростуть пенсії.

fbc.ua

 

У зв’язку з виниклим надзвичай-
ним рівнем пожежної небезпеки на 
території Щастинського району, з ме-
тою недопущення виникнення лісових 
пожеж на території лісових масивів та 
сільгоспугіддях, Щастинський район-
ний відділ поліції попереджає громадян 
про дотримання правил пожежної безпе-
ки під час відвідування місць масового 
відпочинку громадян, заборону паління 
сміття, випалювання стерні тощо. Також 
нагадуємо, що під час пожежонебезпеч-
ного періоду заборонено відвідування 
лісових масивів.

За правопорушення, пов’язані з поже-
жами, відповідно до Кримінального ко-
дексу України передбачена кримінальна 
відповідальність за ст. 194 «Умисне 
знищення або пошкодження майна 
карається штрафом до п'ятдесяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправними роботами на 
строк до двох років, або позбавленням 
волі на строк до трьох років», за ст. 245 
«Знищення або пошкодження об'єктів 
рослинного світу караються штрафом 

від трьохсот до п'ятисот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або 
обмеженням волі на строк від двох до 
п'яти років, або позбавленням волі на 
той самий строк», за ст. 270 «Порушен-
ня встановлених законодавством вимог 
пожежної безпеки карається штрафом 
від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян 
або виправними роботами на строк до 
двох років, або обмеженням волі на строк                                                                              
до трьох років.

А. АНТОНОВ, заступник
начальника відділу

з превентивної діяльності
Щастинського РВП ГУНП

в Луганській області, майор поліції.
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«Основною причиною виникнення лі-
сових пожеж, в переважній більшості, є 
порушення громадянами вимог Правил 
пожежної безпеки в лісах та випалюван-
ня сухої трав’яної рослинності на сіль-
госпугіддях, пустищах, вздовж доріг, що 
межують з лісовими масивами. Сильні 
вітри,  спека сприяють розповсюдженню 
вогню у прилеглі лісові насадження, чим 
створюють реальну загрозу їх знищення. 
Зростання відвідування лісових наса-
джень населенням, особливо у вихідні 
та святкові дні, також може зумовити 
значне збільшення кількості пожеж, – го-
ворить Юрій Олексійович. – Помилкова 
думка людей про те, що спалюванням 
сухої рослинності можна швидко наве-

сти лад на полях або на власних сади-
бах призводить до знищення родючого 
шару ґрунту та загибелі тварин і птахів, 
як народжених, так і не народжених. Не-
обдуманими діями «господарників» та 
любителів відпочити на природі випалю-
ються площі, де жили тварини і птахи,                                                    
де був ліс.

Люди, спалюючи суху траву або роз-
водячи багаття, не розуміють, що во-
гонь швидко може стати неконтрольо-
ваним, оскільки значна відкрита площа 
горіння та сильний вітер призводять до 
того, що невеличке багаття перетворю-
ється на масштабну пожежу та вогонь 
із полів, лугів та прибережних смуг 
швидко може перейти як на ліс, так і на                              
приватні будівлі».

Як розповідає Юрій Олексійович, в 
лісництві розроблено оперативний план 
обмеження розповсюдження  вогню, від-
повідно до якого цьогоріч облаштували 
40 кілометрів мінералізованих смуг та 
доглянули їх на 300 км, встановили 4 
одиниці наглядної застережної агітації. 
Окрім того, перекрили шлагбаумами 
більше 18 другорядних доріг, щоб у ма-
сиви не заїжджали туристи, котрі, чого 
гріха таїти, не завжди дотримуються 
належних правил поведінки в лісі. Для 
своєчасного виявлення спалахів пожеж 
встановлено вежі, є системи відеоспо-
стереження, за їх допомогою, до речі, 
вдається також відстежувати поруш-
ників та браконьєрів. Для ліквідації 
вогнезагорань є спеціалізований авто-
мобіль, трактори. Техніка перебуває у 

режимі постійної бойової готовності, як 
і працівники державної лісової охорони,                             
і працівники лісництва.  

Новоайдарськими лісівниками що-
року протягом всього пожежонебезпеч-
ного періоду проводяться бесіди серед 
населення щодо правил поведінки у 
лісі під час пожежонебезпечного періо-
ду, недопущення розпалювання вогню 
в місцях, прилеглих до лісових маси-
вів. Проводиться роз’яснювальна ро-                                             
бота і з власниками земельних 
ділянок, що межують з лісовими маси-
вами, щодо заборони випалювання сухої                                                         
рослинності.

Здійснюється також і постійний мо-
ніторинг та обстеження лісів. Новоай-
дарським лісництвом налагоджено та 
відпрацьовано чітку взаємодію з органа-
ми ДСНС для своєчасного реагування і 
прибуття їх підрозділів у разі потреби до 
осередків лісових пожеж та ефективної 
роботи при гасінні лісових пожеж, а та-
кож проведено ряд заходів з підготовки 
до пожежонебезпечного періоду.

Ю. О. Черкасов нагадує про те, 
що протягом пожежонебезпечного            
періоду категорично забороняється:

- розведення багать у лісі;
- заїзд на територію лісового фонду 

(крім транзитних шляхів) транспортних 
засобів та інших механізмів, за винятком 
тих, що використовуються для  лісогос-
подарської мети;

- палити, кидати у лісі непогашені 
сірники, недопалки, крім спеціально          
обладнаних місць;

- випалювати траву та інші рослин-
ні рештки на землях лісового фонду, 
а також на інших земельних ділян-
ках, що безпосередньо примикають до 
лісу (у тому числі проводити сільсько-                       
господарські пали);

- звалювати та спалювати у лісових 
насадженнях сміття, будівельні залишки, 
побутові та горючі відходи тощо.

За порушення правил пожежної без-
пеки в лісі лісовою охороною накла-
даються адміністративні стягнення                             
у вигляді штрафу. 

Згідно змін до ст. 77 та 77/1 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення (це порушення вимог пожежної 
безпеки в лісах України та спалювання 
рослинності або її залишків) такі пору-
шення тягнуть за собою накладення 
штрафу:

- на громадян – від ста вісімдесяти до 
трьохсот шістдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (від 3060 грн 
до 6120 грн);

- на посадових осіб – від дев’яти-
сот до однієї тисячі двохсот шістдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів           
громадян (від 15300 грн до 21420 грн);

Якщо протягом року буде зафіксова-
не повторне порушення, то сума штрафу 
збільшується вдвічі.

Збереження лісу – наша  спільна 
справа. Зарадити біді в цьому випад-
ку – досить просто – лише дотримуй-
тесь правил протипожежної безпеки.                                
Це кожному з нас під силу.

М. ТИХОНОВА.

З моменту сходження снігового покриву до настання стійкої вологої осінньої погоди в лісах триває пожежо-                            
небезпечний період.

На Луганщині вже тривалий час утримуються посушливий період та високі температурні показники. І якщо 
жителі області тішаться теплом, то для лісівників та надзвичайників це означає посилення заходів пожежної безпеки                            
і превентивних заходів щодо уникнення надзвичайних ситуацій.

