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Геннадий
Георгиевич,
расскажите о себе.
- Я родился и всю жизнь прожил на Луганщине. В свое время
окончил Коммунарский горно-металлургический институт по специальности горный инженер, Донецкий государственный университет
- правоведение и юрист, а также
магистратуру в Восточноукраинском национальном университете
имени Владимира Даля, по специальности - управление учебными
заведениями.
Трудовую биографию начал слесарем-ремонтником на Кировском
кузнечном заводе «Центрокуз». Затем 27 лет служил в органах внутренних дел Украины в Луганской
области. В 2010 году уволился по
выслуге лет и пошёл работать в
ПАО КБ «Приватбанк», где руководил Управлением безопасности по
Луганскому филиалу.
- Какие задачи Вы ставили перед собой, согласившись на должность заместителя председателя ЛОГА?
- Когда в августе 2018 года глава облгосадминистрации предложил занять эту должность, колебаться не стал, ведь для меня это
была возможность сделать реальные дела на благо родной области.
Я понимал и понимаю, сколько всего нужно сделать, чтобы вернуть
Луганщину к нормальной жизни,
вижу перспективы развития области и пути их достижения. Но ключ
от многих проблем, таких даже,
как назначение выборов в громаду
Счастья, находится в Киеве. Ведь
для этого нужна законодательная
инициатива.
– Ваше видение достижения
мира на Донбассе?
- На международной арене выполнять Минские договоренности.
Расширение круга заинтересованных сторон с учетом Будапештско-

го меморандума и Нормандского
формата.
Неотложно создать две действенные рабочие группы в Луганской и Донецкой областях с Единым координационным Центром,
привлекая к работе Союзы землячеств Луганщины и Донеччины.
Они, в отличие от государственных
институций, имеют возможность
прямого диалога с гражданами
Украины, которые живут на неподконтрольной территории.
Первый шаг – отмена электронных пропусков. Единый пропуск – паспорт гражданина Украины, далее упрощение пересечения
линии разграничения. Открытие
двух КППВВ в Луганской области
с автомобильным проездом. Открытие моста для пешего перехода жителей города Счастья, при
наличии штампа о прописке. Получение льгот населением, которое
уже шестой год проживает у линии разграничения. Мы обязательно построим мир на нашей цветущей гостеприимной Луганщине и
во всей Украине.
- Каким путем возможно восстановление экономического развития региона?
- Последние пять лет средний
показатель объема валового регионального продукта на одного человека в области - самый низкий по
стране. Путем исполнения Закона Украины «Про стимулирования
развития депрессивных регионов»,
немедленно разработать Государственную стратегию и направить
средства, а это дополнительные
0,2 % доходной части госбюджета
для стимулирования регионов. Это
- медицина, автомобильные дороги,
ЖКХ, объединение обеих наших
железнодорожных колей, что даст
возможность бесперебойной поставки угля на Счастьенскую ТЭС.
А это - энергобезопасность, новые

рабочие места и восстановление
экономики.
- Что побудило Вас баллотироваться в народные депутаты?
- Одно из главных качеств, которое я ценю в людях – ответственность за каждое обязательство, взятое на себя. Если дал слово – держи
его! А в сегодняшнем политикуме
я этого не вижу. Состав Верховной Рады нуждается в перезагрузке. Политическая ответственность
должна стать обязательной. А это
возможно достичь, если: отменить
неприкосновенность; сократить
численность депутатов Верховной
Рады Украины; принять Закон про
импичмент Президента Украины.
Перед Законом все равны!
- Главный слоган вашей предвыборной агитации «НУЖНО
ДЕЛАТЬ САМИМ». Прокомментируйте его.
- Я никогда не был в составе
какой-либо партии. Уверен, большие партии – это большой обман.
За каждой партией стоит спонсор,
который обязательно будет требовать лоббировать его интересы. Я
не хочу защищать какие-либо интересы, кроме народных.
- Почему Вы выбрали именно
город Счастье?
- Я уже говорил, что большую
часть своей трудовой жизни прожил в Луганске, в Жовтневом районе. А Счастье – это часть Луганска, часть Жовтневого района. До
конфликта я почти каждые выходные бывал здесь. Лично знаком со
многими жителями. Уважаю их. Я
очень хочу помочь своим землякам.
Среди первоочередных задач для
горожан я вижу:
- Приведение коммунальных тарифов к экономически обоснованным нормам!
- Создание современного Центра предоставления административных услуг с возможностью использования мобильного сервиса и
удаленных рабочих мест. Получение справок и паспортов в считан-

ные минуты на месте без выезда из
города.
- Разработку и внедрение экологической программы за счет соответствующего налога. Использование средств для очистки стоков,
озеленения, переработки и утилизации мусора, очистки питьевой
воды.
- Создание безопасного города:
установка на улицах города видеокамер, освещения с солнечными батареями, Wi-Fi с открытым доступом, а в дальнейшем создание
смарт-региона. Большая проблема Счастья - завышеные коммунальные платежи, вода, а теперь
ещё и тепло. Приведём их в соответствие, на народе наживаться
нельзя.
- Твёрдо уверен: больницу в Счастье не закроют, и я сделаю для
этого всё возможное.
- Вы последовательно отстаиваете реформу децентрализации.
- Децентрализация – передача
власти на места. Только хозяин в
своем доме знает его потребности.
Проведение выборов в ОТГ даст
возможность увеличения численности громады, объединения дополнительных территорий.
К осени я сделаю так, что выборы в г. Счастье состоятся. Это
откроет громаде возможность непосредственно получать средства
из Госбюджета и использовать их
на свои нужды. Чтобы донести
все пункты своей программы, ежедневно провожу встречи с жителями Счастья. Они задают множество
вопросов, понимаю - накопилось за
эти годы. Но в своей предвыборной программе я их учёл, так как
составлял её уже с учётом наказов
избирателей.
- На протяжении последних недель проводятся ремонтные работы дороги Новоайдар –
Счастье.
- На встречах со счастьенцами
состояние этой дороги обсужда-

ется постоянно. Необходимо понимать: облавтодор и Служба автомобильных дорог не входят в
структуру облгосадминистрации.
Пришлось провести не одни переговоры, чтобы убедить руководителей этих служб в необходимости
перво-очередного ремонта именно
этого участка дороги. Процесс запущен. Каждый день контролирую
количество и качество выполненных работ.
- Сейчас стали говорить, что
для голосований от кандидатов
выделяются деньги. Что можете сказать по этому поводу?
- Голосуя за кандидата, избиратель выбирает себе и своим детям дальнейший путь развития.
Этот путь должен быть основан
на правде и справедливости, это
будущее. И каким оно станет, решать самому избирателю. Подкуп
избирателя, то, о чем Вы сейчас
меня спросили, это тяжкое преступление, и ему нет оправдания.
Лишение человека его конституционного права на свободный
выбор будет покарано, все понесут ответственность, если такой факт будет вскрыт! Понимаю
людей в ситуации вооруженного
конфликта. Возьмут, что дают, а
проголосуют сердцем.
- Вы все время работали на
ответственных должностях,
которые требуют большой нагрузки. Как Вы проводите свободное время? Есть ли у Вас какиелибо увлечения?
- Здоровый образ жизни и спорт
у меня в приоритете. Молодёжи
советую начинать именно с этих
постулатов.
- Есть ли у Вас любимая
поговорка или лозунг?
- Дал слово - держи его и отвечай за него. Я имею знания, опыт,
команду единомышленников, не
боюсь брать ответственность на
себя и создам надлежащие
условия жизни для людей в ПА
нашем регионе.
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Представники «Опозиційної платформи За життя» Юрія Бойка домовилися з Володимиром Струком, кандидатом в народні депутати по 113 виборчому округу, про спільну діяльність у період виборчої кампанії і після неї, незалежно від результатів виборів.
Вони йдуть разом, єдиною командою. Бойко і Струк разом ідуть заради миру і процвітання на Донбасі і в країні – це чітка і виважена
стратегія. Керівники штабів «Опозиційної платформи За життя» у районах теж підтримують цю позицію і всілякі починання Володимира Струка. Бо хочуть чітко показати хто з ким об’єднується і які ідеали будуть відстоювати. Тому що в бюлетенях сьогодні
повна незрозумілість для виборців: багато кандидатів по 113 виборчому округу позиціонують себе від «Опозиційної платформи За
життя», хоча це не так. Насправді Юрій Бойко підтримує тільки одного кандидата-мажоритарника – Володимира Струка.
Отож говорять керівники
штабів «Опозиційної платформи
За життя» на місцях.

Тамара
Григорівна
Логвиненко, керівник
Кремінського
штабу
«Опозиційна платформа За життя»:

- Наша політична сила має
високий рейтинг у регіоні,
користується підтримкою не
тільки партія, але і її лідер Юрій
Бойко. Люди довіряють йому і
цінують за його професіоналізм,
людяність. Проте, ми розуміємо,
що окрім підтримки нашої
політичної сили (а ми очікуємо
отримати близько 60 відсотків
голосів) нам потрібні однодумці
у Верховній Раді. Тих кроків, які
передбачено в нашій програмі
- мир, зниження тарифів (зокрема, ціна на газ не повинна сягати
вище 4 тисяч гривень за тисяч
кубів), перегляд пенсійної реформи - люди чекають з нетерпінням.
І хто прийде у Верховну Раду, хто
буде солідарний з нами – від цього
залежить подальша доля кожного
українця.
Володимира
Олексійовича
Струка ми знаємо в Кремінній
давно, як здібного керівника, який
тримає серйозне підприємство
– пивзавод, показники якого щороку зростають. Крім того, життя
мене звело з ним задовго до цих
виборів, і я вже тоді дізналася, що

він багато робить для людей. Не
тільки словом, але й ділом завоював істинну любов земляків. Як
людина, я йому вірю: все те, про
що він говорить – буде неодмінно
зроблено.
Сьогодні
завдання
штабу – дійти до кожної людини і роз’яснити, що за нашою
політичною силою стоять не ті 5
кілограмів цукру, які обійшлися
кандидату в 25 гривень, а те, що
коли ми доб’ємося ціни на газ
вдвічі меншої за нинішню, то ми
самі будемо в змозі купити цукор
і при цьому залишимося з чистим
сумлінням.
Отож тандем порядних людей, що йдуть до Ради, повинен в
області відбутися. І тоді у нас все

складеться. Ми безперечно оберемо Володимира Олексійовича! І
він залишиться таким же щедрим і
хлібосольним до людей, яким був
завжди. І буде жити інтересами
людей, а не прагненням особистого збагачення.

Володимир
Олександрович
Кравченко, керівник Новоайдарського
штабу
«Опозиційна платформа За життя»:

- Новоайдарці, без сумніву,
оберуть своїм представником у
парламенті Володимира Струка. Чому? Бо він багато зробив
для людей і ще більше зробить.
Хто його знає, хто зустрічався
з ним – у цьому впевнилися і
перекажуть усім іншим. Люди
втомилися
від
пустобріхів,
обіцяльників. Вони віддадуть свої
голоси за того, хто вміє працювати, хто володіє діловими якостями. І в цьому плані конкурентів у
Володимира Струка немає.

Людмила Павлівна Русанова, керівник окружного штабу політичної
партії
«Опозиційна
платформа За життя», м. Сватово:

- Ми пройшли колосальний етап роботи на
президентських виборах і
побачили, настільки сильно підтримала область
Юрія Бойка.
Наш регіон виснажений уже до такої міри,
моральне і матеріальне
зубожіння людей набуло
таких масштабів, що люди
більше не хочуть терпіти,
вони хочуть негайних
змін на краще, основа
яких – це мир на Донбасі.
Юрій Бойко показав, що
ці зміни можливі, реальні.
Ми цього чекаємо. За цим
іде все інше - тарифи,
розвиток економіки, захист соціальних верств
населення.
Багатьом
політикам
така позиція не до вподоби. Особливо колишній
владі, партії війни і
корупції, яка нахабним, цинічним
способом обібрала людей до
нитки.
Що ж, народ сказав своє слово на президентських виборах.
А вибори в парламент – не менш
важливі, адже обирається прем’єрміністр. Ним ми бачимо саме Юрія
Бойка, тому що він господарник,
людина слова, він бачить і знає,
як вивести з економічної кризи
нашу державу і своїми практичними справами доводить це. Участь
в економічному форумі, прямі
перемовини з Росією і конкретні
результати: ймовірність зниження ціни на газ удвічі. На даному
етапі це підтверджує, що можна
домовлятися і знаходити виходи з тупікової ситуації. Ми люди

реальні і підтримуємо цю політику.
Бачимо, що й населення підтримує
цю політику. Сподіваємося, що
здоровий глузд врешті-решт переможе, і наша держава стане на
шлях розвитку. Адже далі так продовжуватися не може.
Юрій Бойко, безперечно, лідер.
Але один у полі – не воїн, потрібна
команда. Мажоритарники повинні
бути теж конкретними людьми. І
позиція Володимира Струка, який
практичними справами показує, що
він вміє працювати і вирішувати,
здавалося б, безнадійні проблеми; що він прислухається до
людей і разом з Юрієм Бойком
уже втілював у життя програми і по водозабезпеченню, і по
енергоефективності
житла,
свідчить про те, що позиція
цього кандидата, його бажання
і прагнення співпадають з програмою нашої політичної сили.
Тому, на недавній конференції
було представлено Володимира
Струка, як мажоритарника по
нашому округу. Ми погодилися
його підтримувати і тепер разом
ідемо на вибори. Ми хочемо донести людям, що представляти
їхні інтереси в парламенті Володимир Олексійович Струк
зможе найкращим чином. Ми
йому віримо, бо бачимо його
в ділах. Практично в кожному
районі він встановив бювети питної води ще задовго до
виборів. Тому, приїжджаючи
в райони, спілкуючись з людьми,
йому не треба агітувати за себе
цукром. Він подарував людям
незрівнянно більше – здоров’я. Бо
вода – це життя. Тож йому не соромно дивитися людям в очі і просити підтримки на виборах. Його є
за що підтримувати!
Наших опонентів це дратує,
вони бачать настрої і симпатії
виборців. Тож не випадково в бюлетенях буде стояти три Струки,
зареєстровані по нашому округу.

