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Шановні християни!
Дорогі новоайдарці!
Від імені
районної
державної адміністрації та
районної ради прийміть щирі вітання.
Віковічне християнське свято Спаса –
свято земних благодатних плодів та хліба,
свято нового урожаю.
У день Медового Спаса пасічники
вирізують з вуликів перші в цьому році
стільники і несуть святити до церкви,
роздають по шматочку сот з медом дітям.
Згідно із християнською традицією, Преображення Господнє - це свято, встановлене на згадку про велику подію з життя Ісуса
Христа, коли він, здійснивши половину свого земного служіння і достатньо довівши
свою божественність вченнями та чудесами, вирішив ще особливим чином показати
учням славу свого Божества.
Бажаємо кожному із нас миру, спокою,
благополуччя! Хай вірними супутниками у
житті будуть здоров’я, щастя, всеперемагаюча любов, нетлінна віра та світла надія!
І нехай Боже благословення ніколи
не покидає нашу Україну і допомагає
у скрутних хвилинах!
Голова районної		
держадміністрації		
тетяна нОВИКОВА.		

Щиро вітаємо вас
із Днем пасічника!
Цієї чудової серпневої
пори, коли хлібороби справляють обжинки, а в садах дозрівають
соковиті плоди, ви відзначаєте своє
професійне свято.
За покликанням душі ви долучилися до надто складної, але дуже цікавої,
сповненої романтики справи, яку наші пращури започаткували в сиву давнину та
секретів якої природа приберегла ще на
багато поколінь пасічників.
Честь і хвала трудівникам пасік, які
приносять до столу українців неповторний дар землі та сонця. Велика подяка
вам за наполегливість, вірність народним
традиціям та любов до своєї землі!
Бажаємо всім добра і миру, міцного
здоров’я, натхнення, щасливої світлої долі
та багатих медозборів на радість людям!
Голова районної		
держадміністрації		
тетяна нОВИКОВА.		

Голова районної
ради
ВІКТОР МАКОГОН.

Від усього серця вітаємо
вас із великим християнським святом Преображення Господнього, яке в Україні з давніх-давен більш
знане як Яблучний Спас — одне з улюблених свят українців, одне з 12 найбільших
свят року.
Народними назвами цього свята здавен
були Свято Спаса, Яблучний Спас, Другий
Спас. У цей день українці в церквах святять
земні плоди – передусім яблука. Крім яблук,
у цей день на церковну паперть приносять
й інші плоди врожаю: горох, картоплю,
огірки, жито, ячмінь тощо.
У давнину в день Преображення Господнього існував звичай наділяти плодами
бідних та вбогих, звичаю цього дотримувалися так суворо, що коли дізнавалися
про когось, хто не зробив цього доброго
діла, таку людину вважали невартою уваги
і припиняли з нею спілкуватися.
Сподіваємося, що кожен підтримує цю
добру традицію. Бажаємо всім міцного
здоров’я, кожній родині — добробуту
та незламної віри у майбутнє!
Голова районної		
держадміністрації		
тетяна нОВИКОВА.		

Голова районної
ради
ВІКТОР МАКОГОН.

ПЕРЕЛІК
територіальних громад Луганської області,
на території яких неможливо провести
перші вибори депутатів 25 жовтня 2020 року

8 серпня відбулося чергове засідання Центральної
виборчої комісії, під час якого Комісія призначила на
неділю, 25 жовтня 2020 року, 1441 перші вибори депутатів
сільських, селищних, міських рад територіальних
громад і відповідних сільських, селищних, міських
голів в усіх 24 областях України.
Таким чином, ЦВК взяла до відома надані висновки та на їх підставі встановила неможливість проведення відповідно до положень Виборчого кодексу України
перших виборів депутатів сільських, селищних, міських
рад Донецької та Луганської області та відповідних
сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020
року. До переліку таких громад входять 10 сільських,
селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького
і Щастинського районів Луганської області.
Разом з тим, Комісія взяла до відома висновок
Луганської ВЦА про те, що на території Новоайдарської
селищної громади Щастинського району Луганської
області на частині виборчих дільниць, зокрема, № 440265,
440266, 440271, 440272, 440277, неможливо здійснювати
організацію підготовки та проведення місцевих виборів.

Дорогі
земляки!

Сєвєродонецький
район:
Гірська
міська
територіальна
громада;
Лисичанська
міська
територіальна
громада,
Попаснянська
міська
територіальна громада, Сєвєродонецька міська
територіальна громада.
Щастинський район: Нижньотеплівська сільська
територіальна
громада,
Станично-Луганська
селищна територіальна громада, Широківська
селищна територіальна громада, Щастинська міська
територіальна громада.
cvk.gov.ua

Згідно офіційного веб-сайту
Державного реєстру виборців
ДВК № 440265: с. Гречишкине, с. Окнине, с. Путилине, ДВК № 440266: с. Безгинове; ДВК № 440271:
с. Муратове; ДВК № 440272: с. Капітанове; ДВК
№ 440277: с. Райгородка
drv.gov.ua
ПРЯМА МОВА
«Безпекова ситуація може змінитися, і, якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів
до Комісії надійдуть нові висновки Донецької та
Луганської ВЦА щодо можливості проведення перших
місцевих виборів у цих 18 громадах або в частині із
них, то вибори там можуть відбутися навіть 25 жовтня
2020 року».
Олег Діденко, голова ЦВК (pravda.com.ua)

Голова районної
ради
ВІКТОР МАКОГОН.

Календарний план місцевих виборів 2020
5 вересня – початок виборчого процесу
До 6 вересня – подання до ЦВК копії рішення політичної
партії про участь у місцевих виборах.
До 10 вересня – визначення на підставі відомостей ДРБ
розміру грошової застави для кожного виборчого округу.
Від 15 до 24 вересня – висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного,
міського голови.
До 2 жовтня – оприлюднення відомостей про реєстрацію
кандидатів.
Початок передвиборної агітації – наступного дня після
дня прийняття відповідною ТВК рішення про реєстрацію
кандидатів.
До 5 жовтня – звернення про відмову від балотування
кандидатів та партій.
До 7 жовтня – затвердження тексту виборчого бюлетеня.
До 9 жовтня – утворення дільничних виборчих комісій.
До 13 жовтня – передача ДВК звичайної виборчої
дільниці попереднього списку виборців на паперовому носії
та виготовлених іменних запрошень.
До 15 жовтня – надсилання або доставка в інший спосіб
кожному виборцю іменного запрошення.
До 19 жовтня – подання рішення суду про внесення змін
до списку виборців до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної
виборчої комісії для негайного направлення до такого органу.
До 22 жовтня – передавання уточненого списку виборців
на паперовому носії дільничній виборчій комісії звичайної
виборчої дільниці.
О 24:00 23 жовтня – завершення передвиборної агітації.
24 жовтня – «день тиші».
ВІД 08:00 ДО 20:00 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ –
ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ.
До 3 та 6 листопада включно – встановлення підсумків
голосування.
cvk.gov.ua

2

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 33

14 серпня

2020 р.