Звісно, у цій ситуації головне – попередити біду. Саме тому лісівники щороку проводять серйозну підготовку техніки, 
відпрацьовують свої дії у випадку лиха.

Колектив Новоайдарського лісництва під керівництвом лісничого Юрія Олексійовича Черкасова докладає                                        
всіх можливих зусиль, аби попередити біду, запобігти пожежам та зберегти ліси. Хоч, звичайно, це нелегка справа.

Так, 29 липня 2021 р. в рамках захо-
дів до Всесвітнього дня протидії тор-
гівлі людьми відділенням з надання со-
ціальних послуг сім’ям, дітям та молоді 
«Новоайдарського ЦНСП», мобільною 
бригадою соціально-психологічної до-
помоги в Денежниківському староста-
ті було проведено захід на тему «Ген-
дерно зумовлене насильство. Торгівля 
людьми». Мешканцям села роз’яснені 
загальні поняття про гендерно зумов-
лене насильство щодо жінок, гендер, 
домашне насильство та його види. Ко-
жен мав можливість поспілкуватись зі 
спеціалістами та  отримати відповіді на 
хвилюючі питання й поради щодо того, 
як подбати про себе та безпеку своїх                              
рідних. 

Окрім цього в с. Денежникове від-
відано 3 родини, в яких виховується 4 
дитини, для оформлення акту оцінки 
потреб на цілодобове перебування ди-
тини в Новоайдарській обласній сана-
торній школі. Відвідано одну родину, 
в якій зафіксовано факт домашнього 
насильства по відношенню до людини 
похилого віку. Соціально проінспекто-
вано 1 родину, яка перебуває на обліку 
відділення. В цій родині виховуються                                                     
2 дитини.

В смт Новоайдар соціально проін-
спектовано 2 сім’ї, в яких виховується 3 
дітей. Одна сім’я знаходиться під соці-
альним супроводом відділення, в другій 
зафіксовано факт домашнього насиль-
ства по відношенню до жінки. Складе-
но відповідні акти та надані соціальні 
послуги за потребою. З родинами про-
ведено відповідну соціально – профілак-
тичну роботу, надані роз’яснення щодо 

відповідальності за неналежне вико-
нання батьківських обов’язків, попере-
дження повторного скоєння домашнього 
насильства та надано соціальні послуги                                     
за потребою.

Наступним кроком низки заходів ста-
ло проведення вуличної інформаційної 
акції «Не стань жертвою торгівлі людь-
ми» в місцевому парку 30 липня 2021 
року. Організатори акції поспілкувались 
з жителями та гостями Новоайдару, зро-
бивши акцент на важливості данного 
питання, надали рекомендації, як подба-
ти про власну безпеку та захист своїх 
рідних. Перехожі були досить активні, 
ставили питання, отримали відповіді на 
них, а також були  поінформовані про  
номери  гарячих ліній, суб’єкти  надання 
соціальних послуг, соціального захисту 
населення, до яких можно звернутися у 
разі потрапляння в ситуацію, пов’язану 
із торгівлею людьми. В ході проведен-
ня акції розповсюджено друковану про-
дукцію відповідного інформаційного          
характеру.

В Новоайдарському районному цен-
трі зайнятості проведено семінар на 
тему: «Протидія торгівлі людьми». В 
семінарі активну участь взяли керівник 
відділення з надання соціальних послуг 
сім’ям, дітям та молоді КУ «Новоайдар-
ського ЦНСП» Наталія Магдич, спеціа-
ліст Юлія Ковтуненко, психолог Ельвіра 
Шкуркіна, керівник мобільної бригади 

психологічної допомоги Ігор Некрасов, 
представник поліції Станіслав Абдулла-
єв та начальник відділу Новоайдарського 
відділення Пенсійного фонду Валенти-
на Зражаєва. В ході заходу безробітнім 
роз’яснено загальні поняття та розкрито 
питання важкого становища жінок, чоло-
віків і дітей, які стали жертвами злочину 
торгівлі людьми, продемонстровано ро-
лики, присвячені даній темі, та надано 
рекомендації щодо запобігання торгівлі 
людьми. 

Також фахівцями відділення по-
відомлено інформацію щодо сімей-

них форм влаштування дітей, в т. ч.                                   
патронат. 

Наразі зазначена акція продовжу-
ється в старостатах Новоайдарської                  
громади.

Якщо ви опинились в складних жит-
тєвих обставинах, не залишайтесь 
наодинці зі своєю проблемою, звертай-
тесь по допомогу до відділення з надан-
ня соціальних послуг сім’ям, дітям та 
молоді КУ «Новоайдарського ЦНСП»: 
смт. Новоайдар, вул. Банківська, 31. 
тел. (06445) 9-23-77.

Новоайдарський ЦНСП.

 Щороку по всьому світі мільйони людей, які шукають кращої долі, потрапляють у трудове рабство. 
За оцінками Міжнародного центру із запобігання злочинності ООН, щорічний грошовий обсяг за даний 
транснаціональний злочин становить 30 мільярдів доларів на рік, що робить його другим за величиною після                                                                                                                                  
торгівлі наркотиками. 

У 2013 році Генеральна Асамблея ООН організувала зустріч на високому рівні для оцінки результатів втілення Гло-
бального плану дій по боротьбі з торгівлею людьми від 30 липня 2010 року і затвердила резолюцію № A / RES / 68/192 від 
18 грудня 2013 року. Резолюція закріпила дату (30 липня) як Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, представила 
головні його цілі, описала важливість і механізми боротьби зі згубним явищем.

Новоайдарський центр надання соціальних послуг, мобільна бригада соціально-психологічної допомоги організували та 
провели спільно з представниками поліції, районного центру зайнятості, управління Пенсійного фонду низку заходів, 
спрямованих  на донесення інформації, застереження людей від цього явища.
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Легкі зморшки обличчя вкрили –
Це життя трудового плід.
Але в кожному русі – сила,
В очах юності видно слід.

В. Симоненко.

«У кожного своя доля і свій шлях ши-
рокий», – стверджував великий Т. Г. Шев- 
ченко. Шлях широкий, але його треба 
пройти достойно, щоб зберегти «юності 
слід» в очах. А жіночка, про яку піде 
мова далі, по життєвому шляху йде вже         
100 років! Йде достойно!

Вона стала свідком і учасником ба-
гатьох історичних подій. Це Недобіга    
Ганна Потапівна.

Сто років тому, 5 серпня 1921 року, 
в багатодітній сім’ї Пікунів Потапа Ак-
сеновича і Надії Йосипівни народилася 
донечка Ганна. Сім’я була дружна, пра-
цьовита. З раннього дитинства дівчин-
ка працювала з батьками в полі. «Своє 
господарство ми вели індивідуально», – 
стверджує Ганна Потапівна.

В школі дівчина навчалась до п’ятого 
класу. Їй ще не виповнилося й 10 рочків, 
коли помер татко. Це була тяжка і болісна 
втрата для сім’ї. І вже у січні 1935 року 
(пам'ятає!) вступили до колгоспу.

1938 рік змінив життя дівчини. Вона 
від’їхала до м. Луганськ, де працюва-
ла на різних роботах: і посильною в 
міській раді, і прибиральницею в бані,                          
і продавчинею в буфеті.