Отож Струка бояться, його перемога непокоїть тих, хто наживався на людях і грабував їх усі ці
роки. Представники партії «Наш
край» говорять про підтримку
їхнього кандидата Юрієм Бойком. Все це заради того, щоб на
авторитеті Бойка вскочити в парламент, щоб дезорієнтувати людей. Але є чітка наша позиція,
чітка позиція керівника обласного
штабу «Опозиційної платформи
За життя» С.В.Дунаєва, самого Юрія Бойка, і ми представили
кандидатів по кожному виборчому округу, з якими йдемо разом.
Політичні махінації не пройдуть, відтягти голоси від чесних
політиків не вийде.

Володимир Олексійович Струк
на зустрічах з людьми щиро дивиться їм в очі, говорить, що він
може зробити. А може він немало!
Багаторічна історія творити людям добро чітко простежується в
його біографії. Жити для інших,
залишити після себе добрий
слід - це суть людини така, суть
Володимира Струка.
Бойко і Струк ідуть
разом! Отже все у нас ПА
буде гаразд!
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Варварівці отримали неоціненний подарунок від Благодійного фонду «Володимир Струк». Сільська громада звернулася
до фонду від безвиході: вийшов з ладу насос, і село залишилося без води. Засновник
фонду Володимир Струк чудово знає, що
таке вода для людини. Тому негайно взявся вирішувати це питання. За лічений час
зв’язався з заводом, і скоро насос виготовили за спецзамовленням.
Днями насос привезли до Варварівки, і
люди зібралися, як на свято, щоб упевнитися, що вода справді скоро буде у їхніх
помешканнях. Відбулася тепла і щира розмова з засновником Благодійного фонду
(тепер уже з кандидатом у народні депу-

тати). Селяни говорили про свої проблеми
і плекали надію, що кандидат у народні
депутати допоможе їх вирішити. Водопостачання десятки років залишається болючим питанням для Варварівки. Особливо
після того, як розпався колись могутній
колгосп «Більшовик», який утримував і обслуговував водовід. Тепер труби уже давно
відслужили своє, постійно трапляються пориви. Та й насос часто виходить з ладу, а
щоб придбати новий - потрібні значні кошти, непідйомні для сільського бюджету.
Радіючи тому, що Благодійний
фонд придбав насос, варварівці прохали: «Може, ви нам допоможете і труби
замінити по селу, щоб назавжди забути

НОВОАЙДАРЩИНИ»

негаразди з водою?»
- Насос ми купили за кошти нашого Благодійного фонду. А для того, щоб
поміняти трубопроводи по селу – необхідні
зовсім інші затрати. Необхідний аудит, проект. Як це було зроблено по місту Кремінна,
де на заміну трубопроводів Євросоюзом
було виділено 1 мільйон 700 тисяч євро, говорив Володимир Олексійович.
Цих труб треба поміняти по селу аж
16 кілометрів. «Для цього нам потрібно
мінімум 10 мільйонів гривень, - сказала
сільський голова Олена Олександрівна Качур. - Таких коштів сільський бюджет не
витримає».
Отож паспорт на насос, під гучні оплески селян, Володимир Струк передав
керівникові комунального господарства. А
на численні «дякуємо» відповів:
- За воду скажете «спасибі» після заміни
трубопроводів.
І цими словами дав надію, що він
таки візьметься допомогти варварівцям
вирішити найнагальнішу проблему. Бо
вода - це життя.
А селяни переконалися: якщо Володимир Олексійович обіцяє, що зробить, то він
уже конкретно знає, як реалізувати обіцяне.
Днями новий насос у Варварівці запрацював.
А до редакції газети «Кремінщина»
надійшов лист від Варварівської громади із сотнями підписів, у якому сказано:
«Шановний Володимире Олексійовичу!
Висловлюємо щиру вдячність за придбання насосу для комунального господарства «Варварівське джерело». Ваша
допомога забезпечить більш стабільну
роботу водогону і покращить
ПА
водопостачання на селі».
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щедрість душі, людяність, любов до ближнього. Для всіх
тих, хто вже давно перестав
вірити у ці людські чесноти,
подібний крок мецената став
гарним уроком того, що добро
в цьому світі ніхто не відміняв,
воно є! А для молоді? Зерна
благодійності повинні прорости

Хто тільки не намагався накласти лапи на українські чорноземи. Тільки в минулому столітті двічі. Комуністи заганяли в колгоспи, німці – вивозили ешелонами. За роки незалежності кожна
наступна влада робила аналогічні спроби. Лише мораторій на продаж рятував села від вимирання, а селян від новітнього кріпацтва.

цидами, воду отруюють, бджіл
та худобу травлять, людей травлять. Діти з колодязя не можуть
вже води нормально попити. І
ніхто за це не відповідає. Тому
ми пропонуємо, щоб українські фермери були господарями
на землі. Вони живуть у цьому
селі, платять тут податки, вони

створюють робочі місця і людям дають роботу», - констатує
Ляшко.
Лідер Радикальної партії переконаний, що ці парламентські
вибори стануть битвою за землю. Тому і веде свою команду
в парламент – захистити наше
найбільше багатство і вирвати

за ринковими цінами державний земельний банк і здасть
в оренду. Хочеш обробляти
– держава дасть дешеві кредити на придбання техніки і
забезпечить цільовими дотаціями. Це дозволить відродити
село, забезпечить зайнятість
і відновлення соціальної інфраструктури: шкіл, ФАПів,
дитячих садочків. Податки
фермери платитимуть там, де
обробляють землю!
Ляшко впевнений, що лише
український фермер дбатиме
про землю, любитиме її і зберігатиме для нащадків. Натомість іноземні зайди, в гонитві
за високою врожайністю, отруять чорноземи пестицидами
і хімікатами. За кілька років
такого господарювання люди
залишаться без питної води, а
худобу буде ніде випасати:
«Подивіться, що сьогодні
роблять із землею в селі. Половина в бур’янах стоїть, а
іншу половину в «чорну» обробляють хімікатами та пести-
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С уважением - жители села
Л. И. ЖИВОТОВА, А. И. ТОЛСТОПЯТЕНКО,
Е.И. КУРПАС и еще 20 подписей.

вклоняємося за це кандидату
в народні депутати України,
власнику Кремінського пивзаводу "Пінта", засновнику
Благодійного фонду, меценату
й просто чудовій людині Володимиру Олексійовичу Струку! Бо це не просто подарунок
– це воскресіння віри в добро,

Змінилась чергова влада, але
грабіжницькі підходи міняти
ніхто і не думав. Команда нового президента з перших днів
на посадах заявила, що землю треба продати. І не комусь
там, а іноземним корпораціям.
Добре, що на шляху цих намірів став єдиний справжній
захисник села – Олег Ляшко.
На його думку, продаж українських чорноземів іноземцям
може спровокувати справжню
громадянську війну:
«Якщо дозволять продаж
землі - буде громадянська
війна, - застерігає Ляшко.
Сюди прийдуть китайці, араби, скуплять наш чорнозем,
виснажать його технічними
культурами, позбавлять селян роботи, загублять село.
Я не дозволю продаж землі
чужинцям!».
Натомість Ляшко запропонував європейську модель
відродження села одноосібниками і фермерами. Хочеш
продати пай – його викупить
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У нас в селе Новоахтырка неплохая школа.
Проведен ремонт здания, крыши, поставлены
новые пластиковые окна. Светлая и уютная,
школа радует глаз.
Дети имеют все необходимое для проведения учебного процесса. Кроме того, в школе организовано бесплатное питание для всех
учеников. Работает полную смену детский сад.
Но у нас была большая проблема с подвозом школьников. Некоторым детям (а их более
20 человек) и в дождь, и в снег приходилось
почти 7 км добираться пешком. Нам удалось
договориться, чтобы рейсовый автобус «Северодонецк-Гречишкино» подвозил ребят, но возникла проблема с оплатой…
Тогда мы обратились с этим вопросом в
фонд «Владимир Струк», и проезд школьников
за весь учебный год был оплачен! Это было не
во время выборов. Мы надеемся, что фонд поможет нам и в следующем учебном году.
Кроме того, наши пенсионеры получили
бесплатно новые очки, подписку на районную
газету. Жители села выражают огромную благодарность за помощь В. А. Струку и надеются
на дальнейшее сотрудничество. Его человеческое отношение к проблемам простых людей
давно известно, поэтому мы уверены, что такой
человек не подведет!

для доньки-випускниці ноутбук
був нездійсненною мрією...
І ось випускний вечір у
Кремінській ЗОШ № 2, наша
донька Світлана Видиш отримує
атестат про освіту і срібну медаль. І разом з цим – подарунок,
ноутбук! Який сюрприз! Щастю
і радості не було меж! Доземно

Сьогодні комп’ютер, ноутбук – така ж необхідна річ, як
мобільний телефон. І особливо –
для молоді, яка вчиться у школі,
яка мріє отримати вищу освіту.
На жаль, далеко не всі батьки
можуть забезпечити своїх дітей
цим необхідним атрибутом. Для
нашої сім’ї такий необхідний
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щедрим урожаєм! А ще молодь,
напевне, засвоїть, що розум,
талант і висока працелюбність
– це гарантія успіху, добробуту
і всіляких гараздів у житті. Доземний уклін Вам, Володимире
Олексійовичу, і за подарунок, і
за уроки добра і віри.
З повагою, О. ЗЬОМА,
мама, с. Піщане.

селян з лап бідності. На брехливу соціологію Олег Ляшко
не зважає – каже, що справжні,
а не куплені рейтинги покаже
табло ЦВК у день виборів. Нагадаємо, у виборчому бюлетені
Радикальна партія йде під номером 16.
ГОРДІЙ ОСТАПЧУК ПА
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День українських
миротворців
Шановні земляки!
Від
імені
Новоайдарської
районної державної адміністрації
та Новоайдарської районної ради
прийміть щирі та сердечні вітання
з нагоди свята – Дня українських
миротворців.
Це свято є свідченням глибокої поваги громадян України до учасників миротворчих операцій.
Раніше ви мужньо стояли на захисті
миру та спокою по всій планеті: в
Афганістані, Іраку, Югославії, Ліберії,
Сьєра-Леоне, Лівані й Анголі. Вашу
високу фахову військову підготовку,
професіоналізм,
сміливість
та
готовність допомогти з глибокою
вдячністю пам’ятають жителі багатьох континентів. Сьогодні серед
військовослужбовців Збройних Сил,
інших військових формувань та правоохоронних органів України учасники
миротворчих операцій виконують інше
відповідальне завдання - відстоюють
територіальну цілісність України та
несуть мир у східні райони нашої
держави.
Переконані, що миротворчі контингенти Збройних Сил України й надалі
будуть гідно нести Державний Прапор
України за її межами, а професіоналізм
та високі морально-ділові якості
воїнів-миротворців слугуватимуть вагомим чинником утвердження миру й
взаєморозуміння між народами.
Щира вам подяка та низький уклін за
відвагу, терпіння, стійкість, мужність
та героїзм, проявлені у боротьбі за мир.
У день свята бажаємо вам та вашим
родинам здоров’я, щастя, добра та
миру!
Вічна пам’ять українським солдатам і офіцерам, які віддали життя за
мир та спокій!
Голова районної
Голова районної
держадміністрації ради
В.В. Сергієнко. В.В. Макогон.
День бухгалтера
Шановні
бухгалтери!
Новоайдарська районна державна
адміністрація та районна рада сердечно вітають вас з професійним
святом – Днем бухгалтера!
Ваша професія - одна з найбільш
поширених та значущих у нашій
державі. Важко уявити у сучасному
світі галузь нинішньої економіки,
де б не використовувалася праця
бухгалтера, їх досвід та професійні
знання.
Від людей цієї відповідальної
професії залежить злагоджена робота усіх сфер народного господарства краю. Адже саме бухгалтери забезпечують чіткий контроль
фінансових потоків, своєчасність
податкових платежів, заміряють
фінансовий пульс району. Без
належної роботи бухгалтерських
служб неможливо забезпечити подальший розвиток економіки Новоайдарського району та держави загалом.
З нагоди свята прийміть щиру
вдячність за щоденну сумлінну
працю та вірність професійному
обов’язку. Бажаємо вам міцного
здоров’я, сімейного благополуччя,
невичерпної енергії, економічної
стабільності та впевненості у
завтрашньому дні.
Голова районної Голова районної
держадміністрації ради
В.В. Сергієнко. В.В. Макогон.
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Село Кримське - найгарячіша точка на карті району. Майже щодня у
звітах військових повідомляється про
обстріли біля села. Достається не
тільки військовим, а й мирним мешканцям, які давно навчилися розрізняти, з
якої зброї б’ють і на якій відстані.
Але життя продовжується. Працює садочок, в школі відсвяткували «Останній дзвоник» та випускний. В городах кримчан визріває добрий врожай. Незважаючи на відстань
села до інших населених пунктів області,
кримчани постійно відчувають увагу до їх
проблем.
4 липня Кримське з робочим візитом відвідали директор Департаменту соціального
захисту населення Луганської обласної державної адміністрації Е. Поліщук, керівник
Головного управління Пенсійного фонду
України в Луганській області О. Шарунова,
представники Новоайдарського районного
центру зайнятості, служби у справах дітей
Новоайдарської РДА, Управління соціального захисту населення адміністрації та центра
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
На зустрічі також був присутнім представник
групи цивільно-військового співробітництва
ОТУ «Північ» С. Войтен. Жителі Кримського почули нову інформацію та мали змогу
поставити питання. Після офіційної частини
відбувся індивідуальний прийом громадян,
та спеціалістами служб здійснено виїзди за
місцем проживання деяких сімей, що мають на вихованні дітей та які потребують
контролю у зв’язку з недостатнім доглядом та
піклуванням за дітьми. З батьками проведено
роз’яснювальну роботу.
Велику підтримку надають військові.
Наведу один невеличкий приклад. З вечора

Именно так, под таким девизом и с таким
оптимистическим настроением проходила
минувшими выходными культурно-развлекательная программа в селе Райгородка.
Как нам рассказала директор Райгородского СДК Валентина Александровна Евдокимова, долго подыскивали подходящее
место. Нашли. С обустройством помогли
сотрудники сельского совета Виталий Кривовид, Александр Веретенников и Евгений
Помагалов. Материалы для обустройства
красивой, просторной, практически «столичной» сцены предоставило Райгородское
лесничество (Виталий Михайлович Приходько). Над оформлением вместе с В.А.
Евдокимовой усердно поработали Юлия
Коваленко и Тамара Котова. Фантазии
и умения им не занимать! Так что сцена
вышла просто богатейшая. Владелица кафе
«Уют», недалеко от которого проходило
празднование, Людмила Веретенникова
предоставила лавки для зрителей. Так что
места хватило всем. А малыши могли сочетать праздничную программу и игры на
детской площадке.
Праздничная программа оказалась очень
насыщенной. В ней приняли участие 22
артиста, каждый из которых – настоящий
талант и самородок. С ролью ведущих превосходно справились очаровательные, прекрасные Наталья Быкова и Марина Мухина.