В умовах проведення Операції
Об’єднаних сил на території
Луганської області та карантинних
заходів, пов’язаних з епідемією
COVID-19,
Новоайдарським
відділом Сєвєродонецької місцевої
прокуратури упродовж першого
півріччя 2020 року у межах наданих повноважень вживались
організаційні та практичні заходи
щодо підвищення ефективності
прокурорсько-слідчої діяльності,
у тому числі поза межами
кримінального судочинства, реального усунення порушень закону, поновлення прав громадян та
інтересів держави, притягнення
винних осіб до встановленої законом відповідальності, забезпечення
відшкодування завданої шкоди.
З метою оперативного реагування на стан злочинності та узгодження спільних дій правоохоронних
органів району, на реалізацію повноважень, передбачених ст. 25 Закону
України «Про прокуратуру», у 2020
році проведено 2 координаційні наради та 12 спільних оперативних
нарад за участю керівників правоохоронних органів.
Вжиті спільні організаційнопрактичні
заходи
сприяли
стабілізації криміногенної ситуації
на піднаглядній території.
Впродовж 6 місяців 2020 року
прокурорами відділу направлено до
суду 59 обвинувальних актів, з них
2 обвинувальні акти у кримінальних
провадженнях про корупційні
кримінальні правопорушення, одне
з яких вчинене у бюджетній сфері.
Крім того, спрямовано до суду для
розгляду по суті 4 клопотання про
звільнення особи від кримінальної
відповідальності.
До Новоайдарського районного суду спрямовано 13 клопотань про застосування стосовно
підозрюваних запобіжних заходів,
з них 2 – про тримання під вар-

тою, 4 – особисте зобов’язання, 7 –
домашній арешт.
Процесуальними керівниками
слідчим СВ Новоайдарського ВП
ГУНП внесено 290 письмових
вказівок у кримінальних провадженнях, скасовано 15 незаконних
постанов слідчих про закриття
кримінальних проваджень.
За результатами перевірок виявлено 2 факти укриття від реєстрації
злочинів, на усунення зазначених
порушень до Єдиного реєстру
досудових розслідувань внесено відомості по 2 кримінальним
провадженням.
Взято участь у розгляді 64
кримінальних проваджень судами
першої інстанції із постановленням 27 обвинувальних вироків,
1 – у провадженнях про застосування примусових заходів виховного характеру, 18 – у справах
щодо виконання вироку.
При здійсненні Новоайдарським
відділом Сєвєродонецької місцевої
прокуратури нагляду за додержанням законів при виконанні судових
рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян, за І
півріччя 2020 року піднаглядними
органами та установами розглянуто 6 документів прокурорського реагування, за результатами
розгляду яких до дисциплінарної
відповідальності притягнуто 8
посадових осіб.
Окрім цього, вживались заходи
щодо
відшкодування
збитків, завданих кримінальними
правопорушеннями.
У кримінальних провадженнях,
закінчених протягом 2020 року,
встановлено збитків на суму 161
тис. грн., з яких відшкодовано під
час досудового розслідування – 54
тис. грн., охоплено цивільними

позовами потерпілих – 97 тис. грн.
Упродовж вказаного періоду
2020 року прокуратурою активно
вживались заходи представницького характеру, направлені на захист
інтересів держави.
Судом відкрито провадження у 7
справах за позовами прокурора на
захист інтересів держави на суму
5,21 млн. грн.
При здійсненні нагляду за додержанням прав і свобод дітей
першочергова увага приділяється
законності та обґрунтованості
рішень стосовно неповнолітніх, які
потрапили у конфлікт із законом.
Упродовж 2020 року до Новоайдарського районного суду
Луганської області спрямовано 2 обвинувальні акти щодо 2
неповнолітніх.
На захист прав і свобод дітей
вживались заходи представницького характеру. У 2020 році заявлено
3 позови на загальну суму 20,185
млн. грн.
Також, важливим напрямом
діяльності органів прокуратури є
розгляд звернень громадян та проведення їх особистого прийому. За
6 місяців поточного року Новоайдарським відділом місцевої прокуратури вирішено 26 звернень,
направлено до інших відомств
для вирішення – 14, направлено
підпорядкованим прокурорам – 1,
прийнято на особистому прийомі
громадян – 4. Порушень закону під
час вирішення та розгляду звернень
не допущено.
Новоайдарський відділ Сєвєродонецької місцевої прокуратури продовжує вживати заходи,
спрямовані на безумовне дотримання Конституції України, Закону
України «Про прокуратуру».
О. ОНУФРІЄНКО,
перший заступник
керівника Сєвєродонецької
місцевої прокуратури.

Вкотре застерігаємо
громадян бути обережними
під час виявлення ВНП

телефонами (вони можуть спровокувати вибух); торкатися підозрілого
пристрою та здійснювати на нього
звуковий, світловий, тепловий чи
механічний вплив, адже практично всі
вибухові речовини отруйні та чутливі
до механічних, звукових впливів та
нагрівання. При виявленні вибухових пристроїв негайно телефонуйте
101 або 102.

періоду забороняється:
- розведення багаття у лісі
та лісопосадках, крім тих, що
пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у
спеціально передбачених для цього
місцях;
- заїзд на територію лісового фонду
(крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за
винятком тих, що використовуються
для лісогосподарської мети;
- палити, кидати у лісі та
лісопосадках непогашені сірники,
недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими
горючими речовинами ганчір’я;
- заправляти у лісі, лісопосадках
паливні баки під час роботи двигуна;
- випалювати траву та інші
рослинні рештки на землях лісового
фонду,
сільськогосподарських
угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо
примикають до лісу.
Якщо ви помітили займання
в лісах, посадках та на відкритих
територіях, негайно телефонуйте
за номером «101». Пам’ятайте, що
лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від
трагічних наслідків.

Піротехнічні підрозділи ДСНС
щодня проводять роботи щодо обстеження території України, виявлення, вилучення та знешкодження
вибухонебезпечних предметів часів
минулих війн та сучасності. Досить
часто застарілі боєприпаси знаходять
і звичайні громадяни під час проведення земляних робіт на присадибних ділянках та у полях. Крім того,
вибухонебезпечні предмети можуть
знаходитись також і в лісах та парках,
річках та ставках, будівлях та підвалах,
на території колишніх полігонів. Саме
тому Новоайдарський районний
відділ Головного управління ДСНС
України у Луганській області вкотре
звертається до громадян з проханням: у разі виявлення вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не
торкатися їх.
Шановні батьки! Розповідайте
своїм дітям про ту небезпеку, яку приховують у собі вибухові пристрої.
Адже жага дитячої цікавості часом
вартує життя.
Вкотре наголошуємо, що під час
виявлення підозрілого предмету категорично забороняється торкатися і пересувати його; заливати його
рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати; користуватися
засобами радіозв’язку, мобільними

Закликаємо громадян
дотримуватися правил
безпеки під час
пожежонебезпечного
періоду!
Особливої гостроти проблема гарантування пожежної безпеки набуває
в літній пожежонебезпечний період.
За умов сухої теплої погоди, перебуваючи в лісових масивах, присадибних ділянках, в місцях масового
відпочинку, люди часто порушують
елементарні правила пожежної безпеки, нехтують їхніми вимогами,
не замислюються над можливими
наслідками своєї недбалості. Необережно кинутий недопалок, іскра від
туристичного вогнища чи спалювання сміття на присадибних ділянках
можуть призвести до масштабної
пожежі. Вогонь – це не тільки тепло,
священний дар, але й руйнування,
загибель і згарища…
Протягом
пожежонебезпечного

Новоайдарський районний
відділ Головного управління
ДСНС України
у Луганській області.

5 серпня до Новоайдарського відділу поліції
надійшло повідомлення диспетчера аварійной газової
служби про те, що під час обходу газопровіду поблизу
с. Пурдівка виявлено предмет схожий на розтяжку.
Негайно на місце події виїхали фахівці
вибухотехніки, слідчо-оператина група та особовий
склад місцевого відділу поліції, а також керівництво
ГУНП. Поліцейські оточили місце події та перекрили
дорожній рух, а спеціалісти газової служби зупинили
подачу газу.
Під час огляду території, вибухотехніки виявили та
знешкодили саморобний вибуховий пристрій.
Наразі на місці події продовжують працювати
правоохоронці. Поліцейські проводять оперативнорозшукові заходи для встановлення та затримання
особи, причетної до злочину.
За вказаним фактом вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 258 КК України
«Терористичний акт».