Страшний 1941 рік застає Ганну По-
тапівну далеко від Олексіївки. Вже у 
серпні дівчина нарівні з чоловіками рила 
протитанкові окопи в Донецькій облас-

ті. Армія відступала, і люди пішки від-
ступали разом із солдатами. Прибувши 
в Луганськ, Ганна Потапівна цілодобо-
во працювала касиром у бані. А фронт       
наближався…

«Узимку 1942 року Луганськ був 
окупований, і я пішки пішла додому, 
в село», – згадує Ганна Потапівна. – 
«У липні 1942 року було окуповано і                                   
наше село».

Після звільнення Олексіївки дівчи-
на навчалась на лаборанта, працюва-
ла лаборантом на заводі у Луганську. 
Вийшла заміж, народила доньку Аллу. 
Але шлюб розпався, і у 1947 році Ганна 
Потапівна повернулася в село. Працю-
вала продавчинею в ларьку на території 
Олексіївської МТС. У кінці 1947 року 
стала поштаркою, носила людям пре-
су і листи до виходу на пенсію. Пізніше 
донька Алла Володимирівна Нестеренко 
працювала завідуючою Олексіївським             
відділенням зв’язку.

Ганна Потапівна має двох онуків – 
Сергія і Ріту – і шістьох правнуків. Онук 
Сергій служив прикордонником і був на-
правлений військовою частиною до Мос-
ковського вищого прикордонного учили-
ща, пізніше закінчив Київську юридичну 
академію. Відслуживши на різних по-
садах, підполковником прикордонної 
служби пішов на пенсію. Онучка Ріта 
Іванівна закінчила Слов'яносербський 
сільськогосподарський технікум. Зараз 
працює молодшою медичною сестрою 
Дмитрівського обласного неврологічно-
го інтернату, доглядає бабусю. Правнуч-
ка Вікторія стала вчителем математики, 
правнук Микола – будівельником, прав-
нук Єгор – автомеханіком. Чоловік Ганни 
Потапівни – сержант 170-го стрілково-
го полку 58-ї стрілкової дивізії – помер. 
Дочка Алла Володимирівна Нестеренко 

теж уже не з нами. Онучка Ріта 
Іванівна забрала бабусю і зараз 
доглядає її.

Скориставшись її гостинні-
стю, за ініціативи директора 
БК Гапонова Миколи Михай-
ловича ми вирушили привіта-
ти жінку з таким серйозним, 
величним ювілеєм. Першою 
привітала Ганну Потапівну 
староста села Трет'якова Ніна 
Василівна, вручивши подару-
нок від Новоайдарської селищ-
ної ради і побажавши ювілярці 
прекрасного здоров’я, благопо-
луччя, всіляких гараздів. У ви-
конанні музичного тріо в складі 
Гапонової Л. В., Кошман Н. Т., 
Гапонова М. М. пролунала піс-
ня «З Днем народження!».

Задушевно лились добрі сло-
ва і пісні «Яблуневий вечір», 
«Вітальна» та інші. Заблищали 
очі Ганни Потапівни, покоти-
лась сльоза. І, мабуть, згадала 
жінка своє складне життя.

На прощання всі разом за-
співали пісню «Ми бажаємо 
щастя Вам».

Скажу відверто: це була дуже тривож-
на мить. З глибокою повагою ми дивили-
ся на жінку, яка прожила сторіччя. Та це 
ж жива історія: і оранка волами, і робота 
в полі, і життя передвоєнного міста Лу-
ганська, і відлуння війни: окопи, страх 
окупації, холод, голод, виття ворожих 
літаків, вибухи... А повоєнна відбудова! 
А тяжкі життєві втрати!.. Однак Ганна 
Потапівна залишилася привітною, до-
брозичливою, працьовитою, людяною, 
порядною.

Так, сто років – багато! Сто років – це 
круто! Але їх треба достойно прожити, як 

це зробила Ганна Потапівна. Ще у 1947 
році вона була удостоєна медалі «За до-
блесну працю у Великій Вітчизняній вій-
ні 1941-1945 років», а у 1995 – «50 років 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 років».

Хай щастить Вам, дорога Ганно Пота-
півно! Доземний уклін Вам за те, що ви-
стояли і живете, зігріті теплом і любов’ю 
онуки і правнуків! Хай зійде на Вашу   
родину Божа благодать!

Н. ГЕТЬМАНЦЕВА,
позаштатний кореспондент,

с. Олексіївка.

 

Перший допис – про танкіста з         
Чернігівщини.

На Луганщині продовжуються трену-
вання військового резерву. Екіпажі бро-
ньованих машин за командою займають 
місця в танках; потужна техніка поли-
шає капоніри і вишиковується в довгу           
колону.

«Згідно плану тренувань, екіпажі ма-
шин займають позиції на відведених 
місцях і за визначеним маршрутом ви-
суваються в район очікування. Відпра-
цьовуються вправи з охорони, оборони, 
розосередження, здійснення маневрів 
та інших дій з бойового злагодження», -      
пояснює Сергій, командир підрозділу.

Звісно, це не реальні рубежі, трену-
вання відбувається з метою підтримання 
підрозділів резерву у стані постійної бо-
йової готовності, згідно вимог керівних 
документів. Тим не менш, танкісти став-
ляться до тренувань з усією серйозністю, 
пам’ятаючи давню приказку: «Тяжко в 
навчанні – легко в бою», а також «Пере-
магати легко, якщо вмієш робити свою 
справу».

Офіцер, який служить в Збройних Си-

лах України з 2007 року, зазначає: «В по-
рівнянні з 2014 роком рівень навченості 
та підготовленості особового складу став 
набагато вищим. Всі військові частини 
проводять заходи бойової підготовки як 
в пунктах постійної дислокації і на полі-
гонах, так і в зоні виконання завдань за 
призначенням. Маємо можливість займа-
тися тактичною підготовкою, проводити 
заняття з індивідуальної та колективної 
підготовки. Насправді рівень навчено-
сті особового складу напряму залежить 
від фахового рівня командира підрозді-
лу. Ми маємо можливість навчити кож-
ного, хто приходить до нас. Тож усі, 
хто бажає стати танкістом, – приходьте,                                                                          
навчимо!».

Говорячи про 30-у річницю Незалеж-
ності України, Сергій наголосив: «Я 
родом з Чернігівщини, але добре розу-
мію, що моя Батьківщина – це вся Укра-
їна. Луганщина є невід’ємною части-
ною неподільної України, тому зараз я 
захищаю свою країну тут, на її східних                      
рубежах».

О. МОКРЕНЧУК,
прес-служба ОТУ «Північ».

Завершился третий тур летнего чем-
пионата Новоайдарской ОТГ по во-
лейболу. На волейбольной площадке 
встречались команды из Дмитриевки, 
Алексеевки, «Альянс», а также ДЮСШ-
1 и ДЮСШ-2. У каждого участника был 
свой мотив. Дмитриевцы горели же-
ланием закрепиться на втором месте, 
алексеевцам уже изрядно надоело со-
бирать в свой актив нули, «Альянс» хо-
тел заставить поверить в случайность 
своего поражения в первом туре, а 
спортсменам ДЮСШ нужно оттачивать 
свою выучку перед осенними област-
ными соревнованиями. Словом, аргу-
менты были у каждого. Поэтому борь-
ба на площадке была в большей части                                                       
интересной.