2 липня майже дві доби більша половина
Кримського була без світла, а, значить, без
води. Домовився з військовим керівництвом
про водовіз. Воду розвозили до пізнього вечора. Велике спасибі за допомогу! 4 липня ремонтна брагада Попаснянського РЕС знайшла
та усунула причину.
Міжнародні організації також постійно
допомагають. Так між ВЦА села Кримське
та представниками «Польської Гуманітарної
Акції в Україні» укладено меморандум щодо
відкриття офісу в селі та додаткового працевлаштування місцевих жителів з подальшим наданням психологічної підтримки та
соціальної допомоги мешканцям віком 65+.
Всього отримають роботу 5 кримчан. Вже
встановлено нові двері до майбутнього офісу.
У 2-х кімнатах клубу буде зроблено ремонт.
Представниками Міжнародного Комітету
Червоного Хреста розпочато будівництво
нового житлового будинку, який постраждав
у результаті бойових
дій, для сім’ї, де виховуються діти-сироти.
Нещодавно зі спеціалістами Благодійного Фонду «АДРА
України» розглядали
питання щодо надання мешканцям села
Кримське допомоги
вугіллям, забезпечення індивідуальними
водними свердловинами та про поновлення соціального автобусного рейсу до

Стоит заметить, что в этот раз райгородцы решили праздновать немного нестандартно: песенные номера шли вперемешку
с игровой программой. Это всем очень понравилось и вызвало огромный интерес.
Тем более, что каждая игра сопровождалась призами и обязательным атрибутом –
мороженым! Кстати, в игровой программе
участвовали все: и дети, и взрослые. Очень
понравилась всем игра «Банкиры» - очень
смешная и юморная. «Танец с предметами» - тоже неординарный и интересный
конкурс. С задачей потанцевать со стулом,
шваброй, метлой справились все. Отлично
канат поперетягивали и дети, и взрослые.
Конкурс ораторского искусства проявил неординарные способности многих райгородцев. И не только. Замечательно выступили
со своими поздравлениями и гости села –
детишки из Киева, Луганска, Одессы.
Что ж, поговорим о концертной программе. В ней приняли участие самая
юная артистка Варенька Ткаченко, талантливые ребята Маша Мальцева, Тимур Чумаков, Светлана Бутенко, Наташа Павлова.
Своими вокальными данными порадовала
гостья из Бахмутовки Настенька Быкова.
Прекрасно сыграл на аккордеоне Дмитрий
Шиповский.
Удачно дебютировала на райгородской
сцене с нежной и проникновенной песней

Новоайдару.
Дякуючи Благодійному Фонду «За право
на життя» в особі І. Сазоненко, 16 учнів НВК
Кримської ЗОШ І-ІІІ ступенів за кошти фонду
оздоровлюються на Чорному морі протягом
двох тижнів.
Кримська ВЦА співпрацює з Новоайдарським районним сектором філії ДУ «Центр
пробації» в Луганській області. За рішенням
судового органу у Кримському вперше проведено виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт місцевому
жителю.
Як результат – порушник правопорядку
стає на шлях виправлення (хоча б в період
відпрацювання годин), а село стає чистішим.
Попереду ще дуже багато роботи. Працюємо і віримо: «Мир запанує в Україні».
Ю. КОНСТАНТІНОВ,
керівник ВЦА с. Кримське.

«Я буду любить тебя» Ирина Бескровная.
Как всегда замечательно выступила Людмила Глазунова. Порадовали юмористическим номером гостьи - трио из соседней
Бахмутовки. Конечно, ни одно мероприятие в Райгородке не обходится без любимца публики, «золотого» голоса Райгородки
Сергея Лунева. Эта концертная программа
также не стала исключением.
«Изюминкой» концертной программы
стал юмористически-пародийный номер
«Три девицы под окном», в котором блистали своими отличными артистическими способностями Виталий Кривовид, Александр
Веретенников, Роман Сухоруков, Виталий
Глазунов (сыграли роли девиц) и Ольга Коваленко (справилась с ролью царя).
Обязанности по музыкальному и фото-сопровождению праздника взял на себя
ответственный и талантливый Юрий Евдокимов. А игровую программу под названием «Игротека» чудесно провела Валентина Гевлич.
И зрители, и участники концерта остались довольны программой. Далее их ждали вкуснейшие шашлыки и веселейшая, до
полуночи, дискотека.
Райгородцы
искренне
благодарят
спонсоров, которые приложили усилия
и оказали помощь в организации мероприятия. Землеустроитель, и.о. сельского
головы Елена Васильевна Дюкарева хорошо поработала со спонсорами. Арендаторы
З. Г. Дидоха, И. Н. Тиханов, В. О. Дудина, владелица кафе «Уют»
Л. А. Веретенникова оказали
посильную помощь в приобретении призов и подарков
участникам конкурсной программы. За это им – отдельная
благодарность.
Вот так райгородцы в очередной раз доказали: если
чего-то очень хочется, то пути
и средства достижения цели
обязательно найдутся. Надо
только мечтать и верить.
А если действовать дружной
командой – тогда вообще 100 %
успех гарантирован.
М. ТИХОНОВА.
Фото Ю. ЕВДОКИМОВА.

«ВІСНИК

Утримання та розвиток автомобільних доріг
З метою забезпечення на належному рівні безпеки дорожнього руху в с. Айдар-Миколаївка та смт Новоайдар розпочато
профілювання вулиць з ґрунтовим покриттям, або грейдерування. Такі роботи значно покращують стан вулиць. Для виконання даного виду робіт Новоайдарською селищною радою
залучена Новоайдарська філія ДП "Луганський облавтодор"
ВАТ "ДАК "Автодороги". Роботи триватимуть і надалі згідно
складеного переліку.
За ініціативою селищного голови для відновлення автодоріг Новоайдарською селищною радою було прийнято рішення
про виділення коштів на проведення капітального ремонту
доріг (на кв. ім. Т.Г.Шевченка) у сумі 391200,0 грн за рахунок
перерозподілу коштів, які були передбачені бюджетом селищної ради на 2019 рік на придбання легкового автомобілю. В
ході обговорення цього рішення було зазначено, що потреби
місцевих мешканців у якісних та безпечних автодорогах є

першочерговими, а існуючий у селищної ради легковий автомобіль ще можна підлатати та відремонтувати, щоб поробив
ще деякий час. На даний час ведуться перемови з підрядними
підприємствами щодо укладення договорів на проведення капітального ремонту автодоріг по вулиці Дружби та кварталу
ім. Т.Г.Шевченка та поточного ремонту на 5 вулицях: Центральній, В.П’ятьоркіна, Сонячна, кв. Миру та пров. Незалежності.
Також з метою створення безпечних умов пішоходам для
перетину доріг на території селища у місцях з найбільшим
автомобільним рухом та у місцях, наближених до закладів
освіти, за рахунок коштів місцевого бюджету та за підтримки ПРООН було нанесено дорожню розмітку на пішохідних
переходах.
Освітлення по вулиці Дружби
Новоайдарська селищна рада постійно працює над створенням більш комфортних, а головне безпечних умов для життя наших жителів. Питання освітленості вулиць наших населених пунктів є дуже актуальним, та селищна рада постійно
працює в цьому напрямку. Так, було змонтовано і підключено
вуличне освітлення на неосвітленій частині вулиці Дружби в
Новоайдарі. Мешканці цієї вулиці дуже задоволені, тому що
вуличного освітлення в цій частині вулиці не було ніколи. Наразі ще один куточок нашого селища став більш безпечним та
світлішим.
Новоайдарська селищна рада й надалі планує відновлювати старі та монтувати нові лінії вуличного освітлення.
Дитячі майданчики
Новоайдарська селищна рада намагається піклуватися про
всіх мешканців громади. Не винятком є і наші наймолодші жителі. Як відомо, діти дуже рухливі та непосидючі, але місць, де
вони можуть провести свій час цікаво та безпечно, в нашому
селищі з кожним роком стає більше. Прислухаючись до побажань батьків малюків, Новоайдарська селищна рада встановлює нові дитячі майданчики там, де вони дуже потрібні.
Селищна рада почала встановлювати новий дитячий ігровий майданчик на вулиці Великий шлях в районі автостанції.
Найближчим часом будуть встановлені ще два дитячі майданчики. Сподіваємось, що маленькі мешканці зі своїми батьками
залюбки проводять на них свій вільний час.
Амброзія – рослина, яка викликає алергію!
Амброзія полинолиста належить до карантинних бур’янів,
які завдають великої шкоди не лише сільському господарству,
але й здоров’ю людини. Алергенні здібності у амброзії є тільки під час цвітіння. Квітковий пилок амброзії шкідливий для
людини. У період цвітіння, а це з середини липня до жовтня,
серед населення спостерігається алергійне захворювання.
Новоайдарська селищна рада хоче нагадати підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності про
проведення посилених заходів по видаленню амброзії на за-

кріплених територіях. А громадяни, що проживають
у приватному секторі, повинні вжити заходи із ліквідації амброзії полинолистної на земельних ділянках,
прилеглих до приватних домоволодінь.
Вести боротьбу зі злісною карантинною
амброзією треба усім разом. Це наше з вами здоров’я! Це здоров’я наших дітей!
Увага! Пожежонебезпечний період!
Пожежонебезпечний період – це частина року,
коли в природних екосистемах найчастіше виникають пожежі. Вважається, що цей період настає
з моменту сходження снігу навесні, починаючи з
1 квітня, коли різко зростає небезпека виникнення лісових пожеж. І триває цей період до жовтня
місяця включно.
Влітку на території Луганської
області переважає надзвичайний (5
класу) рівень пожежної небезпеки,
який характеризується дефіцитом
опадів, вищим за норму температурним режимом.
Звертаємось до мешканців селищної ради, а також до керівників
підприємств, установ, організацій з
проханням дотримуватись правил
пожежної безпеки, в тому числі не
розводити багаття в лісі, не палити,
не кидати в лісі сірники, недопалки;
не випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду
та сільськогосподарського призначення, а також на земельних ділянках, що безпосередньо примикають
до лісу й сільгоспугідь; не звалювати та спалювати в лісових насадженнях сміття,
будівельні залишки, побутові та горючі відходи
тощо.
Наш спільний громадянський обов'язок – шанобливо ставитися до природи та берегти ліси від
вогню.
Пам’ятайте: попередити пожежу набагато легше, ніж загасити!
Благоустрій території
Новоайдарська селищна рада черговий раз на
початку літа ініціювала проведення толоки на річці
Айдар в Новоайдарі. Чистка річки стала вже щорічною традицією. Було запрошено всіх бажаючих взяти участь в очищенні русла і берегів нашої річки.
Цього року акцію по очищенню нашої річки
було проведено в два етапи. Небайдужі новоайдарці
і гості нашого селища очищали русло і береги нашої річки від сміття, водоростей і заростей очерету,
а також повалені дерева, які перекривають течію
річки.
Це наша річка, в якій ми навчилися плавати, і
вона ще допоможе навчитися плавати майбутнім
поколінням, тому вона нам дуже дорога. Разом зробимо нашу річку чистішою.
Також для більш комфортного проведення відпочинку та організованого дозвілля було встановлено
додаткові альтанки на березі річки Айдар та у парку
«Сосновий».
Сподіваємось, що місцеві мешканці та гості селища будуть більш відповідально ставитись до навколишнього середовища, прибирати після себе та
залишати місця відпочинку та дозвілля в належному стані для наступних відпочиваючих.
Оголошення про проведення конкурсу
з призначення управителя багатоквартирних
будинків смт. Новоайдар
Виконавчий комітет Новоайдарської селищної
ради, який знаходиться за адресою: смт Новоайдар,
вул. Дружби, 1, оголошує конкурс з призначення
управителя багатоквартирних будинків смт Новоайдар.
Підставою для проведення конкурсу є рішення
виконавчого комітету Новоайдарської селищної
ради №49 від 05 червня 2019 року.
Конкурс відбудеться 06 серпня 2019 року о 10.00
годині за адресою: смт Новоайдар, вул. Дружби, 1.
Уповноважена особа, яка здійснюватиме зв'язок
з учасниками конкурсу, - Духан Артем Миколайович - заступник селищного голови. Контактний тел.
(06445) 9-46-47.
І. ШОПІН, Новоайдарський селищний голова.
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Перелік складових послуги
з управління багатоквартирним будинком та періодичність
надання
№
з/п

Перелік складових

Періодичність
надання

1

2

3

1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території,
в тому числі:
1.1

Прибирання прибудинкової території

Не менше 5 днів
на тиждень

1.1.1

Підмітання території з удосконаленим покриттям (заасфальтовані, брущаті) (підмітання території, збирання докупи та транспортування сміття в установлене місце) (згідно
схем прибудинкових територій)

5 днів на тиждень

1.1.2

Прибирання газону вулиці, газону двору (прибирання сміття з газонів): від випадкового сміття, від листя, хмизу

за необхідністю,
але не менше ніж
2 рази на тиждень

1.1.3

Скошування трави вручну або механічними мотокосами

5 раз у період
( к в і т е н ь - ве р есень) за необхідністю (50 %
газону двору та
вулиці)

1.1.4

Прибирання скошеної трави з газонів (згрібання скошеної
трави з газонів граблями докупи)

5 раз у період
( к в і т е н ь - ве р есень) за необхідністю (50 %
газону двору та
вулиці)

1.1.5

Прибирання контейнерного майданчику після вивозу ТПВ

за необхідністю,
згідно графіку
вивозу ТПВ

1.1.6

Посипання території піском

У зимовий період
- за наявності
ожеледиці
4-8
разів на місяць
(20 % від площі)

1.1.7

Підмітання снігу, який щойно випав, товщиною шару до 2
см

На тротуарах - з
початком снігопаду, у дворах - у
той самий день
(10 днів)

1.1.8

Очищення території з удосконаленим покриттям від ущільненого снігу

Після прибирання основної маси
снігу (10 днів,
20 % від загальної площі)

1.2

Прибирання сходових клітин:

1.2.1

- вологе підмітання сходових кліток і маршів, місць загального призначення з 1 по 3 поверхи.