5 серпня з камери відеоспостереження за лісовими
масивами було виявлено загоряння на землях
Смолянинівської сільської ради Новоайдарського району. До місця загоряння виїхали пожежні автомобілі
Піщаного та Охтирського лісництв та підрозділ ДСНС
Новоайдарського району ДПРЧ -25. По прибуттю до
місця загоряння з΄ясувалося, що горить суха трава та
сміття. Полум΄я по рослинності рухалося у бік лісу та
загрожувало поширенню до лісового масиву.
Спільними зусиллями о 14:40 пожежу було
локалізовано на площі 0,5 га сухої трави, сміття та
самосіву.
На гасіння пожежі залучалося 15 чоловік
з числа лісівників та рятувальників і 5 одиниць техніки. Причина виникнення загоряння
наразі встановлюється.
За інформацією Новоайдарського
лісомисливського господарства.
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5 серпня голова Луганської
обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай
та Командувач ООС, генерал-лейтенант Володимир Кравченко взяли участь у передачі гуманітарної
допомоги у Смоляниновому.
На цей раз допомогу отримали
школярі.
Як зазначила керівник благодійної організації «Рух за духовне
та національне відродження Донбасу «Пліч-о-пліч» Тетяна Кошель з

У Новоайдарському районі
був успішно реалізований проект з надання допомоги під час
протидії COVID-19, спрямований на підтримку вразливих
верств населення вздовж лінії
розмежування, так як люди опинилися у скрутному становищі

7 серпня 2020 року спеціалістами Новоайдарського відділу
обслуговування громадян та Новоайдарського відділу з питань призначення, перерахунку та виплати
пенсій Старобільського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області під
гаслом «Автоматичне призначення пенсії: Зручно! Швидко! Сучасно!» проведено флешмоб на
території ринку у смт. Новоайдар.
В ході проведення акції новоайдарців ознайомлено з впровадженням нового онлайн-сервісу
Пенсійного фонду – «Автоматичне
призначення пенсії» та рекомендовано стати користувачами цього
зручного електронного сервісу.
Переконані, що проведення таких заходів сприяє підвищенню
поінформованості громадян з е-послугами фонду.
Заступник начальника Новоай-
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Бахмута, це шкільна форма, книжБлагодійна Організація «БФ «АДРА Україна» спільно з Луганською обласною дерки, шкільне приладдя, зокрема, жавною адміністрацією за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ
рюкзаки та канцтовари, спортивне Німеччини в рамках проєкту «Інклюзивний доступ до психосоціальної підтримки, заустаткування тощо.
хисту та питного водопостачання для людей, які постраждали внаслідок конфлікту
«Ми допомагаємо регулярно на лінії розмежування на Сході України» відновлює соціальні (безоплатні) переі приїжджатимемо ще. Зокрема, везення жителів населених пунктів, розташованих вздовж лінії розмежування
плануємо завітати на свято першого у Станично-Луганському та Новоайдарському районах.
дзвоника у вересні. У майбутньому,
Право на користування соціальним транупевнений, побачимо випускників
спортом
мають: літні люди (65 років +), які
цієї школи, які успішно складатимуть ЗНО», – наголосив Сергій не мають піклувальників (опікунів); люди
з інвалідністю (I, II група); люди з важкими
Гайдай, звертаючись до школярів.
хронічними захворюваннями та що потребуloga.gov.ua ють постійного лікування; багатодітні сім’ї;
самотні батьки; сім'ї з низьким доходом; сім'ї
із зруйнованим або пошкодженим житлом.
Перевезення відновлено за маршрутами:
Маршрут № 1: с. Кримське – смт. Новоайдар і у зворотному напрямку. Час очікування
пасажирів у смт. Новоайдар – 4 години.
Графік: Чотири рази на місяць за запитом,
тел. контактної особи +380985229750.
Маршрут № 2: с. Лопаскіне – смт. ТрьоНа вимогу Штабу ООС до проїзду допускахізбенка – смт. Новоайдар і в зворотно- ються пасажири, що мають при собі паспорт з
му напрямку. Час очікування пасажирів місцевою реєстрацією або довідку переселену смт. Новоайдар – 4 години.
ця встановленого зразку, з дотриманням проГрафік: Два рази на місяць за запитом, тел. тиепідемічних заходів (кількість пасажирів не
контактної особи (диспетчер) +380661135469. може перевищувати кількості місць для сиМаршрут № 3: с. Лобачеве – м. Щастя – діння, визначеної у реєстраційному документі
с. Лобачеве і в зворотному напрямку. Час на транспортний засіб, пасажир має користуочікування пасажирів у м. Щастя – 4 години. ватися маскою лицевою, у т. ч. виготовленою
Графік: Два рази на місяць за запи- самостійно).
том, тел. контактної особи (диспетчер)
Телефон гарячої лінії БО «БФ «АДРА
+38099129 2306, +380950894039.
Україна»: +380952860716.

через карантинні заходи.
Гуманітарна допомога надійшла від Національного Товариства Червоного Хреста України
за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
Луганська ОО ТЧХУ спільно з головою Новоайдарської

районної організації Наталією
Поздняковою визначили категорії одержувачів допомоги, а саме:
онкологічні хворі, інсулінозалежні, 65+ умовно самотні лежачі. 575 продуктових і гігієнічних наборів отримали мешканці
м. Щастя та с. Трьохізбенка.

дарського відділу обслуговування
громадян.
Ірина Самохвалова розповіла про автоматичне призначення
пенсії.
З 1 липня 2020 року Пенсійний
фонд України впровадив нову сервісну послугу – автоматичне призначення пенсії. Пенсія призначається автоматично при досягненні
пенсійного віку з урахуванням усіх
наявних у Пенсійному фонді даних. Немає необхідності додатково
звертатися та особисто відвідувати
органи Пенсійного фонду. Сервіс
дозволяє надати всю необхідну для
призначення пенсії інформацію завчасно та провести перевірку наявних у Пенсійному фонді даних.
Слід зазначити, що послуга
надається засобами вебпорталу з
використанням кваліфікованого
електронного підпису (КЕП).
Користувач, який не є пенсіоне-

ром та який авторизувався на вебпорталі Фонду за допомогою КЕП,
виконує наступні дії:
- заповнює атрибути анкети
(заяву; загальні дані; дані документу, що посвідчує особу; адресу проживання та реєстрації; дані
щодо обраного способу виплати
призначеної пенсії та отримання
пенсійного посвідчення);
- додає скановані копії документів (обов’язкові та ті, які вважає за необхідне надати) для підтвердження його права на певні
доплати та пільги);
- підписує анкету-заяву КЕП та
надсилає її до органу Фонду.
За результатами опрацювання
анкети-заяви користувач отримає інформацію про автоматичне
призначення пенсії, дату такого
призначення та розмір пенсії за
допомогою СМС повідомлення,
засобами вебпорталу та через
мобільний додаток.
ndar.loga.gov.ua

В рамках проекту «Велике будівництво» у Луганській
області розпочато капітальний ремонт мосту через річку Айдар у Новоайдарі. Про
це повідомляє прес-служба
Служби автомобільних доріг
у Луганській області.
Підрядна організація ТОВ
«Мостстройком» (місто Дніпро) приступила до капітального ремонту мосту через
річку Айдар на км 42+533
автомобільної дороги державного значення Т-13-06
Сєвєродонецьк – Новоайдар.
ТОВ «Мостстройком» стало переможцем проведення
тендерних процедур у системі
ProZorro. На сайті ProZorro у
відкритому доступі є вся відповідна документація щодо проходження тендерних закупівель.
Цей міст було введено в експлуатацію у 1971 році, він прослужив понад 50 років. За цей
час міст зазнав істотних ушкоджень – зокрема, під мостом
зруйновані підфермники, регеля, зруйнований шар бетону, заржавіла арматура. Рух по мосту
було обмежено за тоннажем.
Довжина мосту через річку
Айдар – 198 метрів, а також дві