Прежде всего, хотелось бы отметить 
совершенно иную игру «Альянса», ко-
торый и Дмитриевке, и Алексеевке не 
оставил шансов для того, чтобы запо-
лучить от соперника хотя бы один выи-
гранный сет. Это позволило новоай-
дарцам с седьмого места подняться на 

второе. Победы, которые одержали ко-
манды ДЮСШ-1 и ДЮСШ-2 над Дми-
триевкой и Алексевской соответствен-
но, позволили им подняться на третье и 
четвертое места. Правда, дмитриевские 
спортсмены набрали с ДЮСШ-2 оди-
наковое количество очков и тоже пре-
тендовали на четвертое место, но ре-
зультаты очной встречи склонили чашу 
весов на сторону юношей. К тому же, 
у них еще и зафиксирован положитель-
ный баланс забитых и пропущенных                                                     
мячей.

А лидером соревнования остается ко-
манда села Райгородка. С 10 очками ей 
остается провести всего лишь две игры. 
Сумеет ли кто-либо оказать достойное 
сопротивление лидерам, покажет игра в 
последующих сетах. Достаточно заме-
тить, что «обидчики» лидеров – команда 
ДЮСШ-1 – еще не имеет поражений и 
по количеству потерянных очков имеет 
теоретическое преимущество перед  
Райгородкой.

В. МАРТЫНОВ.
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Участники Олимпийских игр

Количество участников – 205 на-
циональных олимпийских комитетов. 
Приняли участие более 11 тысяч спортс-
менов, которые боролись за максималь-
ное количество наград за всю историю 
Игр – 339 комплектов медалей в 33 ви-
дах спорта. На 138 сессии Международ-
ного олимпийского комитета (МОК), 
единогласным решением был принят 
новый девиз Игр-2020.  Теперь девиз 
Олимпийских игр звучит так: «Быстрее, 
Выше, Сильнее — Вместе». 

Результаты Олимпиады-2020

М
ес

то

Ст
ра

на

Зо
ло

то

Се
ре

бр
о

Бр
он

за

1. США 39 41 33
2. Китай 38 32 18
3. Япония 27 14 17
4. Великобритания 22 21 22
5. ОКР 20 28 23
6. Австралия 17 7 22
7. Нидерланды 10 12 14
8. Франция 10 12 11
9. Германия 10 11 16
10. Италия 10 10 20
...

44. Украина 1 6 12

Курьезы и скандалы
 

Журналистская некорректность. 
Пицца как образ Италии, Дракула, оли-
цетворяющий Румынию, Чернобыль 
как визитная карточка Украины. Имен-
но такими изображениями телеканал в 
Южной Корее сопровождал появление 
команд стран-участниц на открытии 
Олимпиады в Токио.

Южнокорейский телеканал MBC 
был вынужден принести извинения за 
бестактность после шквала жалоб, в ко-
торых зрители называли картинки оскор-
бительными и нелепыми.

В ходе прямой трансляции из Токио 
при появлении на стадионе очередной 
олимпийской сборной на экране возни-
кала заставка, характеризующая, по мне-
нию телевизионщиков, данную страну. 
Суши, пицца и ломтик лосося в качестве 
символов, соответственно, Японии, Ита-
лии и Норвегии были достаточно пред-
сказуемыми.

Минутка релакса. Во время тран-
сляции одного из заплывов оператор на-
правил камеру на зрительские трибуны 
и продемонстрировал миру умилитель-
ную картину. Британский пловец Том 
Дейли пришел поддержать девушек из 
своей сборной и параллельно успокаи-
вал нервы… вязанием на спицах. Да-да, 

спортсмен всерьез увлекается этим хоб-
би: он вяжет одежду для себя и сына, для 
друзей, а также для своей собаки. Вяза-
ние, утверждает спортсмен, помогало 
ему оставаться в здравом уме во время 
подготовки к Играм.

Беларусы отказываются ехать до-
мой. Спортивные функционеры Бела-
руси 1 августа попытались принудить 
24-летнюю представительницу сборной 
страны на XXXII летних Олимпийских 
играх в Токио Кристину Тимановскую 
к отъезду на родину. Легкоатлетку 
исключили из команды после того, 
как она выступила с критикой тренер-
ского состава олимпийской сборной                             
Беларуси

Однако, уже находясь в аэропорту 
Токио, Тимановская заявила, что ее до-
ставили к самолету против ее воли, и 
отказалась от посадки и возвращения 
на родину. Через день ей была предо-
ставлена гуманитарная виза польскими       
властями.

В ночь на 4 августа спортсменка при-
была в аэропорт японской столицы и, 
по сведениям агентства AFP, вылетела          
в Вену.

Яна Максимова, выступающая в 
многоборье, и ее муж, легкоатлет Ан-
дрей Кравченко заявили, что останутся              
в Германии.

Испорченный старт. Телевизион-
щики испортили старт триатлонистов. 
Лодка, которая должна была снимать на-
чало соревнований, помешала спортсме-
нам. А потом чуть не наплыла на часть 
тех, кто стартовал.

В связи со случившимся конфузом, 
спустя 13 секунд после начала сорев-
нований, был дан гудок о фальстар-
те. Но некоторые триатлонисты его 
не услышали и продолжили заплыв. 
За ними пришлось отправить лодку. 
Некоторые к тому моменту отплыли                                                        
на 200 метров.

В итоге рестарт, подобных которому 
в олимпийском триатлоне еще не было, 
состоялся.

Китайский протест. Консульство 
Китая в Нью-Йорке выразило про-
тест из-за «неправильно показанной» 
карты во время церемонии открытия                
Олимпиады-2020.

Американский телеканал NBC 
Universal отделил часть островов, ко-
торые КНР считает своими. Так, на 
«новой» карте КНР лишилась Тайваня            
и части других островов.

В заявлении консульства гово-
рится о том, что своими действи-
ями NBC «нанёс ущерб достоин-
ству и оскорбил чувства китайского                                                                             
народа».

Не такая как все. Первый спортс-

мен-трансгендер в истории Олим-
пиады Лорел Хаббард закончила 
свое выступление на Играх в Токио                                                  
с поражением.

В первой попытке в рывке она заказа-
ла вес 120 кг и не справилась с ним. За-
тем последовали две неудачные попытки 
с весом 125 кг.

Отметим, что 43-летняя Хаббард 
самая возрастная участница-тяже-
лоатлетка на Олимпиаде в Токио и 
выступает за Новую Зеландию. Она 
сменила пол с мужского на женский в 
2012 году. На чемпионате мира-2017 
Хаббард завоевала серебро в женских                                                
соревнованиях.

Долой сексизм! Норвежская  жен- 
ская сборная по пляжному ганд-
болу нарушила правила. Девушки 
вышли на площадку не в бикини, 
как это прописано в правилах, а в                                                                                     
шортах.

Таким образом спортсменки хо-
тели привлечь внимание к проблеме 
сексизма на Олимпиаде. За это по-
лучили штраф в размере 1,5 тысячи                                                  
евро.