5 днів на тиждень

1.2.2

- вологе підмітання сходових кліток і маршів, місць загального призначення вище 3 поверху

1 раз на тиждень

1.3

Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі:

не менше ніж 2
рази на рік

1.3.1

Прибирання горищ, підвалів, вільних від обладнання, до
яких не передбачено вільний доступ (підмітання, прибирання, транспортування)

2 рази на рік

1.4

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

Щоденно, цілодобово

1.4.1

Холодне водопостачання:
Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
Проведення загальних та профілактичних оглядів
Огляд труб, згонів, відводів, переходів, трійників, хрестовин, місць проходження крізь стіни та перегородки.

2 рази на рік

Усунення засмічення системи холодного водопостачання

1 раз на рік

Ущільнення засмічення системи холодного водопостачання

1 раз на рік

Ущільнення згону:
Діаметр умовного проходу до 30 мм.

1 раз на рік

Поновлення сальникових ущільнень на вентилях/засувках:
Діаметр умовного проходу до 50 мм

1 раз на рік

Діаметр умовного проходу до 100 мм

1 раз на рік

Заміна прокладок фланцевих з’єднань:
Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях діаметром до 100
мм

1 раз на рік

Притирання арматури на місці:
Вентиль, діаметр умовного проходу до 25 мм

не рідше ніж 1
раз на 4 роки

Очищення фільтра:
Зовнішнім діаметром труб до 50 мм
1.4.2

1 раз на рік

Водовідведення:
Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:
Проведення загальних та профілактичних оглядів
Огляд системи водовідведення.

2 рази на рік

Усунення засмічення каналізаційних випусків:
Усунення засмічення системи водовідведення, діаметр
умовного проходу до 100 мм ( до 4 метрів )

1 раз на рік

Додавати на кожен наступний метр трубопроводу (понад 4
м)

1 раз на рік

Закріплення трубопроводів та приладів:
видалення кронштейна чи гачка, видалення пробки, забивання нової пробки, встановлення нового кронштейна чи
гачка

2 рази на рік
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Перелік складових послуги
з управління багатоквартирним будинком та
періодичність надання
№
з/п

Перелік складових

Періодичність
надання

1

2

3

Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб:
за карбування розтруба на стоянку системи водовідведення
1.4.3

1 раз на рік

Зливна каналізація
Санітарно-технічне обслуговування систем зливної каналізації:

2019 р.

Наш партнер, Служба розшуку Німецького Червоного Хреста, реалізує програму з возз'єднання родин і
підтримки етнічних німців, що включає можливість фінансувати лікування, санаторне лікування або операції
в клініках України для осіб німецького походження, які
мешкають в Україні та не мають змоги самостійно оплатити лікування. З метою отримання такої допомоги, слід
надати на розгляд наступні документи:
1. Заява встановленого зразка з описом прохання і
обставин, переліком документів, що додаються, з зазначенням всіх контактних даних пацієнта; 2. Згода на
використання персональних даних відповідно до Зако-

ну про захист персональних даних; 3. Доказ німецької
національності, наприклад: копія паспорту чи свідоцтва
про народження, в яких зазначено національність «німець»; 4. Доказ малозабезпеченості: копія актуального
документу про доходи, пенсію чи заробітну плату; 5.
Медична довідка встановленої форми з діагнозом, історією хвороби, та зазначенням необхідного лікування;
6. Рахунок з клініки/санаторію з зазначенням вартості
запланованого лікування; 7. Адреса та телефон клініки/
санаторію, телефон і прізвище лікаря, що спостерігає
пацієнта.
У разі виникнення питань просимо звертатись до
Луганської обласної організації ТЧХУ:
тел.
050-267-43-57,
099-38-40-843,
e-mail:
lg@redcross.org.ua, м. Сєвєродонецьк, пр-т Центральний, 17, redcross.org.ua/rfl/

Проведення загальних та профілактичних оглядів:
Огляд систем зливної каналізації

2 рази на рік

Усунення засмічення зливної каналізації

1 раз на рік

1.5

Дератизація

За необхідності, але
не менше,
ніж 2 рази
на рік

1.6

Дезінсекція

За необхідності, але
не менше,
ніж 2 рази
на рік

1.7

Обслуговування димових та вентиляційних каналів

Не менше
ніж 2 рази
на рік

1.8

Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання

Щ од е н н о ,
цілодобово

1.8.1

Технічний огляд системи електропостачання житлового
будинку

1.8.2

Огляд ввідно-розподільного пристрою

4 рази на рік

Огляд електропроводки і арматури в підвалах та інших приміщеннях (крім електрощитових)

2 рази на рік

Огляд стану освітлювальної арматури

4 рази на рік

Огляд електрощитової

4 рази на рік

Технічний огляд елементів електропостачання житлового
будинку
Перевірка заземлення оболонки електрокабелю

1.8.3

1.8.4

1.8.5

1.8.6

Заміна ламп розжарювання та ламп денного світла
Заміна перегорілої лампи розжарювання

2 рази на рік

Заміна розбитої лампи розжарювання

2 рази на рік

Заміна стінного або стельового патрону
При відкритій арматурі

2 рази на рік

При герметичній арматурі

2 рази на рік

Обслуговування і заміна вимикачів
Обслуговування вимикача

2 рази на рік

Заміна вимикача

1 раз на рік

Перевірка відкритої електропроводки
Огляд перевірка стану і кріплень, додаткова ізоляція або заміна ізоляції окремих
місць

1.8.7

1.8.9

2 рази на рік

Вимірювання опору ізоляції
Вимірювання опору та запис показань
приладу

1.8.8

2 рази на рік

1 раз на 6
років

Заміна запобіжників, автоматичних вимикачів, ключів і
кнопок керування
Заміна запобіжників (некаліброваних)

1 раз на рік

Зняття показників приладу обліку

12 раз на рік

2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку,
в т.ч.:
2.1

поточний
ремонт
конструктивних
елементів, внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення,
теплопостачання та зливової каналізації
і технічних пристроїв будинків та
елементів зовнішнього упорядження.

Відповідно
до
вимог
діючого законодавства

2.2

поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання.

Відповідно
до
вимог
діючого законодавства

3. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:
3.1

Из-за сложившихся обстоятельств мне часто приходится
бывать в центре поселка и невольно сравнивать изменения
его в лучшую сторону с каждым днем и годом. Поселок
стал чистым, культурным центром. Поссовет совместно
с депутатом В. С. Курило оборудовали сосновый парк лавочками, а для деток – игровую площадку. Теперь в парке
проводятся праздничные мероприятия, встречи и другое.
В парк идут отдыхать и взрослые с детками, там есть все
удобства.
Рядом райбольница. Она круглый год содержится в чистоте и в порядке. Территория ухоженная, цветущая, радует
своей красотой. В этом же районе за короткое время было
построено для деток футбольное поле, красочное. Это хороший подарок для всех. Двери площадки открыты, желающие могут потренироваться, посоревноваться. Рядом
церковь утопает в цветах. Своим звоном и благословением
желает всем удачи и здоровья.
В поселке на кварталах, у частных дворов скошены сорняки, высажены цветы. Заменены старые заборы на новые
металлические. Все это радует. Спасибо всем за такое внимание. Решилась и долгожданная тяжба с торговлей на
ул. Независимости, а то ведь раньше пройти было невозможно. Теперь торговля идет на территории рынка, постепенно условия будут улучшены.
А главное событие – это дороги, которые сильно пострадали. С помощью депутата В. Курило пока удалось отремонтировать центральную часть поселка. Очень жаль, что
бывают лихачи, которые мчатся на своем авто со скоростью
звука, хотя по населенному пункту скорость ограничена.

освітлення місць загального користування і підвалів

Постійно

4. Винагорода управителю.

Конкурсні пропозиції подавати до конкурсної комісії особисто або надсилати поштою до 17.00 години 05.08.2019
року за адресою: 93500, Луганська обл.,
смт. Новоайдар, вул. Дружби, 1.
Голова конкурсної комісії
І. ШОПІН.

12 липня православні християни відзначають День Петра
і Павла.
Святий Петро — один з 12 апостолів Христа. Простий
рибалка з Галілеї на ім’я Сімон, він увірував в Ісуса і став
одним з перших його учнів. За вірність і відданість він отримав від Ісуса прізвисько «петро», що на грецькій мові означає
«камінь».
Святий Павло був римським громадянином і належав до
знатного роду. До навернення до християнства він носив ім’я
Савл і боровся з послідовниками християнського вчення. Він
навіть відправився в місто Дамаск, щоб боротися там з християнами, але був зупинений чудесним явищем йому Христа:
яскраве світло засліпило його і голос з неба запитав: «Савле,
Савле, чому ти Мене переслідуєш?» Осліплого Савла привезли в Дамаск, де він увірувавши в Христа, прийняв хрещення
під ім’ям Павла і прозрів. З цього моменту життя Павло почав
проповідувати християнське вчення на території Малої Азії і
Балканського півострова. Людина великих знань, освічений і
красномовний оратор, апостол Павло зображується на іконах
і картинах з книгою в руках.
Згідно з церковними канонами, святі апостоли Петро і
Павло взяли за свою віру мученицьку смерть в різні дні, але
день поминання їх обрано один. Шанування святих апостолів
Петра і Павла почалося відразу ж після їх страти. Місце їх
поховання було священним для перших християн. Свято було
поширене вже в перші століття християнства. У цей день православна церква прославляє духовну твердість Петра і розум
Павла.
В народі вважають, що Апостолам потрібно молитися для
зцілення від безумства та лихоманки. У це свято рибалки моляться про успіх в рибній ловлі святому Петру, який вважається покровителем рибалок. Апостолу Павлу моляться про
процвітання бізнесу, а апостолу Петру – про благополуччя,
заступництво в справах і про здоров’я.

Традиції та звичаї

У східних регіонах України існував такий звичай на
Петра: жінки обідали разом, а потім рвали трави, які мають

Какой страх! Когда едешь на велосипеде, и до беды недалеко, ведь тротуаров нет, они разрушены. Конечно, сделать
все и сразу невозможно, а сделано уже немало.
Ценно и дорого освещение поселка, и хорошо, что оно
работает до полуночи. Ночью поселок охраняет полиция,
за что мы им всем благодарны. Ну а жителям дальних улиц
пока не обижаться на плохие дороги и отсутствие освещения. Вас не забыли, всему свой черед.
Часто бывая в поссовете, мы видим, что люди благодарят председателя И. В. Шопина за его заботу и труд, за
хозяйственность и человечность. Он шел на выборы с программой «Улучшить жизнь новоайдарцев». Свое слово он
сдержал. Стало перерабатываться вторсырье, вывозится
регулярно мусор.
На приеме Игорь Викторович сдержанный и обходительный. Похвалы не любит. Добросовестный. Нужно доверять
молодым руководящие должности, надо давать молодым
возможность работать. Но вот наш совет молодым специалистам: не говорите, что знаете все, следуйте правилу
«семь раз отмерь, один отрежь». Мы общаемся со многими
молодыми хорошими специалистами в райсовете и администрации, поссовете, юстиции, прокуратуре, больнице
(особенно хочется выделить врача женской консультации
каб. № 1 – молодая, а врач опытный, профессиональный).
Уважаемые жители поселка Новоайдар, пожалуйста, высадите у себя на улице многолетние цветы! Пусть они радуют и прохожих, и вас! Любите свой край, где вы живете!
М. И. КОЗЛОВА, жительница пос. Новоайдар.

жовтий колір, і годували ними корів: “щоб жовтим молоко
було”.
На Слобожанщині у цей день різали трьох півників і варили борщ у трьох горщиках.
На Петра треба вмиватися з трьох ключів, зустрічати схід
сонця і щедро пригощати бідних.
Раніше до цього дня готувалися як до великого свята.
Люди білили хати, прибирали у дворі, оздоблювали рушниками стіни.
Також з ранку обов’язково йшли до церкви, а дівчата прикрашали свої голови вінками з польових квітів.
З цього дня починався літній м’ясоїд. Традиційно це період літніх свят, купальських ігор, підготовка до сінокосу.
Молоді дівчата в день Петра і Павла «завивали берізку».
Для цього на молодій березі вибирали три гілки, сплітали
їх в косу, і загадували бажання, повторюючи при цьому: «В
ім'я Отця і Сина і Святого Духа!». Завивали гілочки зазвичай
червоною стрічкою і міцною травою. Через три дні дівчата
знову приходили до берези і дивилися - якщо коса не зів'яла
і не розпустилася, то бажання збудеться. Березову косу після
ворожіння обов'язково розпускали.
Не варто в цей день працювати на землі, виконувати будівельні роботи, проводити генеральне прибирання.
Допускаються дрібні побутові турботи та невідкладні
справи, такі як миття посуду, полив рослин. Шити, в'язати, вишивати і займатися рукоділлям у свято Петра і Павла
також не можна.
На Петра і Павла не укладають шлюби.