перехідні плити у кожну сторону по 6 метрів. Таким чином,
загальна довжина мосту – 210
метрів. Міст шести пролітний,
шість прольотів по 33 метри.
Ширина мосту – 8,2 метра,
тротуари – кожен близько одного метру. Загальна ширина
мосту – 10,8 метра.
Наразі працює бригада, яка
знімає верхній шар бетону, гідроізоляцію. Зазначено, що під
час проведення робіт на мосту
дорога не перекрита, роботи ведуться по одній (лівій) стороні.
Місця проведення робіт огороджені, техніка безпеки суворо
дотримується, люди працюють
у спецодязі, організовано реверсний рух, працює світлофор.
Згідно з тендером, здача
Новоайдарського
мосту в експлуатацію – до кінця
поточного року.
Втім, як очікується, за сприятливих погодних умов, до 1 листопада мають бути завершені
основні роботи, які забезпечать
безперешкодний проїзд.
До кінця року – влаштування освітлення мосту, встановлення
огородження
та
дорожніх знаків.
ndar.loga.gov.ua
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5 августа в Новоайдаре был открыт магазин. Редакцию заинтересовал не только факт открытия, но
и предыстория этого события.
- Итак, Валентина ЖовтневПрошел еще год. Был напина, как официально называется сан новый проект. Нам удалось
Ваш магазин?
разработать архитектурный про- Магазин-пекарня «Домашняя ект, который соответствовал всем
выпечка».
требованиям противопожарной
- Когда и как у Вас возни- безопасности и предусматривал
кла идея открыть подобный установку современной пожармагазин?
ной сигнализации с выводом
- Знаете, возможно, на такой на пульт, распределение по здашаг нас сподвигла война. В то нию большого количества огневремя нас бросили все постав- тушителей, наличие пожарной
щики, и сюда было невозмож- лестницы и др.
но что-либо привезти. И тогда
Естественно, было непросто.
мы начали печь пирожки прямо Сам процесс сбора документана сковородке просто в столо- ции, необходимой для получения
вой. Пекли в комнате приема разрешения на начало строипищи. Потом я поняла, что нуж- тельных работ, отнимает целый
но делать больше, так как спрос год. Да и само написание проексущественно увеличился.
та – вещь довольно сложная и
Однажды зимой дороги за- трудоемкая. Нужно рассчитать
мело снегом, и в поселок вооб- все: и соответствие требованище не привезли хлеб. Машины ям, и комфортность помещений,
поставщиков просто не могли и пространство, непрорваться сквозь сугробы. Из- обходимое для размеза этого вышло так, что весь щения торгового обоНовоайдар и район остались без рудования, и многое
продукции. Можете представить другое. Это настолько
всю сложность той ситуации. И хлопотно! Чертежи,
тогда я начала печь хлеб в ма- документы, консульленькой духовке. Пять бухано- тации, исправления...
чек, потом больше и больше.
В команде, которая
Видя, что объем растет, я напи- мне помогала, было
сала бизнес-план по Программе задействовано очень
развития ПРООН. Моя заявка много людей. Простала победителем, и мы получи- ект создавался при
ли столь необходимое оборудова- содействии специание - тестомес и печь для пиццы, листов по НАССР. К
что, конечно же, очень облегчило примеру, архитектор
работу сотрудников.
требовал обустроить
Позже стало понятно, что помещение
опренаше помещение довольно ста- деленным образом:
рое, дряхлое, что оно не соответ- плиты располагаются
ствует санитарным требованиям. вот так, перекрытие
Кроме того, началась тенденция сооружается вот так.
по НАССР. И я стала ездить на Специалисты НАССР
семинары и приглашать к себе объясняли, что такой
специалистов по НАССР, которые вариант не подходит,
проводили обучение. Мой прин- так как нужны две
цип: либо делаешь хорошо – либо двери, чтобы сырая
не делай вообще никак. Поэтому продукция не пересеэтот вопрос нужно было решить, калась с готовой и т. д.
выйдя на уровень, соответствую- С нами также работал
щий существующим нормам.
дизайнер, ландшафПотом целый год я писала тный дизайнер, попроекты будущего здания, обра- жарные. Было задейщалась к специалистам. Проект ствовано очень много
получался довольно дорогостоя- структур.
щим. Дойдя до пожарной служ- То есть, самым
бы, я выяснила, что нет гидранта, сложным
этапом
была
соответствующего всем требова- техническая подготовка?
ниям. Стало понятно, что буду- Самым сложным этапом был
щий объект невозможно ввести поиск строительной бригады.
в эксплуатацию без столь важной Поменялась не одна бригада равещи, как гидрант. На этом раз- ботников. Иногда складывалось
витие моей идеи и остановилось. впечатление, что половину вреБыло очень печально, учитывая, мени заняла «бумажная» работа,
как много времени и усилий мы подготовка и сбор документов, а
потратили. Это было около двух вторую половину займет постолет тому назад.
янное решение вопросов с ко-

мандой строителей. Но, как бы
там ни было, они приступили к
реконструкции, работы начались.
Уже после начала работ со
мной связались сотрудники Новоайдарского центра занятости
и пригласили на семинар, где
рассказывали о возможности со-

ставления бизнес-плана, который
будет подаваться в японскую
организацию.
Суть этого проекта – установка печи на дровах. Эта печь – моя
гордость!
- Почему именно на дровах?
- Это довольно интересная
история. Сначала я и не помышляла о дровах. Печь, да и все.
Все на электроэнергии.

Естественно, я начала подбирать лучший вариант, подробнее
знакомиться с тем, какие типы
печей существуют в принципе.
Но типы печей, которые удалось найти сразу, были слишком
мощными. Чтобы просто запустить одну из них, было нужно
75 кВт. Слишком
большая мощность,
слишком массивная
печь. Локомотив!
Такой вариант нам
не подошел, равно как и вариант
с печью на газе.
Если бы продукция
изготавливалась на
таком оборудовании, себестоимость
хлеба взлетела бы
до небес!
Пришлось искать другие варианты, перебрать
гору информации в
Интернете. Нашла
в Черкассах.
Решив
устанавливать печь на
дровах, я подумала о том, что такой
продукт будет экологически чистым,
и занялась поиском
соответствующих
технологий выпечки хлеба. Нашла
формы из лозы,
которые стали для
меня
настоящим
открытием, сюрпризом. Сначала не
могла понять, как
форма из лозы может помочь
сделать такой хлеб. Оказалось,
может. Каким же красивым получается хлеб, который выпекается
с ее помощью! Кроме того, на таком хлебе образуется замечательная хрустящая корочка.
- А где покупаете паллеты?
Их приходится выписывать?
- Да. К слову, мне кажется,
что, кроме того, что использование паллетов существенно
снижает себестоимость продукции, они подходят для разных
типов печей, а потому могли
бы стать настоящей находкой
и для населения.
- А внешний вид здания Вы
разрабатывали лично?
- Конечно же. Но, естественно, архитектор переносил ее
в 3D-формат и в документы.
- А когда планируется
открытие второго этажа?
- Сейчас я беру таймаут.
Была проделана огромная работа. Приходилось работать «на
разрыве», необходимо было
каждому уделить внимание, ничего не пропустить, вплоть до
вопросов о расположении розеток и прокладывании проводки.