Находчивая австралийка. Австра-
лийка Джессика Фокс остроумно реши-
ла проблему ради того, чтобы завоевать 
еще одну медаль. 

У семикратной чемпионки мира по 
гребному слалому сломалось каноэ. 
27-летняя титулованная спортсменка 
взяла в руки презерватив и надела его   
на свой инвентарь.

После этого Джессика завоевала 
бронзовую медаль в соревнованиях              
байдарок-одиночек.

Золото для України виграв у То-
кіо Жан Беленюк — у греко-римській        
боротьбі у вазі до 87 кілограмів.

Срібні медалі отримали Михайло 
Романчук (плавання, 1500 м вільним 

стилем); Парвіз Насібов (греко-рим-
ська боротьба, 67 кг); Анжеліка Терлю-
га (карате, до 55 кг); Людмила Лузан 
та Анастасія Четверікова (веслування 
на байдарках і каное, каное-двійка, 500 
м); Олександр Хижняк (бокс, до 75 
кг); Олена Старікова (велоспорт-трек,                                   
спринт).

Бронзові медалі Україні принесли лег-
коатлетка Ярослава Магучіх у стрибках 
у висоту, дзюдоїстка Дар'я Білодід у кате-
горії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін 
у змаганнях шпажистів, Олена Костевич 
і Олег Омельчук у стрільбі з пневматич-
ного пістолета, тенісистка Еліна Світолі-
на та Марта Федіна і Анастасія Савчук 
серед дуетів у артистичному плаванні, 
які також стали третіми у складі збірної 
України у групових вправах. Станіслав 
Горуна став третім в карате у ваговій 
категорії до 75 кг. Борчиня Алла Черка-
сова здобула бронзу у категорії до 68 кг, 
а Ірина Коляденко посіла третє місце в 
категорії до 62 кг. 

Прапороносцем України на цере-
монії завершення Олімпійських Ігор 
стала срібна медалістка Людмила                           
Лузан.

На попередній Олімпіаді в Ріо укра-
їнська збірна виборола 11 медалей: 2        

золоті, 4 срібних та 5 бронзових нагород.
Найкращим результатом України на 

Олімпіадах була перша літня Олімпіада, 
в якій країна взяла участь самостійно. У 

1996 році в Атланті країна отримала 9 
золотих медалей, 2 срібних та 12 брон-
зових — загалом 23. Тоді на Олімпіаду    
від країни поїхав 231 атлет.

Народний депутат Жан Беленюк завоював для України першу золо-
ту медаль на Олімпійських іграх в Токіо. У фіналі греко-римської боротьби у 
вазі до 87 кг він переміг угорця Віктора Лорінца з рахунком 5:1. Це його перше 
олімпійське золото в кар'єрі.

Після перемоги Беленюк станцював гопака.
«Я пройшов довгий і тяжкий шлях, почав займатись в 9 років, зараз мені 

30 років, і нарешті це сталося, я взяв олімпійське золото», - заявив Жан Беле-
нюк. При цьому він розплакався і подякував своєму тренеру та мамі, які його 
дуже підтримували. Беленюк додав, що нещодавно отримав травму, але зумів 
відновитись.

Він сказав, що надалі сконцентрується на політичній роботі.
На шляху до фіналу Жан Беленюк переміг у стартовому поєдинку 

європейського чемпіона, сербського спортсмена грузинського походження Зу-
раба Датунашвілі, у чвертьфіналі виявився сильнішим за алжирця Башира 
Сід Азара, а у півфіналі впевнено переміг хорвата Івана Гуклека з рахунком                                                                
7:1.

30-річний Жан Беленюк є сином українки та руандійця, який загинув під час 
громадянської війни в Руанді 1994 року.

У 2015 році український спортсмен став чемпіоном світу з греко-
римської боротьби у вазі до 85 кг. У 2016 році він завоював на Олімпіаді 
у Ріо-де-Жанейро срібну нагороду з греко-римської боротьби у тій 
же вазі, поступившись росіянину грузинського походження Давіту                                                                                                                                     
Чакветадзе.

У 2019 році Беленюк поборов з рахунком 2:1 угорця Віктора Лорінца і став 
чемпіоном світу з греко-римської боротьби у вазі до 87 кг.



      
6 «ВІСНИК    НОВОАЙДАРЩИНИ»        № 33          13 СеРпНя     2021 р.

Двойная радость

2 августа во французском зоопарке «Боваль» боль-
шая панда по кличке Хуань Хуань родила детены-
шей-близнецов. Директор зоопарка Родольф Делорд 
говорит, что близнецы полностью здоровы и родились 
«большими и розовыми».

Хуань Хуань и ее партнера Юань Цзы привезли во 
Францию в 2012 году в рамках специального соглаше-
ния между Пекином и Парижем. В марте они вступили 
в контакт 8 раз, чем очень удивили работников зоопар-
ка, ведь репродуктивная активность у панд является 
большой редкостью.

До этого панды рождались во Франции только 
один раз – в 2017 году. Имена для детенышей будет 
выбирать лично супруга главы КНР Си Цзиньпи-
на Пэн Лиюань после 100 дней от их рождения. Как 
известно, все панды мира являются собственностью 
Китая и в зоопарки сдаются только в аренду. Они 
считаются национальным достоянием Китая и очень                                        
там ценятся.

telegraf.com.ua

Чтобы не вредить кораллам

В Таиланде запретили солнцезащитные кремы, 
разрушающие кораллы. Введение запрета объясняет-
ся беспокойством природоохранных организаций по 
поводу того, что кремы и лосьоны, которые турис-
ты используют для защиты от солнца, способству-
ют разрушению кораллов. Того, кто нарушит запрет, 
оштрафуют на сумму 100 тысяч бат (около 81 тыс. 
гривен или 3 тыс. долларов).

Приложение для оценки
настроения кота

Канадская компания Sylvester.ai запустила сервис 
под названием Tably для оценки самочувствия котов. 
Его алгоритмы оценивают положение головы и ушей 
животного, прищур глаз, степень напряжения мордоч-
ки и состояние усов. Как показало исследование 2019 
года, по этим зонам можно точнее всего определить, 
испытывает ли кот или кошка стресс.

Tably поможет не только владельцам животных, 
но и начинающим ветеринарам, считают в канадской 
клинике, которая сотрудничала с разработчиками   
сервиса.

Бабушка знает лучше!
Широкое распространение цифровых фотоаппара-

тов и новых методов анализа данных показало, что 
жирафы на самом деле гораздо более социальны, 
чем считалось ранее. Зоологи из Бристольского уни-
верситета Стивен Харрис, опираясь на данные мно-
жества исследований, пришли к выводу о сложной 
социальной организации самых высоких наземных                          
животных.

Как оказалось, хотя одинокие особи и являются 
среди жирафов обычным явлением, они также часто 
объединяются в небольшие группы от трех до девя-
ти самок и их телят. Эти группы могут существовать 
очень продолжительное время – до 15 лет, и зачастую 
состоят из родственных особей в трех поколениях, в 
рамках которых взрослые помогают заботиться о те-
лятах других матерей и вместе скорбят о смерти члена          
группы.