Прикмети

- якщо на Петра один дощ – врожай непоганий, два – добрий, а три – багатий;
- як йде на Петра і Павла дощ, буде гнити картопля;
- як на Петрів день спека, то на Різдво мороз;
- Петрів день – це верхівка літа, з моменту якої настає 40
спекотних днів;
- Петрівки холодні - рік голодний.
- на Петра – вода тепла.
vsviti.com.ua
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Володіння іноземними мовами є важливим інструментом для зростання конкурентоспроможності нашої держави та її європейської інтеграції. Без знання іноземних мов
немає ні сучасної науки, ні вищої освіти. Один із
нестандартних підходів для забезпечення якісного
навчання дітей мовам та здійснення позакласної роботи – це створення літніх таборів з іноземних мов.
З 1 по 21 червня в Щастинській загальноосвітній
школі І – ІІІ ст. № 2 працював Мовний табір
«FRIENDSHIP». Організатор табору – відділ освіти
Новоайдарської РДА.
Учні 1 – 5 класів в кількості 105 учнів вдосконалювали навички практичного застосування отриманих знань з англійської мови.
Діяльність
мовного
табору
сприяла
популяризації англійської мови, підвищенню
мотивації учнів до вивчення англійської мови, формуванню комунікативної компетенції, розвитку
творчого потенціалу кожної дитини, вихованню
комунікативної потреби у пізнанні життя інших
країн і народів.
Навчальні заняття проходили у формі
ігрового спілкування та передбачали організацію
комунікативно – особистісних видів діяльності,

зокрема:
1. АВС, лексичні, граматичні, рольові ігри.
2. Драматизація, інсценізації.
3. Римівки, вірші, пісні.
4. Перегляд мульт-фільмів, фільмів - обговорення.
5. Читання і обговорення (stories, jokes).
6. Warmers.
7. Фізкультхвилинки, рухливі ігри, ігри на свіжому
повітрі.
8. Реалізація творчого потенціалу учасників
табору.
Головним завданням учителів англійської
мови Курбатової Олени Вікторівни, Міхіної
Тетяни Вікторівни та вчителів початкової школи і вихователів ГПД було поєднати активний
відпочинок дітей, позитивні емоції, творчі ідеї
з удосконаленням мовного спілкування дітей
інтерактивними засобами через розважальні,
дидактичні і інтелектуальні ігри, різноманітні
виховні заходи. День починався з веселої зарядки.
Кожного дня діти працювали над проектом згідно
затвердженого плану. Обов`язковим було заняттягра на свіжому повітрі. День закінчувався захистом
проекту.
О. ТЕЛЕПІНА.
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До Дня Конституції України та Дня молоді 29 червня 2019
року в приміщенні кафе «Піраміда» відбувся турнір з більярду
«Комбінована піраміда».
Вже за доброю традицією тур- знані майстри «більярдної справи»,
нір зібрав багато прихильників не й ті, хто тільки починає «набивати
тільки з Новоайдару. Загалом в зма- руку» в цьому виді спорту.
Тож, за підсумками змагань приганнях взяли участь 16 спортсменів: Анатолій Глайборода, Віталій зові місця розподілились наступІванов, Антон Літовченко, Павло ним чином:
Рубан, Володимир Корнєєв, Віра
І місце заслужено посів ВолоЛитвинова, Олександр Копанєв з димир Корнєєв, йому дістався по
Новоайдару, Михайло Бережний праву й Кубок переможця; ІІ місце
з Михайлівки, Микола Галухін в запеклій боротьбі виборов Ми(с. Штормове), Сергій Шевченко хайло Сиров;
(с. Айдар-Миколаївка), Роман Миа ось ІІІ місце розділили між сохайлюк та Владислав Верьовка з бою відразу два спортсмени - Вом. Лисичанськ, Володимир Шев- лодимир Шевченко та Антон Ліченко, Михайло Сиров з Ганну- товченко. Переможці нагороджені
сівки (Новопсковський район) та грамотами.
Вражень та позитиву – безліч!
Володимир Онишко з Новобілої
Турнір виявився дуже цікавим й в
(Новопсковський район).
Боротьба як завжди була запе- плані гри, й в плані спілкування з
клою, але атмосфера залишалась однодумцями.
Як ми вже могли помітити, такі
теплою та дружньою. Більярдісти
помітили, де вони додали в майс- дружні турніри стали доброю тратерності, тож змагатися було дуже дицією, яку більярдисти планують
цікаво. Та й спостерігати було не розвивати й надалі.
менш видовищно.
М. ТИХОНОВА.
Як бачите, на рівних змагались й

27 червня, мабуть, не тільки Новоайдар, а й весь район та Луганську область сколихнула шокуюча звістка: 6-тирічну дитину знайшли прив’язаною металевим ланцюгом до вхідних дверей в одному з будинків в селі Айдар-Миколаївка. Це відбулось під час спільного рейду з перевірки осіб, схильних до домашнього насилля, родин, які перебувають під соціальним супроводом відповідних служб,
співробітників ювенальної превенції Новоайдарського відділу поліції разом із представниками служби
у справах дітей, поліції, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
В ході проведення перевірки небайдужим, всім медичним пра- загальнонаціональний пріоритет
в одному з будинків, де мешкає цівникам дитячого відділення за і з метою забезпечення реалізації
родина з трьох осіб, у коридорі турботу та піклування про хлопчи- прав дитини на життя, охорону
й було знайдено 6-річну дитину, ка. Особливі слова подяки - лікарю здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, встаяка ланцюгом була прив’язана до Оксані Іллівні Белоконовій.
Виявилося, у нас так багато новлює основні засади державної
дверей.
Після рейду Розпорядженням небайдужих людей, які хочуть та політики у цій сфері.
Батьків не обирають, та, на
голови Новоайдарської райдерж- можуть допомогти! Це приємно й
жаль, деякі з них частково або
адміністрації дитину негайно було гідне поваги.
А ще було б добре працювати на зовсім не приділяють уваги своїм
вилучено з родини й поміщено до
соціальної палати дитячого відді- випередження, щоб не допускати неповнолітнім дітям, тим самим
подібних випадків. Тож прохання порушуючи подальше становленлення Новоайдарського РТМО.
Прокоментувала подію дирек- до всіх небайдужих: якщо ви помі- ня та розвиток їх дитини у нашому
чаєте щось подібне цьому у роди- суспільстві. Крім того, вони порутор РЦСССДМ Н. Ю. Магдич.
– Цей випадок, звичайно, шоку- нах сусідів, знайомих, обов’язково шують норми чинного законодаввав кожного з нас. Та ми мали дія- повідомляйте про це відповідні ства. Обов’язки батьків щодо вити негайно, щоб не завдати дитині органи. Біду краще попередити, ховання та розвитку дитини добре
більшої шкоди. Звичайно, в такій ніж потім займатися розв’язанням висвітлені у ст. 150 Сімейного кодексу України. Батьки зобов’язані
ситуації постає й моральний бік низки наслідків.
Питання постало гостро – хлоп- виховувати дитину в дусі поваги до
питання: а чи можна так поводитися в суспільстві? Наразі ця родина цеві потрібна родина. Любляча, прав та свобод інших людей, люзнаходиться під нашим соціаль- така, де діють відмінні від ланцю- бові до своєї сім’ї та родини, свого
народу, своєї Батьківщини, піклуним супроводом, і ми продовжує- га методи виховання…
Адже таке поводження та «ви- ватися про здоров’я дитини, її фімо роботу з ними.
Та що ж маємо тепер? Дити- ховання» не можуть минути про- зичний, духовний та моральний
ні потрібна допомога. Так, він сто так. Законодавство про охо- розвиток, забезпечити здобуття
здоровий фізично. Але що можна рону дитинства ґрунтується на дитиною повної загальної середсказати про його психологічний Конституції України, Конвенції ньої освіти, готувати її до самоООН про права дитини, міжнарод- стійного життя. Батьки зобов’язані
стан?
Практично з першого дня пе- них договорах, згода на обов’яз- поважати дитину. Передача дитиребування хлопця в дитячому ковість яких надана Верховною ни на виховання іншим особам
відділенні сюди стали приходи- Радою України, а також інших не звільняє батьків від обов’язку
ти небайдужі люди: вони бажали нормативно-правових актах, що батьківського піклування щодо
хто чим може допомогти дитині. регулюють суспільні відносини у неї. Забороняються будь-які види
експлуатації батьками своєї дитиІграшки, одяг, взуття, солодощі – цій сфері.
Закон України «Про охорону ни, фізичні покарання дитини, а
все це дитина отримала від абсодитинства» визначає охорону ди- також застосування ними інших
лютно незнайомих людей.
Я висловлюю щиру подяку всім тинства в Україні як стратегічний видів покарань, які принижують

людську гідність дитини.
За невиконання або неналежне
виконання обов’язків щодо виховання дітей батьки можуть бути
притягнені до різних видів відповідальності, в т. ч. накладання
штрафів, позбавлення волі та батьківських прав.
Жорстоке поводження із неповнолітніми може виражатись у
здійсненні батьками фізичного або
психічного насилля щодо них або
в замаху на їх статеву недоторканість, а також у застосуванні недопустимих способів виховання (у
грубому, зневажливому, що принижує людську гідність, поводженні
з дітьми, образі або експлуатації
дітей).
А тепер давайте подумаємо,
чи єдиний це випадок жорстокого
поводження з дитиною? Чи можна
щось зробити, аби змінити ситуацію, щоб дітям не доводилось так
страждати?
Як альтернативу, Наталія
Юріївна наводить варіант з патронатною родиною. – На жаль, у нас
в районі не створено жодної сім’ї
патронатних вихователів, - говорить вона, - але є немало дітей,
які потребують цього догляду,
розуміння, терплячості, любові.
Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та соціально-психологічна реабілітація дитини в сім’ї патронатного
вихователя на період подолання
дитиною, її батьками або іншими
законними представниками складних життєвих обставин найрізноманітніших напрямів. Дитина
у такій сім’ї не повинна перебувати більше трьох місяців. Тобто, це може бути два місяці або
три тижні, але не більше трьох
місяців. Якщо за ці три місяці
дитина не повертається у свою

сім’ю, до біологічних батьків, за
рішенням комісії із захисту прав
дитини, цей термін може бути
продовжений ще на три місяці.
Тобто, крайній термін перебування дитини – шість місяців, але для
цього потрібні серйозні підстави.
І протягом цих півроку ведеться
пошук або прийомної сім’ї, або
усиновлювачів чи опікунів. Усе це
залежить від життєвих обставин
біологічної сім’ї такої дитини. В
житті бувають різні ситуації, тож
ми готові допомагати. І в цьому
зв’язку звертаємося до всіх небайдужих, хто має добре серце
та може стати патронатним вихователем, прийомними батьками
або іншими сімейними формами
виховання дітей: не будьте байдужими! Робіть добро – добро до вас
й повернеться! Тим паче, держава
піклується не тільки про дітей,
які потрапляють в сімейні форми
виховання, і оплачує людям, які
беруть на себе відповідальність за
виховання та розвиток цих дітей.
(За більш детальною інформацією
звертайтеся до Новоайдарського районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
служби у справах дітей Новоайдарської райдержадміністрації).
Сподіваємося, з хлопчиком все
буде добре, в нього буде справжня
любляча родина, а цей випадок
він забуде, як страшний сон. І хай
ніколи жодна дитина не відчуває на собі такого болю. Дорослі повинні захищати дитинство,
а не калічити його.
М. ТИХОНОВА.
Р.S: 8 липня 2019 року
хлопця забрала його тітка з
іншої області. Хай щастить
тобі, дитино!
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Выпускной бал - это всегда красивое, волшебное и трогательное мероприятие. Но с каждым годом
все больше и больше слышишь о том, что выпускники школ из разных стран находят самые разнообразные варианты как попрощаться со школой нетрадиционно, минуя привычный выпускной бал.
Среди этих вариантов и отдых на природе, и благотворительность. Очень часто молодые люди отдают предпочтения экскурсиям и путешествиям.
Внести что-то новое в традиции празднования выпускного, отдохнуть после сдачи ЗНО и
просто отлично провести время, посетив новые страны, решила группа выпускников 11-А класса Новоайдарской школы-гимназии в этом году. И, знаете, у них это прекрасно получилось! Восторженные рассказы, море положительных эмоций, новые знакомства, гигабайты фото, приятные сувениры родным – это далеко не весь «багаж», с которым вернулись в родной Новоайдар
юные путешественники и покорители мира. Кстати, все они практически в один голос утверждают, что, даже несмотря на усталость и недосып, ни за что бы не променяли поездку на традиционный выпускной. Своими впечатлениями о путешествии с нами поделились выпускники
Алина Циба, София Лахрина и Вадим Евтеев.