Поэтому пока беру таймаут.
- А какие у Вас планы на
будущее?
Как
планируете
развивать производство?
- Планов – миллион! Сейчас
моя главная цель – это выпечка хлеба по старым рецептам,
по рецептам наших бабушек. К
примеру, у меня есть рецептура, по которой пекли хлеб еще
в 1917 году! Тогда для выпечки
хлеба использовали лишь муку,
воду и соль. Все!
- Даже без использования
солода?
- Секрет подобного хлеба –
закваска. Конечно, цена на него
будет повыше. Но ведь это не
стандартный «хлеб-скороспелка».
Закваска может быть ржаной или
пшеничной. На ней получается
очень хороший хлеб. Я пробовала
готовить его дома. Очень вкусный
хлеб! И экологически чистый!
Ведь в нем нет абсолютно ничего
лишнего! Он полезен для организма, от него не полнеешь, поскольку в нем нет дрожжей, а есть
только молочно-кислая закваска.
- Что еще планируете делать
в ближайшем будущем?
- Наличие новой печи позволяет открыть дополнительные
рабочие места, поскольку при условии, что она работает 24 часа в
сутки, я могла бы пригласить на
работу еще две смены. Я с радостью взяла бы на работу трех
пекарей для работы в ночную
смену, двух поваров… А когда
мы откроем второй этаж, можете
представить, сколько нам будет
нужно сотрудников! Главное – это
команда единомышленников.
Конечно же, надеюсь на определенную поддержку жителей.
В каком плане? Объясню. Вот, к
примеру, на открытии магазина
были воздушные шарики. Было
приятно, подходя к магазину в
следующий день, увидеть их
целыми. Раньше приходилось
проводить беседы с компаниями молодежи, собиравшимися
около магазинов, мусорившими,
создававшими беспорядок. Доводилось объяснять, что скамейки
у входа, чистые тротуары существуют для удобства людей, а не
для того, чтобы кто-то собирался
рядом и так себя вел. Встречались и любители вскарабкаться и
повисеть на пожарной лестнице.
Знаки «Опасно!», «Воспрещается…», увы, на многих вообще
никак не действовали. Некоторым ребятам даже указывала
в сторону камеры, которая четко
фиксирует такие неподобающие
вещи. Просила не баловаться,
вести себя серьезно.
Но сейчас, по-моему, ситуация
улучшилась. Надеюсь, разговоры
принесли плоды, и так будет и
в дальнейшем.
Беседовала
И. КРАСНОЩЕКОВА.

«ВІСНИК

«Наша команда собралась полгода назад. Инициаторами ее создания были Александр Альчаков и я, рассказывает Сергей Щиров. – Но помимо того, чтобы
собрать увлеченных ребят, нам нужно было решить
еще и финансовые вопросы. И здесь нас поддержало
руководство ООО «Айдар-Милам».
Тренировки проходят у нас четыре раза в неделю на
стадионе «Колос» под чутким руководством Евгения
Борисовича. Мы успели многому у него научиться,
благодаря его советам, консультациям мы достигаем успеха. Благодаря
нашему тренеру у нас каждый член
команды на своем месте: Иван Самойлов – вратарь, Евгений Антонов,
Никита Колесников, Олег Махортов,
Роман Бондарь, Роман Поклонский,
Алексей Коробка, Николай Юрченко, Данил Бережной – защитники,
Денис Селин, Александр Альчаков,
Александр Бабенко, Никита Шумейко, Виктор Кардаш, Владислав
Мосяж, Ярослав Курилов, Роман Колосов, Сергей Щиров – полузащитники, Денис Клочков, Марк Чиник,
Александр Колосов – нападающие».
Все ребята – действительно хорошие футболисты. Причем, со стажем.
У каждого из них - своя история в
футболе, но бредят они им с детства.
И так здорово, что у них есть возможность реализоваться в этой сфере.
Парни совмещают свое увлечение с
учебой, работой, и это им нисколько
не мешает. Наоборот, держит в тонусе
и в спортивном азарте.
«Я в футболе уже давно, - рассказывает тренер-консультант команды, 10 лет состоящий
в Высщей Лиге, Евгений Борисович Некрасов. – Так
что глаз у меня «наметан». Когда меня пригласили поработать с командой и мы познакомились с ребятами,
я заметил, что все они действительно увлечены футболом. Они хотят играть, но результата нет. Я объяснил
причину. Дело в том, что они играли не на своих местах. То есть, например, парень, амплуа которого нападающий занимал место вратаря и т.д. Я расставил их
по их способностям, на те места, на которых они могут максимально раскрыться и принести наибольшую
пользу команде. Как только мы изменили амплуа, игра
«ожила». И в первых же играх ребята почувствовали
это. Каждая игра все больше раскрывала их таланты и

НАКАЗ
військового комісара
Новоайдарського районного
військового комісаріату
(з основної діяльності)
07.08.2020

смт. Новоайдар

№ 143

Про призов громадян України
на строкову військову службу
1. Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та
прийняття призовників на військову службу за
контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 № 352, на
виконання вимог Указу Президента України від
16.01.2020 № 13/2020 "Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові призови
громадян України на строкову військову службу у
2020 році" (зі змінами) проводиться призов громадян на строкову військову службу з 01 жовтня
по 31 грудня 2020 року.
2. Явці на призовну дільницю Новоайдарського
району для призову на строкову військову службу
підлягають усі громадяни 2002 року народження, яким в період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни, які народилися у
1993-2001 роках, у яких закінчилася відстрочка
від призову або не призвані раніше на строкову
військову службу з різних обставин.

НОВОАЙДАРЩИНИ»
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Несмотря на «молодость», футбольная команда «Айдар-Милам» уже успела зарекомендовать себя
успешной и стремящейся к большим достижениям командой.
На счету у ребят уже несколько значимых побед и, без преувеличения, толпы болельщиков.
Нам удалось пообщаться с тренером команды Евгением Борисовичем Некрасовым, чье имя известно почитателям футбола далеко за пределами области, и молодым, подающим надежды капитаном команды
Сергеем Щировым.
в их амплуа, и в умении работать в команде. И случи- встретились с командой «Прокуратура». Несмотря на
лось, на мой взгляд, самое главное – они вдохновились отсутствие 4 (!) основных игроков, наши парни кони поверили в себя».
тролировали ход матча и создавали больше игровых
Перед стартом Чемпионата города Северодонецк, моментов. Хотя и уступили со счетом 0:2.
ФК «Айдар-Милам» провела товарищескую игру с
Большой ажиотаж вызвал долгожданный домашний
«Будівельником» из Лисичанска. А потом начался Чем- матч 5-го тура чемпионата Северодонецка по футболу,
пионат. Первая игра состоялась с одним из фавори- в котором местные ребята из команды «Айдар-Милам»
тов чемпионата – «Рефери Экипаж». Она закончилась принимали команду «Заря» Рубежное.
со счётом 3:1 в пользу соперника.
Обо всех накалах страстей прекрасно написано на
страничке в ФБ команды «Айдар-Милам». «Первые 15 минут матча выдались очень напряженными, никто не
хотел уступать в борьбе. На 22-й минуте после контратаки, к сожалению,
пропустили первый гол. Но болельщики, которых было достаточно на трибунах, словно «понесли» родную команду вперед, и уже на 33-й минуте Сергей
Щиров зарабатывает пенальти в ворота
соперника. Бить подходит Роман Колосов и хладнокровно реализовывает
удар с 11-метровой отметки. Буквально
команда-соперник разыгрывает мяч,
и после его потери Сергей Щиров на
34-й минуте после прострела Дениса
Селина забивает второй гол в ворота
соперника. Первый тайм закончился со
счётом 2:1 в нашу пользу.
Сразу после перерыва ребята из
Новоайдара снова захватили игровое
преимущество, и на 40-й минуте гол
забивает Александр Бабенко. 3:1. На
51-й минуте забивает гол снова Роман Колосов. 4:1. Далее на 55-й минуте Сергей Щиров также оформляет
дубль, забивая пятый мяч в ворота
Вторая игра проходила с командой патрульной по- соперника. 5:1. После того, как счет стал комфортлиции и была богата на напряженные моменты. Ини- ным, команда чуть сбавила в темпе, и команда-социатива переходила от одной команды к другой. Но- перник заработала пенальти в наши ворота и удачно
воайдарцы боролись до конца, на последних минутах его реализовала. Счет стал 5:2.
была возможность забить два гола, но... футбольная
После пропущенного гола «Айдар-Милам» взял под
фортуна была на стороне команды соперника. Счет 2:4. контроль мяч и грамотно доиграл до победного конца.
В матче 1/4 финала кубка Северодонецка по футМатч так и завершился уверенной победой местных
болу новоайдарская команда встретилась с командой новоайдарских ребят со счетом 5:2».
«КДЮСШ-2» (Северодонецк). Уступая 0:1, за 7 минут
Разделяем радость футболистов и болельщиков.
до конца матча ребята смогли забить 3 красивых мяча и Искренне гордимся командой, каждым ее игроком.
победить в матче 3:1!
Желаем новых побед, больших достижений, трениВ той игре голы забили Сергей Щиров и Евгений ровок и матчей, которые будут приносить прилив сил
Антонов.
и вдохновения! Молодцы! Так держать!
В 1/2 финала кубка новоайдарские футболисты
М. ТИХОНОВА.