Этот образец женских отношений также 
наблюдался и в неволе, и, наряду с наблю-
дениями, что самцы предпочитают жить в 
одиночку, предполагает, что у этих животных есть ма-
трилинейные общества; эти социальные единицы су-
ществуют внутри более широкой, плавно меняющейся                                                                                        
группы.

vokrugsveta.ua

Повод для ареста

Полицейские штата Техас приехали по вызову 
жильцов одного из частных домов: людей напугал 
плавающий в бассейне крокодил.

Как выяснилось, рептилия проникла через 
ограду участка и с удовольствием плескалась в                                     
искусственном водоеме.

В силу того, что полицейские не имели пол-
номочий на отлов и возврат крокодила в природ-
ные условия, им пришлось применить чувство                                                        
юмора.

Крокодила обвинили в «нарушении обще-
ственного порядка, выразившимся в купании на-
гишом в частном бассейне вопреки требовани-
ям его владельцев», а также в «сопротивлении                                                                              
полиции».

В итоге стражам порядка удалось соблюсти бу-
кву закона, после чего крокодил был пойман, 
вывезен за черту города и выпущен в один из                                                      
водоемов.

crimezone.in.ua

Королеву нужно знать в лицо

Американские туристы встретили Елизаве-
ту во время прогулки по королевской резиден-
ции, где королева нередко проводит лето. Путе-
шественники спросили Елизавету, живет ли она                                                                          
где-то здесь.

Королева ответила, что имеет дом неподалеку. По-
сле этого туристы поинтересовались, встречала ли она 
когда-нибудь королеву.

«Нет, но этот полицейский встречал», - ответила 
Елизавета, указав на Гриффина, который более 30 лет 
проработал с королевской семьей. После этого турис-
ты ушли, так и не поняв, с кем именно они только что 
пообщались.

socportal.info

В Англии копы
«арестовали» злого лебедя

В Великобритании случилась довольно забавная 
история. Полицейские задержали Белого лебедя, ко-
торый заблокировал движение на дороге. Также стало 
известно, что птица была очень разъярена. В полиции 
Кембриджшира заявили, что на крылатого «наруши-
теля» жаловалось много местных жителей. Люди со-
общали, что наглый лебедь просто себе прогуливается 
по автомобильной дороге A428.

 После массы жалоб правоохранители поехали на 
место вызова и арестовали лебедя. Копам не удалось 
одеть на нарушителя ПДД наручники, но они все же 
посадили его в полицейскую машину. А потом отвезли 
в ближайший водоем и выпустили на волю.

novyny.live

Новые рекорды Гиннесса

- В Книгу рекордов Гиннесса благодаря своей ана-
томической особенности попала американка Саман-
та Рамсделл из штата Коннектикут. У нее — самый 
большой в мире рот. Девушка может поместить в него 
целое зеленое яблоко и откусить кусок от четырех  
чизбургеров, поставленных один на один.

- 23-летняя цыганка румынского происхождения 
Ривка Станеску занесена в Книгу рекордов Гиннесса 
как самая молодая бабушка в мире. Она происходит  
из семьи, где девушек выдают замуж с детства. 

Так, в возрасте двух лет Станеску была обещана 
к браку ее отцом сыну успешного коммерсанта. Но 
когда девочке исполнилось 11 лет, она влюбилась в 
13-летнего продавца ювелирного магазина, располо-
женного по соседству. Отец угрожал девочке позо-
ром на случай, если она окажется занимаемой, иначе 
семья жениха должна была вернуть его избранницу         
вместе с приданым.

Несмотря на угрозы отца, Ривка тайно вышла за-
муж за своего мужа, и уже в 12 родила первенца. Толь-
ко после рождения дочери Марии и уплаты семьей 
жениха 500000 румынских леев (это более 120000 
гривен) отец принял зятя в семью. Через год в семье 
Станеску еще родился сын. А когда старшей дочери 
исполнилось 10 лет, она вышла замуж, а в 11 роди-
ла сына по имени Ион. Сейчас мать ходит в школу, 
а бабушка занимается воспитанием внука, которого,                   
кстати, уже обручили с 8-летней девочкой.

- Картофель фри, порция которого в нью-йорк-
ском ресторане стоит $ 200, попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самый дорогой на Земле. Ресторан 
Serendipity3 на Манхэттене уже не раз претендовал на 
место в Книге рекордов Гиннесса. Ранее в его меню 
появились самые дорогие в мире гамбургеры за $ 295 
и мороженое с фруктами за $ 1000. Чтобы приготовить 
блюдо, картофель сначала бланшируют в шампан-
ском. Затем трижды обжаривают в гусином жире из 
Юго-Западной Франции, чтобы появилась хрустящая                                                          
корочка.

Для приготовления соуса на сковородке растапли-
вают большое количество трюфельного масла. До-
бавляют к нему органические сливки, немного муки 
и швейцарский сыр Raclette с трюфелями. На го-
товый картофель фри раскладывают слайсы из трю-
фелей. Посыпают все это сыром Crete Senesi Pecorino 
Tartufello и 23-каратной пищевой золотой пылью.

Подают блюдо на хрустальной тарелке, украсив 
композицию орхидеей.

changeua.com
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КУПЛЮ
КРС,

КОНЕЙ.
095-51-23-839

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

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

услуги

куплю
Куплю или сниму ЖИЛЬЁ в пгт. Новоайдар (одно- или  

двухкомнатное). 099-39-36-930.
ВОСК, ПРОПОЛИС, МЁД, ВОЩИНА, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77.
БЫЧКА (1 месяц). 099-047-14-90.

продам
ДОМ со всеми удобствами в пгт. Новоайдар. 066-809-64-55.
ДОМ в центре. Все удобства. 095-17-52-922.
ДОМ у реки в с. Безгиново с удобствами и мебелью.                           

050-598-77-69. Владимир.
ПОЛДОМА по ул. Кирова, 103, ДАЧУ, ГУСЫНЮ                                      

С ГУСЯТАМИ. 050-708-41-67.
МАГАЗИН в селе Денежниково (на трассе Новоайдар –           

Старобельск). 050-62-01-083.
АВТОМОБИЛЬ Daewoo Nexia. 2011 г., белого цвета, пробег – 

81000 км. 095-13-10-197.
Пятилитровый ОПРЫСКИВАТЕЛЬ, б/у, в хорошем                           

состоянии. Недорого. 099-36-88-604.
ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ (урожай 2021 года). Самовы-

воз. Новоайдарский район, с. Спеваковка. 095-089-27-68,                                                
095-73-527-99.

КАРТОФЕЛЬ. Цена – 6-8 грн. 050-735-14-68.

Ремонт, перетяжка 
 мягКОЙ мЕбЕЛи.

изготовление мАТРАСОВ
любого размера

095-410-86-01.

УгОЛЬ
066-928-50-36, 067-729-87-31

З нагоди відкриття нового магазину «АВРОРА» запрошуємо на 
роботу: ПРОДАВЦІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ, АДМІНІСТРАТОРА, 
ЗАСТУПНИКА АДМІНІСТРАТОРА. Графік – 3/2. Деталі за                       
телефонами 093-170-75-58, 066-170-94-58, 067-617-07-58.