– Мы понимаем наших одноклассников, которые хотели
традиционный выпускной бал,
- говорит Алина Циба. – Конечно, девочки мечтают о красивых
бальных платьях, почувствовать
себя принцессами, мальчишки джентльменами. Но нам, другой
половине класса,
хотелось
чего-то нового и необычного.
Поэтому мы и наши родители
так «загорелись» идеей путешествия.
– И об этом мы ни капельки
не пожалели, - поддерживает
идею выпускница София Лахрина. – Путешествие абсолютно не разочаровало. Наоборот! Впечатлений - словами
все просто не выразить! Были,
конечно, свои нюансы, но на
общее впечатление они никак
не повлияли.
- Тем более, что запланирована поездка была еще с осени,
- добавляет Вадим Евтеев, - и
мы очень ее ждали. - Интересный и приемлемый вариант был
найден – остановились на туре
«Три счастливых дня», который
включал экскурсии по трем городам трех стран Краков (Польша), Прага (Чехия) и Дрезден
(Германия).
Когда все предметы ЗНО
были позади, мы, 11 выпускников и трое сопровождающих
родителей, отправились в путь.
Сначала добрались до Рубежного, затем на поезде до Львова, а

дальше нас уже ждали три европейских страны.
- Чудеса не заставили себя
долго ждать, - говорят путешественники. - Первой нас
ждала экскурсия по Кракову «Королевский путь». Мы
в полной мере убедились, что
Краков - город – удивительный, красивый и загадочный,
со своими многочисленными
легендами и удивительными
местами. Мы полюбовались
многими
достопримечательностями: Вавельским холмом,
Кафедральным собором, Двором резиденции, Рыночной площадью и др. И, конечно же, как
без остановок на фото?! Ах, и
еще - обязательно попробовали
польскую кухню… Больше всего пришелся по душе польский
сыр осцыпек с клюквенным вареньем. Сочетание вкуса достаточно необычное, неожиданное,
но это реально вкусно! (В этом
вопросе мнения Вадима, Софии
и Алины совпали на 100 %).
Далее нас ожидал переезд в
Прагу, заселение в отель и долгожданный сон. Следующий
день был полностью посвящен
сказочному прекрасному городу
Прага. Экскурсия так и называлась «Встреча с Прагой». За
время экскурсии нам действительно удалось с ней познакомиться: мы погружались в таинственную атмосферу Старого
города, восхищались обворожи-

тельной архитектурой: древней
Пороховой башней, Сословным
театром, Пражским университетом, Астрономическими часы
с небесной механикой на Ратуше, которые дают представление каждый час, и, конечно же,
Карловым мостом. Здесь можно
было остановиться и загадать
желание, которое непременно
сбудется!
- И, конечно, мы никуда без
гастрономических приключений, - заметили Алина и София.
- В Праге мы отведали, пожалуй, самое знаменитое блюдо
уличной еды – трындло (чешский трдельник) - это выпечка с разными начинками. (Вот
здесь вкусы девочек немного
разошлись: Алине больше понравилась шоколадная начинка, а
Софии – фисташковая).
На следующий день группу
ожидала не менее фееричная поездка в Дрезден и Саксонскую
Швейцарию.
- Дрезден не мог не поразить,
- замечает Вадим. – Конечно,
каждый город по-своему красив и интересен. Но в Дрездене было как-то по-особенному.
Этот город знаменит своими архитектурными ансамблями, музеями, их богатыми коллекциями и великолепной панорамой
берегов Эльбы.
Невероятные эмоции подарили экскурсия «Очарование Эльбы» и путешествие в Саксонскую Швейцарию. Здесь просто
не было предела восхищению!
Мы посетили скалистый парк
«Бастай» – целый лабиринт
ущелий, красотой которых можно бесконечно наслаждаться,
проходя дорожками, мостиками… Незабываемые впечатления!
- Бастайский мост – это вообще отдельная история! – восхищается София. – На высоте
птичьего полета просто дыхание
перехватывает! Невообразимо!
- Вообще, если честно, - делится впечатлениями Вадим,
- то «вау» эмоции у меня больше вызывает красота природы,
чем что-то созданное человеком
(хотя это тоже здорово и красиво). Поэтому здесь мне просто
не могло не понравиться!
- А дальше, - продолжила Алина, - мы отправились в
гости к Августу Сильному в
охотничий замок Морицбург.
Это было просто здорово: нас
встретил расположившийся на
маленьком островке настоящий
замок в стиле барокко! Здесь
мы полюбовались дорогими интерьерами, обставленными мебелью работы немецких мастеров, коллекцией майсенского
фарфора и вспомнили любимую

детскую сказку... Ведь, представляете, это один из замков,
в котором снимали фильм «Три
орешка для Золушки»! И, да,
там была настоящая хрустальная туфелька, которую попытались примерить почти все девчонки из нашей группы, но, к
сожалению, никому она не была
в пору. Понятно, Золушки среди
нас не оказалось.
- Полные эмоций и впечатлений, мы вернулись в Прагу,
- рассказывает София. - Но это
было далеко не завершение наших приключений. Мы отправились на экскурсию «Тени
старого города». Никто и так не
сомневался, но у нас еще появилась возможность убедиться в
том, что вечерняя Прага полна
шарма, разных неожиданностей, и вся ее красота предстала
перед нами в особенном вечернем свете…
- А мне очень понравилась и
запомнилась прогулка по красивому старинному чешскому городку Оломоуц, - добавляет Вадим. – Здесь мы увидели много
по-настоящему красивых мест.

от группы минут на 10… Хотя
кое-что и не успел. Например,
посетить музей Кафки. Но, ничего, обязательно сделаю это в
следующий раз.
Кроме того, путешествия
- это уникальная возможность
открывать мир, анализировать,
сравнивать. В общем, такого
рода поездки – это отличное сочетание приятного с полезным.
- Путешествовать – здорово, несмотря ни на что, - подытоживает Алина. - Я ведь
тоже не без приключений: даже
отстать от группы и потеряться
успела за это время. Но ничего.
Все закончилось хэппи-эндом.
Как потерялась? Искала, где
можно евро поменять. Мне, конечно, подсказали местные, но,
видимо, что-то пошло не так…
У каждого из нашей группы
остались свои впечатления от
поездки. Но они точно положительные. А мы поделились
своими.
И, кстати, выпускной бал у
нас был. Нам торжественно в
актовом зале школы вручили
свидетельства о полном сред-

- И пусть невероятно болели ноги, и чувствовалась
усталость, эта усталость была
приятной, говорит София. - Конечно, я сделала вывод для себя,
что некоторые платные экскурсии можно было и не покупать:
сэкономить деньги, самим найти достопримечательности и
погулять в более комфортном
темпе. Пожалуй, в будущем я
буду поступать именно так.
- Действительно, оказалось,
что для отдыха нужно не так уж
много, - говорит Вадим, - пара
удобных кроссовок, готовность
воспринимать новое, интересное. Кажется, три дня немного,
но я успел многое. Кроме обязательной программы, включенной в тур, я и погулять в
одиночестве успел, и отстал

нем образовании. Спасибо всем
педагогам, которые пришли поздравить нас. Мы им искренне
благодарны.
После этого, переодевшись,
мы отправились в поход всей
нашей неугомонной командой.
Тягу к приключениям и путешествиям у нас точно не отбить!
М. ТИХОНОВА.
P.S. Юные путешественники искренне благодарят
сопровождающих родителей
за внимание, заботу, опеку,
за то, что постоянно держали в тонусе. Всех своих
родителей – за организацию
такого замечательного отдыха. Это – отличный подарок
к окончанию школы.

«ВІСНИК

Придумали праздник во Франции, в
1995 году. Изначально он задумывался как
национальный, внутригосударственный.
Однако любителям сладкого идея пришлась
по вкусу, и торжество начали отмечать во
всем мире.
Родиной шоколада считается Мексика. Еще древние племена майя растирали

плоды какао, смешивали с вином и добавляли пряные травы. Получался напиток,
который называли xocolatl. Позже на землю индейцев вторглись испанцы, которые
увезли с собой не только сокровища, но и
рецепт деликатесного напитка. В Европе
лакомство стало настолько популярным,
что его прозвали «Theobroma cacao». Что в
переводе означает «Пища богов». В таком
виде шоколад употребляли до середины
XIX века.
Традиции. Мировые кондитерские фабрики устраивают в праздник шоколада дни
открытых дверей. Посетителям показывают
мастер-классы по изготовлению лакомства,
а также рассказывают о его пользе и вреде.
С чем едят шоколадки в разных уголках планеты. Современные клерки обожают жевать шоколад в офисах. Также многие предпочитают насладиться лакомством
дома под кружку горячего чая. Однако во
многих странах мира десерт сочетают с
самыми необычными продуктами. Швейцария славится сырами. Поэтому лакомство
там едят даже с этим продуктом. Японцы
смешивают шоколад с… васаби! Да, это
тот самый зеленый острый-острый соус.

Существует несколько объяснений,
почему день фотографа отмечают именно 12 июля. Первое из них – 12 июля католическая церковь отмечает день святой
Вероники. Именно ее поступок послужил
созданию первого нерукотворного образа.
Согласно Евангелии о ней говорит, что когда осужденный на мученическую смерть
Иисус Христос шел на гору Голгофу, сгиба-

В Бельгии верхом наслаждения считается
сочетание шоколада с базиликом и помидорами. А в Чехии с черным горьким шоколадом принято пить пиво. Американцы шоколад солят или едят вприкуску в беконом.
Интересные факты о шоколаде:
- первую шоколадную плитку в мире
выпустила английская фабрика Cadbury в
1842 году. Шоколадка этой же шоколадной
фабрики считается и самой ценной в мире.
Она принадлежала исследователю Роберту Скотту и была с ним во время его первой экспедиции к Антарктике. В 2001 году

ее продали на аукционе в Лондоне за 687
долларов;
- в цивилизации Майя какао-бобы были
основной торговой валютой. Например,
раба можно было купить за 100 бобов, а индейку за 20;
- самую большую плитку шоколада
изготовили в Великобритании на фабрике
Thorntons. Ее вес – 5,8 тонн;
- в природе какао-бобы имеют 300 вкусов и 400 ароматов;
- около 20 % всего арахиса и 40 % всего
миндаля в мире поставляются для шоколадных изделий;
- деревья какао живут около 200 лет, но
плодоносят всего лишь 25 лет;
- тёмный шоколад отлично помогает при
высоком давлении, однако если вы тут же
запьёте его молоком, все полезные свойства
сойдут на нет;
- больше всего шоколада едят в Швейцарии. Каждый житель этой страны съедает в
среднем 11,8 кг шоколада в год;
- употребление шоколада ранее осуждалось католической церковью. В действии
шоколада усматривали колдовство, а всех,
кто его употреблял, называли еретиками и
богохульниками.

ясь под тяжестью своего креста, его сопровождала толпа. И когда истощенный Иисус
пал под тяжестью креста, к нему подбежала женщина, которая напоила его водой.
Также она подала ему свой платок, чтобы
обтереть лицо. Когда она пришла домой, то
увидела, что на ткани запечатлелся святой
лик Спасителя (лат. Icona vera).
Отмечать день фотографа 12 июля решили еще и потому, что 12 июля 1854
родился Джордж Истман – основатель
компании Kodak, сделавший фотографию
"доступной всем".
Первая фотография была сделана в 1826
году Жозефом Нисефором Ньепсом. Свою
первую фотографию, которая называется
«Вид из окна» он снимал почти 8 часов.
Именно она стала началом мирового фотографического искусства.
Первые фотографии были черно-белыми. При этом уже в середине XIX века
появились первые цветные фотографии.
Для их создания использовались три фотокамеры – на каждую устанавливали
светофильтр (красный, зеленый и синий),
а затем соединяли изображения. Сегодня
каждые две минуты мы снимаем столько
же фотографий, сколько все человечество
в XIX веке.

НОВОАЙДАРЩИНИ»

В Украине профессиональный праздник работников рыбного хозяйства — День
рыбака отмечается ежегодно во второе воскресенье июля согласно Указу Президента
№ 464/95 от 22 июня 1995 года. Этот день
чаще всего празднуют профессиональные
рыбаки, однако, смело можно утверждать,
что День рыбака — всенародный праздник,
который считают своим тысячи и тысячи
любителей рыбной ловли, которым это занятие приносит радость и наслаждение.
Рыбалка вызывает интерес даже у тех, кто
знаком с рыбной ловлей лишь по рассказам
других.
ТОП–10 самых интересных фактов
о рыбалке
Наиболее тяжелой рыбой из категории
пресноводных по сведениям Международной ассоциации спортивного рыболовства
оказался 210 килограммовый осетр, который был пойман знаменитым американским рыбаком Джоем Паллоттой у берегов
Калифорнии.
Самой крупной морской рыбой из всех
когда-либо пойманных на удочку обитателей морских глубин считается белая акула,
которая известна тем, что часто нападает на
неосторожных ныряльщиков. Эта опасная
хищница была поймана еще в 1959 году
вблизи живописных берегов Южной Австралии, а ее вес составил 1208 кг.
А вот при помощи корабельного гарпуна была поймана еще большая акула!
Причем ее вес составил более двух тонн, а
длина – 6,5 метров. Пожалуй, трудно представить даже то, с каким неимоверным трудом удалось поднять ее на борт судна и выгрузить на берег.
Многие африканские жители ходят
на рыбалку с лопатой. Это делается специально для охоты за протоптером. Во время засухи эта рыба зарывается глубоко в ил,
который даже при высыхании помогает сохранить ей жизнь. Часто пойманную добычу вновь закапывают возле своего жилища
для ее лучшей сохранности.
21 мая 2013 года Верховная Рада Украины
приняла Постановление № 292-VII «Об установлении Дня украинских миротворцев», с
целью чествования мужества и доблести,
образцового выполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций и обеспечения сохранения памяти славных героев-миротворцев,
которые погибли во время выполнения обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала. Дата выбрана неслучайно. Именно 15 июля 1992 года по
просьбе Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций два самолета с 42 военнослужащими Вооруженных Сил Украины на
борту вылетели в Боснию. Так началась история участия национального миротворческого
контингента в международных операциях по
поддержанию мира и безопасности. С 1992
года в 25 международных операциях поучаствовало более 42 тыс. украинских военных.
За время проведения миссий погибло 54 миротворца из Украины. В Югославии и Ираке
погибло наибольшее количество – 33 солдата.
Общее количество украинских миротворцев, по состоянию на январь 2019 года, составляет 325 человек. Трое военнослужащих ВСУ
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Не менее хитроумными оказались жители Японии и Китая. Еще многие века назад
азиаты отправлялись на рыбную ловлю,
используя прирученных бакланов. На шею
птице одевался специальный ошейник, который не давал ей заглатывать рыбу. Таким
образом, довольный азиат мог сидеть в лодке и спокойно дожидаться, когда бакланы
сами поднесут ему свою добычу.
Как известно, часто в роли приманки
многие рыбаки используют различную
мелкую рыбешку. Но знаете ли вы, что у берегов Мозамбика и Мадагаскара такая приманка сама охотится за своей добычей?
Местные рыбаки специально крепят на
свои лески рыб-прилипал, которые плавают вдоль дна и при обнаружении черепахи
тут же присасываются к ее панцирю. После
этого рыбакам остается лишь поднять свою
добычу из воды.
Как известно, дельфины являются одними из наиболее умных животных в природе.
Но мало кто знает, что эти прекрасные обитатели морских глубин часто принимают
участие в рыбной ловле и даже помогают
рыбакам. Как раз в такие моменты рыбаки заходят на мелководье и готовят сети.
Когда один из дельфинов в определенный
момент подпрыгивает и переворачивается
в воздухе, то это является условным сигналом рыбакам для забрасывания сетей.
После этого испуганная рыба, избежавшая
сети, плывет навстречу дельфинам, а те ее
с легкостью ловят и поедают. Любопытно, что никто не обучал дельфинов такому
поведению, а первые сведения о подобной
совместной ловле встречаются еще в 1847
году.
Финская компания Rapala является
мировым лидером по производству рыболовных приманок. Их воблеры действительно хорошо работают, но своим успехом
Rapala частично обязана совпадению. Рекламная статья о приманках и истории их
создания была размещена в журнале Life
в 1962 году, после чего компания получила более двух миллионов заказов, хотя в её
американском офисе в тот момент работало
всего два человека.
muzey-factov.ru