3. Усі громадяни, які підлягають призову на
строкову військову службу, зобов'язані прибути на призовну дільницю за адресою: смт.
Новоайдар, вул. Айдарська, буд. 2 у встановлений час з документами, що зазначені в повістках. Громадяни, які не отримали особистих
повісток для призову на строкову військову
службу, зобов'язані прибути до районного військового комісаріату до 01 жовтня 2020 року
та мати при собі документи, які посвідчують
особу.
4. Усі особи призовного віку, які підлягають
призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Новоайдарського
району, зобов'язані негайно повернутися до місця
постійного проживання та з'явитися у районний
військовий комісаріат для проходження призовної
комісії.
5. На підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" керівники
підприємств, установ, організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, зобов'язані
забезпечити своєчасне прибуття призовників
на призовну дільницю.
6. Громадяни, які ухиляються від призову і
не з'являються за повісткою або в десятиденний
строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України, до
військового комісаріату, несуть відповідальність
згідно з законодавством.
Військовий комісар
Новоайдарського районного
військового комісаріату
підполковник М. ЛИСЕНКО.

До уваги ветеранів
військової служби,
які отримують пенсію
відповідно до Закону
України «Про пенсійне
забезпечення осіб,
звільнених
з військової служби,
та деяких інших осіб»
та членів їх сімей
На ІІІ квартал 2020 року оформлюємо путівки на санаторно-курортне лікування у відповідних закладах Міністерства оборони
України:
- ЦМРСЛ «Пуща-Водиця» (захворювання серцево-судинної
системи, нервової системи та хребта, органів руху);
- ЦМРСЛ «Трускавецький» (захворювання органів травлення,
сечостатевої та ендокринної системи);
- ЦВКС «Хмільник» (захворювання опорно-рухового апарату,
нервової системи, серцево-судинної системи, хвороби шкіри);
- ЦМРСЛ «Одеський» (захворювання опорно-рухового апарату,
нервової системи, органів дихання, системи кровообігу).
Термін заїзду та строки будуть визначатись за побажанням
ветерана!
Ветеран оплачує 25 % вартості путівки та (за бажанням) 50 %
за члена сім’ї.
Повна вартість путівок до ЦМРСЛ «Пуща-Водиця» та ЦВКС
«Хмільник» становить 14490 грн, до ЦМРСЛ «Трускавецький» – 13860 грн, до санаторного відділення ВМКЦ Центрального
регіону – 14511 грн, ЦМРСЛ «Одеський» – 9520 грн.
Звертатися до Новоайдарського РВК за адресою: смт. Новоайдар, вул. Айдарська, 2, каб. № 19, або за телефоном (06445) 9-43-47.
Н. МЕТРОПАН, головний спеціаліст командування,
службовець Збройних Сил України.
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Поговорки
На первый спас лошадей (весь скот) купают.
Первый спас — первый сев.

2020 р.

В этот день чтут память семи мучеников Маккавеев, которые возглавили восстание за веру
в единого Бога и были за это жестоко наказаны.
Также, по легенде, именно 14 августа принял крещение князь Владимир. Поэтому в этот
день в Древнем Киеве освящали воду в Днепре, купали скот, чистили колодцы. В многих храмах
выносят Крест, верующие кланяются и просят Господа оберечь их от простуд и заболеваний.
По древним обычаям на Маковея святят воду, мед и мак. Дома готовят постный борщ с грибами и «шулыки». В храм несут букеты из цветов и трав – «маковейчики». Считается, что
если не освятить цветы на Первого Спаса, то не будет цвести хозяйство.

Оберег-маковейчик

Приметы
Если в этот день идет дождь – значит целый год
не будет лесных пожаров.
Ласточки и стрижи улетают на юг – ночи
станут холоднее.
Погода в этот день говорит о том, каким будет следующий год: если идет дождь – к холоду,
жара – к теплу, соответственно.
Если розы начинают отцветать, то и
лето заканчивается.
Если праздновать этот день шумно, можно пчел
напугать и урожая в будущем году лишиться.
В этот день заканчивается лето и начинается
пора дождей.
В Медовый Спас нельзя работать - только мед
собирать.
Если подать мед или деньги нищему у церкви,
то будут прощены грехи.

Что нельзя делать в этот день
1. Известно, что именно в день Медового спаса в христиан начинался Успенский пост, который
известен своей строгостью. Тем, кто его придерживался, нельзя было есть мяса, молочных продуктов, а только строго придерживаться постному
питанию.
2. На Маковея нельзя ссориться друг с другом, это считается большим грехом. Считается, что
все то зло, которое ты пожелал другому, вернется
к тебе с двойной отдачей.
3. В этот праздник категорически запрещено злить
и обижать пчел. Нельзя рядом с ними шуметь и отвлекать насекомых. Напомним, что в этот день они
активно занимаются сбором меда.
4. Считается, что именно в день Медового Спа-

са начинает портиться погода и заканчиваться
лето. Потому на Маковея, также как и на Ильин
день, запрещено купаться. Ведь славяне глубоко верили, что если зайти в воду на этот праздник,
то можно заболеть, или погибнуть.
5. Ну и одним из главных дел, которое запрещено
делать, является уборка. Ведь работать в доме в религийный праздник считается грехом. Все свои начатые
домашние дела лучше завершить до Маковея.

Этот букетик собирают из полевых цветов, в который обязательно добавляют созревший мак. После этого цветы высушивают
и хранят у икон.
В старину маковейчик делали из 17 трав.
Со временем число составляющих менялось.
Что обязательно должно было быть в букетике?
Калина — символ девичьей красоты, любви,
нежности.
Подсолнух — символ солнца, тепла и благодарности.
Рута и ноготки (календула) — защита от
болезней.
Душица (материнка) — чтобы «роду не было
переводу».
Колоски овса — для хорошего урожая,
большого достатка.
Мята — чтобы в доме царили мир. покой
и доверие.
Ласковец — к согласию в семье, означает ласку.
Тирлич — чтобы у девушки было много
кавалеров.
Донник — к примирению.
Маковые головки — к большой дружной
семье.
Веточки полыни — символ крепкой семьи.
Васильки — символ святости, чистоты,
нежности и доброты.
Бархатцы — символ счастья.
Чабрец — символ плодородия.
Колоски пшеницы — символ жизни и процветания.
Оберег сопутствует сохранению благополучия в
семье. В изголовье кровати или под подушку также
клали головки мака, чтобы был хороший и крепкий
сон. В прежние времена из мака также делали молоко, чтобы успокоить детей, однако такое средство
было признано вредным.