работа

КиРПиЧ, ШЛАКОбЛОК, 
ФУНДАмЕНТНЫЕ бЛОКи, 

ПЛиТЫ ПКЖ (6х1,5),
РигЕЛя, ПЕРЕмЫЧКи,

УгОЛОК, ШВЕЛЛЕР,
ШАЛЁВКА, бАЛКА и другие 

стройматериалы, б/у.
066-737-78-23.

АТЕСТАТ про повну середню освіту АН № 31912708 на ім’я 
ЄФРЕМОВА Олександра Сергійовича, 20.06.1989 р. н., вважати 
недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК ТП № 4/2235 від 01.06.2019 р., вида-
ний на ім’я ЛІСОВЕНКА Дениса Костянтиновича, 18.05.1994 р. н., 
вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я МАНАЧЕНКА Дмитра     
Володимировича, 04.11.1982 р. н., вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я МИРОНОВА Петра            
Юрійовича, 06.05.1973 р. н., вважати недійсним.

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ХМЕЛЬНИЦЬКОГО       
Богдана Олександровича, 13.12.1989 р. н., вважати недійсним.

считать недействительным

Інформація про намір
щодо отримання дозволу

на викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин

для ознайомлення з нею громадськості

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.ЕКО», що роз-
ташоване за адресою: 91480, Луганська область, Щастинский ра-
йон, м. Щастя, вул. Гагаріна, буд. 1Х, діючи відповідно до Наказу 
міністерства охорони навколишнього природного середовища 
від 09.03.2006 р., № 108, має намір отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря організованими    
стаціонарними джерелами.

ТОВ «Д.ЕКО» спеціалізується на виробництві полімерно-пі-
щаної плитки та належить до третьої групи об'єктів, для яких 
розробляються документи, у яких обґрунтовуються обсяги         
викидів.

Викиди забруднюючих речовин на підприємстві пов'язані з 
виготовленням продукції, в процесі чого в атмосферу надхо-
дять вуглецю оксид, кислота оцтова та суспендовані частинки,           
недиференційовані за складом.

Від джерел забруднення проммайданчика викидається в ат-
мосферне повітря 0,3717 т/рік шкідливих речовин. Для проммай-
данчика встановлена нормативна СЗЗ розміром 100 м. Норматив-
на СЗЗ підприємства витримана – житлові забудови знаходяться 
за її межею.

Відгуки та пропозиції просимо надавати протягом 30 
днів з дати опублікування оголошення до Департаменту ко-
мунальної власності, земельних, майнових відносин, еко-
логії та природних ресурсів Луганської обласної державної                                                                   
адміністрації.

Юридична адреса: 93405, Луганська область, м. Сєвєро-        
донецьк, проспект Центральний, буд. 59.

Фактичне розташування: 93400, Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, буд. 2. Телефони:                          
(06452) 2-55-00, 2-55-77.

12 августа 2021 года
исполнилось полгода

со дня смерти
ЩИРОВА

Владимира Фёдоровича

Любил ты жизнь, не знал покоя,
Не падал духом никогда.

Не смыть слезами наше горе,
Для нас ты

будешь жить всегда…
От тебя исходило добро,

Сколько людям ты сделал его…
Ты оставил природу и мир,

И родных, и друзей,
что любил…

Никогда не пройдёт эта боль,
Ты наш добрый,

Любимый, родной.
Ушёл из жизни ты мгновенно,
Мы не смогли тебя спасти…

Прости ты нас, родной, за это,
Прости, прости,

Сто тысяч раз прости…

Жена, дети, внуки,
правнуки, родные.

ПОМНИМ.. .

Ответ на задание,
опубликованное в № 32

Ветеранское движение
Луганщины

понесло тяжелую утрату.
На 90-м году жизни
4 августа 2021 года

ушел из жизни активист 
ветеранского движения, 

участник боевых действий
во время

Великой Отечественной 
войны,

сын полка
МАЦАЕВ

ВИКТОР СИДОРОВИЧ

Мацаев Виктор Сидорович 
родился 16 сентября 1931 го-
да в городе Кременная Луган-
ской области. На долю его поколения, которое сейчас называ-
ют «дети войны», выпала нелегкая доля испытать на себе все 
ужасы и тяготы военного лихолетья. В 10 лет его отца, потом-
ственного шахтера, забрали по «броне» глубоко в тыл. С места                                               
своей новой работы он не имел возможности не только помо-
гать родным и семье, но даже вести с ними переписку. Глава 
семьи добывал для страны уголь и не знал, что во время налета 
вражеской авиации на глазах его детей погибла жена, оставив 
сиротами дочь и двоих младших сыновей. Сестра ушла на по-
иски отца и объявилась только после войны, а двоих мальчи-
шек приютили бойцы Красной Армии. Младшего усынови-
ла одна молодая женщина из Новоайдара, а Виктор остался 
служить в армейской разведке. Не раз он переходил линию 
фронта, и всякий раз возвращался с ценными донесениями                                                                                                           
в расположение разведроты.

Во время выполнения одного из боевых заданий 14-летний 
мальчишка попал в руки врага. Он выдержал пытки и со своими 
товарищами пересек линию фронта, имея ценнейшие данные о 
расположении вражеских войск. На нейтральной полосе Вик-
тор был ранен, и его вынесли из-под обстрела разведчики. Уже 
в госпитале юный воин узнал о том, что награжден орденом 
Красной Звезды.

После войны сын полка, пионер-герой Виктор Мацаев 
окончил школу, ремесленное училище и трудился электро-
монтером в Новоайдарском узле связи. Затем долгое время 
работал наладчиком контрольно-измерительных приборов на                                  
Северодонецком производственном объединении «Азот».

Виктор Сидорович всегда занимал принципиальную жиз-
ненную позицию, был одним из наиболее активных членов            
ветеранской организации.

Светлая память о верном сыне, защитнике своего отече-
ства навсегда сохранится в сердцах его друзей и всех тех, кто         
знал этого прекрасного человека.

Дядык С. Н. – председатель Северодонецкой
городской ветеранской организации;

Косов А. И. – председатель
Новоайдарской районной ветеранской организации;

Мартынов В. С. – председатель
Новоайдарской поселковой ветеранской организации.

Адміністрація та колек-
тив Новоайдарської дитячої 
школи мистецтв вислов-
люють глибокі співчуття 
колезі Бойкову Володими-
ру Веніаміновичу з приводу 
непоправної втрати – смерті                                           
батька.

8 серпня 2021 року зупи-
нилося серце життєрадісної, 
доброї та чуйної люди-           
ни, професійного медичного 
фахівця

ЛАУШКІНОЇ
Валентини Трохимівни
Мешканці буд. 1 вул. Шко-

ла-інтернат села Денежнико-
ве, сусіди, колеги сумують у 
цей скорботний час та вис-
ловлюють співчуття рідним 
та близьким. Поділяємо Ваш 
біль та горе. Вічна і світла           
пам’ять!
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Дорогого мужа,
папу, дедушку
ЛИННИКА

Виталия
Владимировича
от всей глубины
любящих сердец

поздравляем
с юбилейным

Днем рождения!