погибли во время участия в миротворческих
операциях.
С 2016 года в Демократической Республике Конго несут службу 250 украинских миротворцев. 40 военнослужащих ВСУ задействованы в миротворческой миссии в Республике
Сербия. С 2003 года в этой стране погибли
два украинских миротворца. Еще два военнослужащих с 2000 года несут службу в составе
миротворческого контингента ООН в Косово.
Два украинских миротворца с 2013 года находятся на территории Республики Кипр. С 2012
года четверо военнослужащих ВСУ входят в
состав миротворческой миссии ООН в Южном Судане, еще шестеро – находятся в районе
Абьей (один из районов Судана).
11 военнослужащих ВСУ с 2015 года принимают участие в миротворческой миссии в
Афганистане. В Молдове с 1998 года находятся 10 украинских миротворцев.
zn.ua
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Виявляється, що звичні продукти можуть не тільки наситити організм корисними речовинами, але і вилікувати його.
Продукти з лікувальними властивостями мають заспокійливу і
болезаспокійливу дію, стримують запальні процеси і виступають
в ролі профілактичного засобу від багатьох недуг.
Картопля. Виявляється, крім
Молочні продукти також можсвого корисного складу і смаку кар- на віднести до числа продуктів, які
топля має позитивний ефект на за- поводяться в організмі як ліки. Нагальний стан організму. Як і багато приклад, молоко не містить в своєму
інших продуктів з високим вмістом складі екстрактивних речовин, зникрохмалю, він стимулює виробни- жує кислотність шлункового соку,
цтво серотоніну. А ця речовина є тому може стати прекрасним замінвідмінним антидепресантом при- ником лікарських препаратів при
родного походження. Тому наступ- гастриті, виразковій хворобі шлунка,
ного разу, коли в житті настане не- захворюваннях печінки і жовчного
простий період, намагайтеся їсти міхура. Крім того, завдяки наявнобільше різних страв з цього овоча. сті в молоці метіоніну, фосфору і
Разом з порцією серотоніну ви отри- ліцитину, воно має антимікробну
маєте ще й багато вітаміну А.
дію і діє як хороший сечогінний заМ’ясо птиці містить велику сіб. Кисломолочні продукти, через
кількість триптофану. А він є похід- присутність в них корисних мікроною хімічної сполуки серотоніну, організмів, вважаються кращими
який є ефективним антидепресан- засобами в боротьбі з розмноженням
том. Потрапляючи в організм, ця ре- патогенних мікробів в кишечнику.
човина викликає почуття задоволенМорепродукти теж можуть
ня і дає заспокійливий ефект.
скласти конкуренцію лікарським
Какао. Цей продукт є основним препаратам. Свіжа ікра риби, наінгредієнтом улюблених багатьма з приклад, володіє яскраво виражедитинства ласощів, таких, як шоко- ною ліпотропною дією і чудово
лад і однойменний молочний напій. проявляє свої властивості при заВін містить ряд з’єднань, які викли- хворюваннях печінки і серцево-сукають підвищення запасу енергії. динної системи. Морські водорості
Також в складі какао-бобів є багато легко засвоюються організмом і вижирів, білків, вуглеводів і дубиль- ступають в ролі ефективного засобу
них речовин, які чинять на організм в боротьбі зі склерозом, гіпертонітонізуючу дію. Какао стимулює єю і захворюваннями опорно-руроботу мозку, знімає напругу і при хового апарату. У таких морських
цьому значно підвищує настрій. продуктах, як креветки, мідії та
Крім того, завдяки великій кілько- кальмари, містяться рідкісні мікрості поліфенолів в какао цей продукт елементи, які покращують загальне
може привести в норму тиск.
самопочуття, стан шкіри, волосся і
Мускатний горіх через свій нігтів.
склад вважається сильним стимулюМоркву можна їсти в сирому
ючим і тонізуючим засобом. Він має вигляді, як легкий послаблюючий
протизапальні і в’яжучі властивості, засіб. Сік овоча можна використонадає на організм заспокійливу та вувати при запальних процесах в
антибактеріальну дії. Цей продукт порожнині рота, застудних захвоздатний відновлювати тканини епі- рюваннях і захворюваннях очей.
телію, тому може стати відмінними Крім того, морквяний сік вважаєтьприродними ліками в боротьбі з ся відмінним загальнозміцнюючим
виразкою шлунка і дванадцятипа- засобом. Однак варто зазначити,
лої кишки. Ну і на додачу до всього що морква – це не панацея від усіх
мускатний горіх є потужним афро- хвороб, а тому для отримання бажадизіаком, має знеболюючу дію при ного ефекту важливо щодня з’їдати
артритах, міозитах і артрозі.
хоча б одну морквину або випивати
Кава. Більшість з нас не з чуток склянку морквяного соку. Ось тоді
знають, що кава є найдієвішим засо- ліки точно будуть не потрібні.
бом від головного болю. Одна чашка
Банан. У цьому солодкому фрукцього гарячого напою дійсно здатна ті міститься величезна кількість козамінити будь-які пігулки від голов- рисних речовин, які можуть не тільного болю. Але виявляється, що не ки попередити багато захворювань,
тільки з такою проблемою здатний але і допомогти в позбавленні від
впоратися цей ароматний напій. У уже наявних недуг. У складі банана
складі кавових зерен крім кофеї- є вітамін С, який виступає в ролі анну містяться антиоксиданти, солі, тиоксиданту. Саме цей компонент
мікроелементи і вітаміни групи В. запобігає впливу збудників інфекВесь цей спектр корисних речо- цій на всі органи людини. А завдявин сприяє прискоренню обмінних ки каротину, що входить до складу
процесів в організмі, покращує мі- банана, цей фрукт стає ще й дуже
кроциркуляцію в шкірі, а також має дієвим засобом в зниженні ризику
антибактеріальну та протизапальну виникнення серцевих і судинних задії. Крім того, кава стимулює роботу хворювань, а також в боротьбі з пеголовного мозку, покращує пам’ять і редчасним старінням і онкологією.
сприяє концентрації уваги.
zdorovia.com.ua

Алоэ – одно из первых растений, которое люди стали применять в лечебных целях. Сегодня,
даже несмотря на обилие современных средств, его популярность остается высокой. Востребован сок алоэ Вера, который используется как в медицине, так и в косметологии. Его применяют в
чистом виде внутрь или наружно, делают из него порошок, а также включают в состав лекарств
и косметических средств.
органов, нарушениях менструаль- других средств.
Чем полезен сок алоэ
- для питания кожи лица, развеИз-за наличия в составе сока ного цикла и гастритах, а также
алоэ биологически-активных ве- избавит от запоров.
дите соком алоэ немного овсяной
Чтобы укрепить иммунитет, муки, до образования кашеобразществ, витаминов и микроэлементов, он обладает огромным спек- соедините 150 гр. свежевыжатого ной массы и нанесите состав на
сока алоэ, 300 гр. красного вина и 1/4 часа.;
тром действия на организм.
стакан меда. Выдержите средство
Продукт:
- для сухой кожи полезна будет
- оказывает противовоспали- неделю в холодильнике и прини- маска: в равных количествах сметельное, бактерицидное и реге- майте 3 раза в день незадолго до шайте мед, сметану, сок алоэ и овнерирующее действие, поэтому еды по 1 ст. л.
сяную муку;
При бронхитах помогает смесь,
применяется для решения кожных
- при сухой, зрелой коже полезпроблем: снятия воспалений, за- приготовленная из меда, масла и но наносить на лицо маску, приживления ожогов и ран, избав- сока алоэ, взятых в равных пропо- готовленную из 1 ст. л. сока и 2
ления от угрей, прыщей, язв и рциях. Ее необходимо принимать ст. л. сливок;
нарывов. Его часто используют
для лечения простуд, коньюнктивита, насморка, боли в ушах и
кашля.
- улучшает секрецию пищеварительных желез и усиливает
желчеотделение.
- улучшает состояние при гастритах, хроническом колите,
энтероколите, гастроэнтерите и
болезнях, связанных с системой
пищеварения.
- восстанавливает защитные
силы организма и улучшает самочувствие.
- оказывает очищающее и слабительное действие, поэтому
используется для чистки организнезадолго до еды, 3 раза в день.
ма и избавления от запоров.
- для дряблой кожи рекомендуЧтобы избавиться от коньюк- ется использовать косметическую
- помогает наладить пищеварение и устраняет симптомы кис- тивита, следует в стакан теплой глинуразведенную соком алоэ.
кипяченой воды выжать нескольлотного рефлюкса.
Не менее положительно алоэ
ко капель из листа алоэ и про- действует и на волосы. Его
Лечение соком алоэ
При таких заболеваниях кожи, мывать раствором глаза.
использование позволяет укреДля лечения насморка мож- пить волосяные луковицы, оздокак плохо заживающие раны, свищи, язвы и нарывы, необходимо но капать чистый сок алоэ в нос. равливает кожу головы, избавляет
смешать в равных количествах Для лучшего эффекта его следует от перхоти, придает локоном блесок алоэ с медом и добавить к 1 смешать в равных пропорциях с ск и мягкость. Использовать сок
ст. л. спирта. Состав наносится на каланхоэ. Для лечения детей сред- алоэ для волос можно по-разному.
пораженные участки 2 раза в день ство рекомендуется разводить ки- Часто его рекомендуют втирать в
под стерильную повязку. Хранить пяченой водой.
волосистую область головы. На
При болях в горле помогают его основе можно готовить целебего рекомендуется в холодильниполоскания соком, смешанным в ные маски:
ке.
При дерматитах, ожогах, тро- равных количествах с водой. По- для густоты и ускорения рофических язвах и экземе помога- сле процедур рекомендуется при- ста волос соедините 3 ст. л. сока
ют примочки с соком алоэ. Их ре- нимать 1 ч.л. сока, разведенного в из алоэ и 2 ст. л. лукового сока.
комендуется делать 2 раза в день. подогретом молоке.
Вотрите состав в кожу, голову
Сок алоэ в косметологии
Получил сок алоэ применение
укутайте пищевой пленкой, а заСок алоэ имеет свойства, по- тем полотенцем и оставьте на час;
в лечении бронхиальной астмы
и дизентерии. Для избавления от зволяющие его использовать в
- от выпадения волос в равнедугов нужно 1/2 ч. л. меда и та- косметологии. Он омолажива- ных пропорциях смешайте мед,
кое же количество сока развести в ет кожу, увлажняет ее и пита- измельченный чеснок и сок алоэ.
стакане теплого молока и выпить ет, а также снимает воспаления Смажьте составом кожу и выдерза полчаса до принятия пищи. и устраняет сыпь. Используя жите 1/4 часа.
Принимать средство рекоменду- сок алоэ для лица, вы сможете
- для укрепления и оздоровлеется 3 раза в день в течение 3-х очистить поры, сделаете дерму ния волос в равных объемах сменедель, затем сделать перерыв на упругой и улучшите ее регенера- шайте оливковое масло с соком.
тивные способности. В домашних Распределите состав по волосам,
14 дней и возобновить курс.
Употребление по 1 ст. л. сока 2 условиях его можно наносить на укутайте голову и выдержите его
раза в день до принятия пищи, по- кожу незадолго до сна или вклю- полчаса.
может при воспалениях половых чать в состав масок, бальзамов и
polzavred.ru
скрываться в недостатке B3 и E.
Кроме того, может наблюдаться
нехватка калия и марганца. Часто бывает ячмень? Повышенная краснота глаз? Зрение медленно привыкает к темноте? Вам
в помощь витамины А и B2. МуСделайте эти простые тесты, они помогут вам понять, каких чает перхоть? B12, B6, F, селен.
витаминов не достает вашему организму.
Ломкость волос и отсутствие
блеска? В помощь витамин B,
Вытяните руки вперед. Ла- изо рта – вероятность нехватки F, а также йод. Бессонница модони вверх. Начинайте сги- витамина B3. От мелкого уда- жет быть следствием недостатка
бать вторую и третью фаланги ра сразу же появляется синяк и витаминов B-группы, а также
пальцев (кроме большого) так, проходит довольно долго? Оче- кальция и калия. Периодически
чтобы кончики пальцев косну- видный недостаток витамина идет кровь из носа? Витамин
лись ладони, но при этом первая С. Постоянные запоры могут С, B3 и K. Угри и пигментация
фаланга оставалась не согну- быть свидетельством нехватки – признаки нехватки витаминов
той. Если у вас не получается, витаминов B-группы. Мучают A и B.
то велика вероятность нехватки головокружения и периодичеbonnylady.com
витамина B6. Неприятный запах ский гул в ушах? Причина может
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продам
Дорогого онука, улюбленого сина Олександра
ГЕТЬМАНЦЕВА щиро вітаємо з 18-річчям!
Бажаємо успіхів на життєвому шляху, стійко перемагати труднощі та невдачі, і багато-багато щасливих
днів і років. Хай в кожне твоє віконце світить сонце!
З любов’ю –
бабуся, люблячий тато, всі Гетьманцеви.
Дорогого мужа, папочку и дедушку
ФИЛИППОВА Петра Афанасьевича поздравляем
с 70-летием!
Юбиляр наш дорогой, статный, видный, озорной!
Хоть и 70 уже – молодой ещё в душе! Тебе пусть будут по плечу все заветные «хочу». И азарта не терять,
всё сполна от жизни брать!
Жена, дети, внуки.
11 июля отметила свой
60-летний юбилей дорогая кума, тётя (нянька)
ГОНЧАРОВА
Татьяна
Алексеевна!
С каждым годом ты всё
краше, с каждым годом всё
милей! Ты сегодня отмечаешь свой прекрасный юбилей! Годы быстро, словно
птицы, пролетают, но всегда мы
прекрасно понимаем, что душой
ты молода. Желаем мы тебе удачи,
здоровья, верности, любви, пусть глаза всегда сияют
от счастья, радости, мечты!
С уважением – семьи Бурьяк, Селезнёвых.
Любимую сестру, тётю, крёстную, бабушку ГОНЧАРОВУ
Татьяну Алексеевну поздравляем с юбилеем!
60 – отличный возраст!
Мы желаем в юбилей – пусть
всё будет в жизни просто,
будь счастливей, веселей!
Пусть в любых делах удача
просто рядышком идёт, все решаются задачи просто, в срок и
без хлопот! Красотой и оптимизмом радуешь нас целый век! Ты для
нас необыкновенный, яркий, добрый человек!
Семьи Карташовых, Гладких.
Дорогую сестру ГОНЧАРОВУ
Татьяну Алексеевну поздравляем с юбилеем!
Возраст для женщины –
это награда, ведь за плечами
– лишь только отрада: дети,
друзья, все коллеги и внуки, страхи и радости, шёпот
и звуки. Мы желаем тебе в
шестьдесят больше улыбок,
глаза пусть блестят, желаем побольше тепла и везенья, ну, и для
внуков желаем терпенья!
Семьи Гречишкиных, Бахмутских.