Этот праздник символизирует Преображение Иисуса Христа. По Библии, Христос привёл трех
апостолов – Петра, Иакова и Иоанна на гору Фавор и преобразился перед ними. Он просветлел ликом, а его одежда начала сиять необычайным светом. Согласно этой библейской истории праздник
Яблочного Спаса также называют Спасом на горе.
Православные верили, что в день Господнего Преображения в садах как раз начинали созревать яблоки. Также славяне привыкли считать, что именно яблоко является символом жизни и духовного пути
Приметы
человека, ведь из маленького зеленого плода яблоко превращается в спелый сочный фрукт, так же и
Какая погода будет 19 августа, такими будут человек: всю свою жизнь растет и развивается, набирается опыта и знаний, и становится мудрым.
и Покрова 14 октября.
Не стоит мыться в бане, особенно мыть голову,
Не
следует
ввязываться
в
конфликты,
Второй Спас – держи рукавицы про запас.
также не стоит красить волосы, визит к парикмахеру сквернословить и желать другим зла.
Какой второй Спас, такой и январь. Если 19 авгус- лучше перенести на другой день.
Запрещено убивать или прогонять насекомых.
та очень тепло, то в январе будет мало снега, если
Запрещено купаться в водоемах.
пойдет дождь – много.
Что положить в корзину
Если фрукты в саду оказались гнилыми и не
на Яблочный Спас
достояли до Яблочного Спаса, то следующий
год будет сложным и тяжелым.
По традиции в спасову корзину кладут
Если ребенка в этот день укусила пчела,
яблоки, как символ урожая и крепости
скоро в доме будут гости. Время готовиться
души и тела, хлеб - символ дома и семьи,
к приему знакомых или родственников.
хрен - символ стойкости в вере, соль - симДля того чтобы желание исполнилось, нужвол готовности к жизненным проблемам,
но отведать яблоко, освященное в церкви,
разнообразную выпечку с яблоками. Также
и заесть его медом.
в корзину можно сложить и виноград,
Если беременная с утра найдет на дороге
сливы, груши и другие фрукты. Плоды симпару веточек ивы, то с малышом все будет в
волизируют благодарность Богу за все дары
порядке.
и посвящение всего мира.
Те, кого задобришь на Яблочный Спас,
Дополнить корзину могут свечи, пахупомогут на протяжении года.
чая зелень (мята, чабрец, чернобривцы).
Окропленная святой водой сухая веточка
Живая зелень символизирует радость и
дерева, поставленная в офисе, убережет от
веру в бессмертную жизнь.
предательства и подлости коллег.
Следуя церковным традициям, стоит
Считается, что в этот день все яблоки обзапомнить — освященные продукты нельладают целебными свойствами. А загаданные
зя выбрасывать. Их стараются съесть за
желания при откусывании плода обязательпраздничным столом, поделиться с друно сбываются. Поэтому их вместе с другими
зьями, гостями и родственниками. Испорфруктами святят и готовят из них различтившиеся остатки не выбрасывают. В
ные блюда. Также начинается подготовка
старину их отдавали домашнему скоту
заготовок на зиму.
Яблоки в этот день можно есть только или закапывали в саду.
после освящения в церкви.
В Спас в корзину лучше не класть мясные издеВ этот период продолжается Успенский пост, по- лия и вообще никакой алкоголь. Одна из причин
Что нельзя делать в этот день
этому ограничьте употребление пищи животного — начало Успенского поста 14 августа, который
Нельзя тяжело работать, убирать, заниматься происхождения.
длится две недели – до праздника Успения ПресвяНа Яблочный Спас в молитвах обязательно той Богородицы. Деньги и прочие материальные
ремонтом и рукоделием, также лучше отложить
нужно помянуть умерших родственников.
работу в саду и на огороде.
ценности также лучше не приносить в этот день.
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услуги
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание.
099-336-87-79.
БУРИМ
СКВАЖИНЫ.
095-678-06-28.
БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.
050-964-09-80.

работа
Требуются РАБОЧИЕ с уклоном в плиточное производство.
066-946-04-18.

считать
недействительным
АТЕСТАТ про повну загальну середню освіту на ім’я
ГОРОБИНСЬКОГО
Дмитра
Юрійовича, 16.10.1996 р. н., виданий Смолянинівською середньою
школою, вважати недійсним.
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на
ім’я ЧЕРНОВА Івана Сергійовича,
05.01.1989 р. н., вважати недійсним.
Фермерство продає

курей-несучок
і молодняк

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

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

продам
ФЛИГЕЛЬ со всеми удобствами в центре Айдар-Николаевки.
099-283-93-08.
ДОМ. 095-174-17-93.
ДОМ в рассрочку. 099-46-86-480.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ. 066-824-49-52.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ в центре. 099-05-48-179.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ со всеми удобствами, с мебелью.
095-15-88-617.
2 МАГАЗИНА в Спеваковке, 1 МАГАЗИН в Айдар-Николаевке.
095-058-78-23.
«ТАВРИЮ». 066-946-04-18.
ЩЕНКОВ лабрадора, алабая БЕСПЛАТНО. 050-045-38-76.
Месячных БЫЧКА и ТЁЛОЧКУ. 095-186-07-20.
КУР-БРОЙЛЕРОВ (70 грн/кг), ДОМАШНИХ КУР (80 грн/кг).
095-384-41-91.
ЯЧМЕНЬ, СОЛОМУ. 099-729-56-92.
МЕДОГОНКУ и ОЦИНКОВАННЫЕ ВОРОТА. 050-92-90-751.
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;
БОЧКИ железные и картонные с крышками на 50 литров – 20 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, УЛЕЙ, РАМКИ, разный пчеловодческий ИНВЕНТАРЬ для начинающих пчеловодов; пчеловодческий КОСТЮМ белый, 50 размер - 00 грн; СЕМЕНА кабачков, укропа, тыквы, 1 стакан – 20 грн; ДОСКИ новые 2,3 м, сечение
20*1,5 см – 10 грн шт.; ШЛАКОВАТУ для утепления, РУБЕРОИД
в рулонах, 1 м - 30 грн; резиновые ШЛАНГИ для полива; железную КРОВАТЬ односпальную на сетке – 100 грн; ПЕЧКУ газовую
двухконфорочную – 50 грн; проигрывающее УСТРОЙСТВО «Ригонда» с приемником; разные ПОДНОСЫ эмалированные – 30 грн;
ГРАБЛИ – 50 грн; разные ЛОПАТЫ – 50 грн; КОСУ – 100 грн,
ВИЛЫ, ТЯПКИ – 50 грн. Телефон: 095-39-36-278, с. Безгиново.

куплю
СРОЧНО двухкомнатную КВАРТИРУ. 066-051-16-47.
ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

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

УГОЛЬ

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

Новоайдарським ВП ГУНП
у Луганській області спільно з
уповноваженими органами виконавчої влади та підрозділами
охорони навколишнього природного середовища з’ясовано
факти відкриття полювання на
території обслуговування. Та
в ситуації, яка склалася зараз,
немає можливості провести полювання на пернату дичину в
сезон 2020 року, починаючи з
серпня, в мисливських угіддях
Новоайдарського району.
Для контролю та запобігання незаконному полюванню спільно
з ЗСУ створено пересувні мобільні групи, що працюють у денний
і нічний час, для виявлення вищезазначених порушень правил
полювання. Попереджено уповноважених осіб на блокпостах.
С. ТІХАНОВ, старший інспектор з контролю
за обігом зброї у сфері ДС сектору превенції, майор поліції.