Родной, любимый,
с Днем рождения!

Ведь тебя
украшают года, 
Самый нежный

и самый любимый,
С 50-летием тебя!

С любовью – твоя семья.

14 августа, 7-й лунный день, 
растущая Луна в Скорпионе. 
Продолжается начавшийся ра-
нее период деловой активнос-
ти. В ваших начинаниях вас 
поддержат родные и друзья. 
Избегайте критики и сплетен, 
поскольку весь негатив вско-
ре вернется к вам бумерангом. 
Вечером займитесь медитацией                  
или йогой.

15 августа, 8-й лунный 
день, растущая Луна в Скор-
пионе. Довольно сложный 
день для общения с сослужив-
цами или партнерами. Зато 
сегодня можно отправляться 
в длительную поездку, неза-
висимо от ее предназначения. 
Допустимы небольшие траты 
или незначительные денежные                                    
вклады.

16 августа, 9-й лунный день, 
растущая Луна в Стрель-
це. Критический день. Будьте 
готовы бороться с обманом, 
обольщениями и иллюзиями, 
но сдерживайте себя и не под-
давайтесь искушениям. Займи-
тесь продолжением давно нача-
тых дел, требующих рутинного 
исполнения. Лучше отложить 
дела, требующие точности и 
продуманности.

17 августа, 10-й лун-
ный день, растущая Луна в 
Стрельце. Благоприятное для 

творчества, любви и духовных 
поисков время. Хорошо про-
двигаются абсолютно любые, 
как важные, так и не очень дела. 
Неприятные события сегодня 
— кратковременны.

18 августа, 11-й лунный 
день, растущая Луна в Козе-
роге. Малоактивный день. Вам 
необходимо будет бороться с 
внутренними искушениями и                                                  
направить энергию в нужное 
русло. День подходит для ра-
боты над собой, над самосо-
вершенствованием. Не прояв-
ляйте негатив по отношению 
к окружающим, корысть. 
Не стоит делать дорогие по-
купки или проводить крупное                                              
инвестирование.

19 августа, 12-й лунный 
день, растущая Луна в Ко-
зероге. Очень благоприятный 
день, вы почувствуете в себе 
порыв сделать много добрых, 
бескорыстных дел. Луна сей-
час благоприятствует всем 
энергичным и действенным                      
начинаниям.

20 августа, 13-й лунный 
день, растущая Луна в Водо-
лее. Особенно благоприятный 
день для любовных и других 
межличностных отношений. А 
вот налаживать деловые связи, 
заниматься вопросами бизне-
са сегодня не рекомендуется. 
Астрологи рекомендуют по-
святить день благотворитель-
ности, раздать милостыню,                   
сделать подарки.

lady.tochka.net

 

Первый Спас –
Медовый

Ежегодно отмечается 14 
августа. Другие его названия 
– Маковея, Спас на воде, Ме-
довый праздник. В этот день 
православная церковь почитает 
три святыни: Животворящий 
Крест Господень, образ Спа-
сителя и Владимирскую икону 
Божьей Матери. 

Праздник традиционно при-
ходится на первый день Успен-
ского поста, установленного 
в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. На Первый Спас 
начинается сбор меда и его 
освящение в храмах; к празд-
нику принято готовить выпеч-
ку с медом и угощать ею друг            
друга.  

Блины – издревле символ 
сытости, праздничности, радо-
сти, даже и постные. А мак? Как 
считают знатоки народной тра-
диции, он попал в праздничную 
трапезу из созвучия с Маккавей-
скими мучениками, чью память 
14 августа отмечают в Церкви. 
Святые ветхозаветные, то есть 
живущие до Христа, мученики 
Маккавейские так сильно и ис-
кренно верили в Бога Истинно-
го, что приняли мученическую 
смерть от рук язычников. 

Приметы и обряды на Ме-
довый Спас. Считалось, что 14 
августа нужно собирать мали-
ну, так как к этому празднику в 
ней есть все полезные свойства. 
Если озимый урожай к этому 
времени поспел – то он будет 
богатым. В Медовый Спас при-
нято собирать мак с полей. По 
приметам, он защит дом от злых 
духов.

Ливни в Медовый Спас сули-
ли засушливую осень и весну. 
В этот день принято умываться 
холодной водой, чтобы изба-
виться от болезней. Также скот 
кормили самым качествен-
ным зерном, чтобы прибавить                         
животным здоровья.

Что категорически нельзя 
делать в Медовый Спас:

- запрещено пить алкоголь-
ные напитки;

- запрещено употреблять в 
пищу молочные продукты, яйца 
и рыбу;

- в этот день нельзя желать 
зла другому человеку, драться и 
скандалить.

Второй Спас –
яблочный

Отмечается 19 августа. Ве-
рующие в этот день отмечают 
Преображение Господне. В этот 
день на горе Фавор произошло 
явление Божественной сущно-
сти Иисуса Христа. Господь 
Бог осенил его и апостолов на 
горе белым облаком и сияю-
щим светом, поэтому и одежды 
на праздничном богослужении 
этого дня белые.

Начиная со Второго Спа-
са, после освящения в церкви 
в старину разрешалось есть 
яблоки и другие плоды нового 
урожая. Люди угощают фрукта-
ми друг друга и готовят из них               
различные блюда к празднику.

Категорически нельзя в 
этот день заниматься убор-
кой в доме, рукодельничать и 

работать в огороде, в саду или 
в поле. Нельзя в этот праздник 
убивать насекомых. Одна из 
примет этого дня гласит: если 
две мухи сядут вам на руку, 
значит, весь следующий год                              
будет несказанно удачным.

В народе верят, что на Пре-
ображение запрещено есть 
яблоки в одиночку. В против-
ном случае на вас обрушит-
ся несчастье. Чтобы прожить 
долгую и счастливую жизнь, 
следует угощать друзей, зна-
комых и случайных встречных 
освященными яблоками. Чем 
больше плодов вы раздадите,                 
тем лучше.

Ни в коем случае нельзя 
таить в себе обиду, конфлик-
товать, выяснять отношения 
и оскорблять людей. Вообще, 
в этот светлый и добрый день 
воздержитесь от любых нега-
тивных эмоций. Это праздник 
духовного очищения.

Приметы на Яблочный 
Спас. В этот день наши предки 
наблюдали за погодой:

- какая погода на Яблочный 
Спас, такая будет и на Покров 
14 октября;

- сухой день 19 августа – бу-
дет и осень сухая, ясный день - 
предвестник морозной зимы;

- много скворцов на деревьях 
– к суровому январю;

- если в Яблочный Спас 
пчелы роятся, начался мелкий 
дождь – нас ждет холодная и 
дождливая осень;

- если к 19 августа листья 
на деревьях пожелтели – в 
ближайшее время сильно                               
похолодает.

Считалось, что яблоки в этот 
день наделены волшебными 
свойствами. Девушки, съедая 
первое яблоко, часто обмакива-
ли его в мед и загадывали свое 
самое заветное желание. В ста-
рину считали, что загаданное 
обязательно исполнится, если 
помыслы чисты и просьба идет 
от сердца.