ДОМ, ул. Центральная, 246.
6000 долларов, 095-008-46-17
СРОЧНО ДОМ в пгт. Новоайдар, ул. Коваленко, 4, газ, вода,
огород 8 соток. Цена договорная.
095-008-46-17, 050-845-29-85.
ДОМ на берегу реки. Все удобства. 095-291-17-01.
ДОМ в с. Михайлюки,
066-649-38-48.
СРОЧНО
двухкомнатную
КВАРТИРУ, ул. Дружбы (Кирова), д. 6, 050-864-70-61.
трёхкомнатную КВАРТИРУ со
всеми удобствами. Улица Коваленко. 095-15-88-617.
МАШИНА
«Жигули»
(«копейка»), САРАЙ с подвалом, стеклянная ПОСУДА б/у,
два
ЗЕРКАЛА (трюмо).
066-23-53-732.
ЩЕНКИ немецкой овчарки от хороших производителей,
ОВЦЫ романовской породы,
095-116-30-46, 099-052-52-44.
ТЁЛОЧКУ
20
дней,
050-054-75-71.
КОРОВУ срочно, 099-745-71-09.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,
066-31-32-595.
МЁД, 066-05-55-662.
ПРИЦЕП на мотоблок, 3500,
торг. 050-045-38-76.
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, б/у,
ЩЕНКОВ немецкой овчарки,
095-031-52-10.

работа
Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин непродовольственных товаров, 066-25-35-334.
Жилстрой-1 Харькова требуются КАМЕНЩИКИ. Оплата
два раза в месяц. Предоставляем общежитие 067-540-56-91,
097-857-07-19, 067-518-88-28,
099-373-71-92.

услуги

Бурим СКВАЖИНЫ.
Диаметр 63-125. 095-678-06-28.
СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ. Установка. Ремонт.
066-718-79-40.
СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ.
Продажа. Установка. Ремонт.
Обслуживание. 099-336-87-79.

БУРИМ
СКВАЖИНЫ
диаметр 63-125
095-052-85-55
Изготовление,
перетяжка,
ремонт
мягкой мебели

куплю
ВОСК, МЁД, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ОБМЕН ВОЩИНЫ,
050-704-33-18.
ВАЗ или «Таврию» для себя, 099-74-097-30.

Куплю КОРОВ,
БЫКОВ, ТЕЛОК, ЛОШАДЕЙ.
095-512-38-39,
098-389-73-47

считать недействительным
ВІЙСЬКОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ на ім’я ШИРІНОВА Миколи
Геннадійовича вважати недійсним.
Втрачене ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ на
ім’я ЧЕМБУЛАТКІНА Сергія Олександровича серії АБ № 007037
вважати недійсним.
Втрачений ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК ТП № 001105 від
20.09.2016 р. на ім’я МЕЛЬНІКОВА Дмитра Андрійовича вважати
недійсним.
ДОГОВІР купівлі-продажу житлового будинку від 26 вересня
2006 року, виданий приватним нотаріусом Новоайдарського районного нотаріального округу Луганської області Приз С. В. на ім’я
ГОЛОСОВА Сергія Олександровича і зареєстрований у реєстрі за
№ 913, вважати недійсним у зв’язку з втратою.

помним...
12 июля – 1 год светлой памяти
ВАРЗАР
Валентина Александровича.
Ушёл от нас самый дорогой
человек... Ты в нашей памяти
навечно, в сердце осталась только
боль. Знаем, что жизнь не бесконечна, но смириться с тем, что ты
ушёл от нас, нет сил. Дорогой наш
Виличка, вечный тебе покой!
Мы помним и скорбим…
Жена, дети, внуки.

095-410-86-01, 067-640-64-14.
Поездки на АЗОВСКОЕ
МОРЕ: Мелекино, Белосарайская коса, Ялта, Урзуф (с июня).
Выезд из поселка Новоайдар по
пятницам в 21:00 (центральная
площадь), через Северодонецк,
Рубежное, Кременную, Краматорск.
Перевозки осуществляются
микроавтобусом, автобусом (от 8
до 28 мест). Цена билета в обе
стороны – от 900 грн. (семье более 2-х человек - скидка). Помогаем с расселением: цены – от 60
грн./сутки с человека.
Подробности по телефонам:
066-789-54-14, 098-481-73-13.

19 июля сорок дней светлой памяти
СОРОКИ Людмилы Васильевны
(11.02.1973 - 11.06.2019).
Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана.
Пока мы живы, с нами ты.
Искренне соболезнуем родным и
близким. Помним, любим, скорбим.
Морозовы, Якимчук.
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Народився у місті Рубіжне Луганської області. Громадянин України з 1991 року. Мешкаю у с. Новокраснянка Кремінського району
Відомості про освіту: освіта вища.
В 1993 році закінчив Луганський державний аграрний університет. Одержав спеціальність вчений
агроном;
В 2002 році закінчив Харківський регіональний інститут Державного управління Української Академії Державного управління при Президентові України. Одержав спеціальність магістра державного управління.
Відомості про трудову діяльність:
06.1986 прийнятий до колгоспу ім. Калиніна та направлений на навчання;
06.1987 – 06.1989 р. – служба в збройних силах радянської армії;
03.1993 – 02.1999 р. – бригадир тракторної бригади КСП «Краснянське»;
02.1999 – 03.2000 р. – Голова правління КСП «III Інтернаціоналу»;
04.2000 – 03.2005 р. – Заступник Голови Кремінської районної державної адміністрації. Присвоєно
9 ранг державного службовця;
04.2005 – 10.2006 р. – регіональний керуючий Кремінського району ПП СПФ «Агро»;
10.2006 – 03.2008 р. перший заступник генерального директора ТОВ «Лотуре-Агро»;
03.2008 – 07.2012 р. - генеральний директор ПАТ «Лисичанська птахофабрика»;
07.2012 – 02.2013 р. - директор ПАТ «Птахофабрика «Перше Травня»;
02.2013 – 11.2014 р. - директор СООО «Авіс»;
11.2014 – 06.2018 р. - директор ТОВ «Курганський бройлер».
Депутат Кремінської районної ради IV, V скликання в період з 2003 по 2012 р. Член Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». Одружений, маю двох доньок та двох синів.

Сьогодні нашу розмову проводимо із Олександром Яременком – кандидатом в народні депутати по 113 одномандатному
виборчому округу, висунутому від Всеукраїнського об’єднання
«Батьківщина».
- Олександре Степановичу, го можливо досягнути, поставивши
чому Ви вирішили йти у народні у центрі уваги інтереси звичайного
громадянина, а не емоції, ненависть
депутати?
- Я вже довгий час займаюся та протистояння. Я готовий захищагромадською діяльністю, і я вто- ти інтереси мешканців населених
мився від того, що зараз коїться, пунктів 113 округу та всієї Луганяк неефективно працює державна щини у Верховній Раді України.
- Що Ви пропонуєте людям?
машина. Потрібні реальні зміни.
- Із впевненістю можу сказати,
Спілкуючись із людьми, я постійно
чую скарги на життя, на неспра- що все можливо. Проте, для цього
ведливість, на безліч штучно ство- треба використовувати владу не як
рених проблем та бездіяльність інструмент власного збагачення, а
можновладців. Люди часто бачать як інструмент для досягнення мети
своїх обранців лише перед вибора- – покращення життя людей. Довгий
ми, а потім ті ховаються в Києві та час я працюю в сільському госповідсторонюються від своїх вибор- дарстві, знаю безліч проблем, які
ців на 5 років. Це не правильно, і там існують, і маю розуміння, як їх
ми разом маємо подолати цю епі- вирішити. Через збільшення об’єму
демію безвідповідальності. Чого ми пільгових кредитів сільгоспвиробвсі хочемо? Перш за все - зупинити никам та повернення ПДВ на розвивійну, відновити наш регіон та по- ток виробництва, через повернення
будувати процвітаючу країну! Цьо- дотацій на вирощування основних

1. Громадська Організація
«Інвалідів – ветеранів Чорнобиля Новоайдарського району»
та Програма розвитку ООН
(Програма ООН із відновлення
та розбудови миру) запрошують постачальників з доброю
репутацією надати запечатані
цінові пропозиції для реалізації
Мікропроекту «Зміцнення осо-

бистої та громадської безпеки
на території села Райгородка
шляхом встановлення вуличних автономних ліхтарів на сонячних батареях» за адресою:
Луганська область, Новоайдарський район, с. Райгородка,
вул. Поштова для встановлення вуличних автономних ліхтарів на сонячних батареях,

Україно-російськомовне видання
територіальних громад Новоайдарського району
Засновник і видавник: ТОВ «Вісник Новоайдарщини».
Газета видається з 20 грудня 1931 р.
Свідоцтво про реєстрацію: ЛГ № 1362-483Р видане
Головним управлінням юстиції в Луганській області 19.02.2019 р.

сільськогосподарських культур для
забезпечення сівозміни та підвищення родючості чорноземів, через
введення єдиного податку на гектар
сільськогосподарських угідь всіх
форм господарювання, диференціації його розміру в залежності від
регіональних особливостей ті інші
законодавчі ініціативи.
Реалізувавши в повній мірі величезний потенціал нашого села,
залучивши інвестиції та забезпечивши гідні умови для бізнесу,
ми підвищимо надходження до
місцевих бюджетів, сприятимемо
створенню нових робочих місць,
залученню молодих спеціалістів,
покращенню стану інфраструктури,
доріг, матеріально-технічної бази
закладів медицини, освіти, культури, спорту.
Наголошую, все це можливо. І я
готовий це довести. Тому закликаю
всіх замислитись, чи варто знову
ставати на старі граблі та обирати
тих, хто за 5 років не виконав і чверті своїх обіцянок? Чи може нарешті

варто довіритися новим обличчям,
які мають досвід, виважену програму та готовність працювати?
- Чому вирішили йти від
«Батьківщини», яка не вважається фаворитом на Луганщині?
- Це стереотип, який легко ламається фактами. Візьміть останні
вибори в об’єднаних громадах на
Луганщині – кандидати від «Батьківщини» отримали потужні команди на Старобільщині, Сватівщині
та в інших районах. Чому? Бо люди
поступово відходять від нав’язаних
штампів і починають дивитися на
реальні справи. На державному рівні ми маємо сильного лідера – Юлію
Тимошенко, яка, я впевнений, стане
наступним прем’єр-міністром і буде
ефективно співпрацювати із новообраним Президентом Володимиром Зеленським. У «Батьківщини»
є програма «Новий Курс України»,
розроблена фахівцями, здатна дати
позитивні результати навіть в короткостроковій перспективі – вже в
перші 100 днів роботи нового Уря-

ду. В ній прописаний шлях до скорішого відновлення миру на умовах
України, забезпечення належної
уваги розвитку вугільної галузі,
повернення шахтарям заборгованостей по заробітній платі, законних
прав та пільг. Ми забезпечимо підтримку молодим родинам - пільгові
кредити на житло, підвищення допомоги при народженні дитини. Ми
відповідно до закону будемо проводити постійну індексацію пенсій
та соціальних виплат відповідно до
рівня інфляції та розміру прожиткового мінімуму. В програмі є механізм зниження вартості газу для населення, тарифів на послуги ЖКХ,
товари першої необхідності без
негативних наслідків для державного бюджету. Та ще є багато іншого.
Тому я буду не один, зі мною буде
потужна команда. Я впевнений, що
і в інших округах нашого регіону
люди повірять у кандидатів від нашої команди, і разом ми доведемо,
що все можливо, якщо мати
ПА
бажання працювати!

виконання монтажних робіт.
Підрядники повинні мати
досвід проведення ремонтно-будівельних робіт на об’єктах подібного або вищого рівня
складності.
2. Тендерну документацію
можна безкоштовно отримати за адресою: Луганська область, Новоайдарський район,

с. Райгородка, вул. Поштова,
19 (сільська рада). Пропозиції
повинні залишатися чинними
впродовж 60 (шістдесяти) днів
з дати розкриття Конкурсних
пропозицій і повинні бути в запечатаному вигляді доставлені
за вищенаведеною адресою,
після чого вони будуть розкриті
29.07.19 р. о 10:00 в присутності наявних учасників тендеру.
Конкурсні пропозиції, надані

пізніше встановленого терміну,
не приймаються і повертаються
учасникам тендеру нерозкритими.
3. Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформацію за адресою: Луганська область, Новоайдарський район,
смт. Новоайдар, вул. Банківська, 31, кабінет 23-24, та за телефоном: 066-65-26-292 (Марина
Миколаївна).
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