Новоайдарський
відділ поліції
запрошує на службу!
Відкритий конкурс на посади дільничних офіцерів поліції Головного управління
Національної поліції.
Початок конкурсу: 10.08.2020 р.
Завершення прийому документів: 04.09.2020 р.
Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вік – від 18 років;
- вільне володіння українською мовою;
- вища освіта;
- високий рівень фізичної підготовки;
- знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію»,
ЗУ «Про запобігання корупції»
За детальною інформацією звертатися до Новоайдарського
відділу поліції за адресою: смт. Новоайдар, вул. Банківська, 19,
або за телефонами: 0509429046, 0990515976.

Глибоко сумуємо з приводу смерті учасника бойових дій
Другої світової війни СТРИЖОБИКА Серафима Дмитровича і висловлюємо щирі співчуття родичам.
Пам’ять про нього буде жити вічно в наших серцях.
Н. Гетьманцева, члени читацького клубу «Іскра Пам’яті».
Колектив Управління
Державної казначейської
служби України
у Новоайдарському районі
Луганської області
висловлює найширіщі
слова співчуття
рідним та близьким
з приводу смерті
МІЛОВАНОВОЇ
НАДІЇ МИКОЛАЇВНИ
Сумуємо разом з Вами,
поділяємо Ваші біль та горе.
Вічна і світла пам’ять.
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Государственная служба статистики
показала параметры «среднестатистического» гражданина Украины в 2020 году.
По информации ведомства, среднестатистическая украинка – это женщина
с ростом 164 см и весом в 71 кг.
Причем, средний вес по сравнению с прошлым годом увеличился на
один килограмм. Что касается мужчин,
то в среднем рост составляет 175 см,
а вес – 80 кг.
Среди женщин нормальный вес име-

14 серпня

2020 р.

ют 44 %, избыточный – 35 %. Ожирением страдают более 18 % украинок, а
крайняя ее степень — у 1 %. Пониженный вес – у 1,8 % женщин в стране.
Среди мужчин нормальный вес — почти у 41 %, но больше все же с избыточным весом — более 45 % украинцев.
Ожирением страдают более 13 % мужчин,
а крайняя ее степень замечена у 0,4 %.
Пониженный вес – всего у 0,3 % мужчин
(в два раза меньше, чем год назад).
yaizakon.com.ua

В 1976 году в городе Топика в США была образована общественная организация «Международная конфедерация Левшей», которая в этом же году
выработала поправку в конституцию США, названную «Билль о левшах». В
первой статье документа говорилось о том, что каждому должна быть гарантирована свобода действия той рукой, которой действовать удобнее,
- без вмешательства со стороны родителей, учителей и сверстников, а последняя 10 статья гласила: «Отныне 13 августа каждого года будет отмечаться Международный день Левши, знаменующий борьбу за свободу и достоинство Левшей всего мира». Узаконенный праздник так и остался на бумаге
и только с 1992 года начал отмечаться ежегодно. Первый Международный
день Левши (International Left-Handers Day) был проведен 13 августа 1992 года
по инициативе Британского клуба левшей.

От 3 до 10 % населения Земли —
левши.
Если в четыре года ребенок предпочитает действовать левой рукой и тем
более при наличии среди родственников
леворуких, переучивать ребенка нельзя.
При обучении леворукие больше ориентируются на чувственные ощущения
(зрительные, осязательные и т. д.), а не на
речь. Для лучшего понимания материала
им требуется опора на рисунок, предмет,
наглядное пособие.

Проведенные исследования показали,
что выпускники высших учебных заведений, у которых более развита левая рука,
зарабатывают на 13-21 % (в зависимости
от продолжительности обучения) больше,
чем их однокашники-правши. Однако,
отмечают ученые, эта тенденция проявляется только в отношении мужчин — леворукие и праворукие женщины демонстрируют одинаковые результаты. Также
исследователи подсчитали, что левши
чаще, чем правши, становятся высококлассными специалистами (53 % против
38 %). В некоторых видах деятельности
левши имеют определенные преимущества. Например, в игре на музыкальных
инструментах и спорте — боксе, теннисе,
фехтовании. Психологи считают, что все
люди-левши обладают сильным характером и мощным творческим потенциалом.
Вероятность рождения леворукого ребенка, если оба родителя правши,
всего 2 %. Если один из родителей лев-

ша, вероятность повышается до 17 %, у
обоих леворуких родителей дети-левши
появляются в 46 % случаев.
Мужчин-левшей гораздо больше, чем
женщин.
Если левше необходимо научиться
писать правой рукой, то он сделает это
гораздо быстрее, чем правша, которому
необходимо научиться писать левой.
Южное полушарие Земли более «леворуко»: среди населения Южной Азии,
Восточной Европы, Юго-Восточной
Азии, Австралии встречается намного
больше левшей, чем в других этнических группах во всем мире, в то время как
среди населения Западной и Северной
Европы, Африки — левшей встречается
намного меньше.
У многих левшей хорошие музыкальные способности и абсолютный слух.
Леворукие люди обычно рисуют изображения, на которых взгляды нарисованных существ направлены вправо.

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 32
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15 августа. Убывающая Луна в знаке
Зодиака Рак. Время неспешной стабильности. Идеально подходит для хорошо
отлаженной деятельности предприятий,
занятых монотонным производством.
Так же неплохо идут дела, связанные
с антиквариатом и юриспруденцией.
Люди в этот период крайне чувствительны, впечатлительны, в большой степени
склонны к обидам. Это состояние отражается и в сфере бизнеса. Поэтому в деловой сфере значительные встречи желательно приостановить до следующей
фазы лунного месяца.
16 августа. Убывающая Луна в знаке
Зодиака Рак. Любая работа в этот день
будет спориться. Поскольку в это время
повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично и
внимательно относиться к близким людям, это пойдет вам лишь на пользу. Для
избежания неприятных последствий
требуется внимательное обращение с
металлическими предметами и огнем.
17 августа. Убывающая Луна в знаке Зодиака Лев благоприятствует всем
энергичным и действенным начинаниям: от организации спортивных или
культурно-массовых мероприятий до
корпоративной вечеринки, направленной на сплочение коллектива для
плодотворного
сотрудничества.
У
большинства людей в этот день проявляется склонность к завышенному самомнению и как никогда обостряется
склонность к лести.
18 августа. Убывающая Луна в знаке
Зодиака Лев. Довольно неблагоприятный день. Связан с понижением общего
жизненного тонуса организма, проявлением хронических заболеваний. Большая
вероятность депрессивного состояния,
травм и обманов. День лучше провести
в решении только самых необходимых
житейских вопросов, гнать от себя
дурные мысли.
19 августа. Новая Луна в знаке Зодиака Дева. Время благоприятно для любой
кропотливой работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно
все направления финансовой деятельности, при серьезном подходе, как никогда
принесут соответствующее материальное вознаграждение. Малоэффективный день как для индивидуальной, так
и для коллективной работы. День хорош
для уединения, самоанализа и оценки
прошлых поступков или строительства
планов на будущее.
20 августа. Растущая Луна в знаке
Зодиака Дева. День хорош для начала
цикла физических упражнений, лечебного голодания или диеты. Любые начинания в этот день получают дополнительную энергетическую подпитку.
Следует обратить внимание на такие
негативные качества, как злость и скупость, так как их преодоление поможет
реализовать новые начинания.
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