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Вже традиційно на початку вересня на Луганщину завітав «Фестиваль думок», в рамках якого на центральній площі Сєвєродонецька точилися дискусії на
актуальні для регіону теми. Спікером двох дискусій – економічного та політичного вектору – став голова облдержадміністрації Сергій Гайдай. Він розповів про
особливості розбудови Луганської області та відповів на питання, чому зараз неможливо провести місцеві вибори в окремих громадах.
Витрати на «оживлення» Луганщини. Взявши слово на дискусійній панелі
«Інфраструктура та інвестиції: скільки грошей потрібно, щоб «оживити» Луганщину» Сергій Гайдай, перш за все, нагадав, які
труднощі спіткають Луганщину на шляху
економічного розвитку.
Окрім війни, це ще й радянський спадок у
вигляді таких «неповоротких» підприємств,
як, наприклад, Попаснянський водоканал.
– Раніше воно обслуговувало великі виробництва, а зараз підприємства практично
немає – залишилось застаріле обладнання,
яке здебільшого поставляє воду на тимчасово окуповану територію. На сьогодні борг
непідконтрольної частини – близько 170
млн грн, а сплатити вони готові лише 77
млн грн. До того ж, у разі припинення водопостачання на ту сторону, ми матимемо ще
8-10 млн грн збитків щомісячно, – окреслив
масштаби проблеми Сергій Гайдай.
Значних збитків економіка області
зазнає й через розбиті дороги й незручну логістику. Це знижує привабливість
Луганщини для інвесторів, гальмує роботу місцевих підприємств та впливає на
собівартість їх продукції, а ще – доставляє
незручності населенню.
– Тож, необхідно вирішувати все і
одразу, – наголосив очільник області.
В
рамках
програми
«Велике
будівництво» у Луганській області цьогоріч
вже реалізовано кілька масштабних
проєктів, на кшталт ремонту дороги Станиця Луганська-Сєвєродонецьк. Але плани
на наступний рік у обласної влади ще більш
амбітні.
Так, за словами Сергія Гайдая, вже
є домовленості про отримання 100 млн
євро інвестицій на залізничну гілку, що
з’єднає напрямок «Кіндрашівська Нова –
Лантратівка» із всеукраїнською мережею;
130 млн доларів від ЄБРР – на будівництво
«старобільського трикутника»; 75 млн
євро від Уряду Франції – на модернізацію
Попаснянського
райводоканалу;
30
млн доларів – на створення агрохабу у
Старобільському районі. Крім того, вже через тиждень буде підписаний меморандум
з Австрійським експертним банком щодо
виділення 160 млн євро на будівництво
обласної клінічної лікарні.
Однак, пріоритетом залишаються дороги. Тому вже у 2020 в області відбудують
напрямки від Золотого до Сєвєродонецька
та від Старобільська до Новоайдара, а у
2021 році – сполучення Троїцьке – Рубіжне.
На дорогах одразу будуватимуть майданчики для встановлення вагових комплексів,
де зупинятимуть перевантажені фури, щоб
уберегти новий автошлях.
Відповідаючи на численні запитання
щодо будівництва житла, в тому числі й для
внутрішньо переміщених осіб, очільник
Луганщини зазначив:
– Побудувати будинок на 50 квартир –
це приблизно 45 млн грн, тобто квартира у
Луганській області коштує приблизно, як у

Бучі чи Ірпені. Але ми шукаємо можливості.
Наприклад, зараз ведемо перемовини з турецькими компаніями. Ми завершимо будинки у Рубіжному та побудуємо містечко
для ВПО у Кремінній.
Керівник військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Олександр Стрюк розповів про завершення проєкту житлового будівництва за
фінансової підтримки німецького банку
KfW та підписання меморандуму з МОМ
та Мінрегіонбудом про будівництво багатоквартирного будинку у 83-му мікрорайоні
Сєвєродонецька. Наразі, завершується
екологічний аудит проєкту та визначення
підрядної організації. А також повідомив
про завершення розробки пакету документів
на спортивний комплекс у центрі міста,
навпроти ТРЦ «Джаз».
Безпека – на першому місці. Усе перераховане вище, мабуть, можна вважати
відповіддю на питання, поставлене темою
наступної дискусії, – «(Не)безпечні вибори:
чи будуть ВЦА ефективніші за міські ради».
Дійсно, здобутки обласної військовоцивільної адміністрації, особливо на
фоні політичних чвар, які точилися в
міськрадах Сєвєродонецька та Лисичанська, виглядають переконливо. Додаючи балів ВЦА відносно виборчих органів
місцевого самоврядування.
Та все ж Україна йде демократичним
шляхом, тому жителів громад, в яких ЦВК
скасувала голосування 25 жовтня, хвилює
неможливість реалізувати своє виборче
право. З цього приводу голова військовоцивільної адміністрації Сєвєродонецька
Олександр Стрюк порадив уважніше почитати закон і поглянути на ситуацію під
іншим кутом:
– Я не бачу проблеми: ніхто не забрав
у людей права голосу. ВЦА вводиться на

території з метою створення там безпеки
і можливості проведення вільних, демократичних виборів. Це і є наша мета. Так,
це відтерміновує час проведення виборів,
але не забирає право їх проведення.
Звідси випливає наступне питання:
коли ж буде можливим провести вибори
у Сєвєродонецьку та Лисичанську?
Однозначну відповідь на нього зараз
не може дати, напевно, ніхто. Але перш
за все рішення – за командуванням ООС,
ГУ Нацполіції та СБУ. Саме вони надали
обґрунтування про неможливість провести
вибори в цих двох містах та інших громадах
вздовж фронту. А вже на основі відповідних
документів обласна влада зробила подання
до ЦВК. Отже, проводити вибори можна
буде лише тоді, коли силові структури вважатимуть обстановку в області безпечною.
– Тут в першу чергу мова йде не про
амбіції якоїсь однієї людини, а про безпеку
людей, – пояснив Сергій Гайдай. – В нас не
вперше вирує пожежа. Гіпотетично, є два
літаки пожежних, які працюють спокійно в
Харківській області. Але на Луганщині вони
працювати не можуть, тому що ніхто не дає
гарантію, що їх не зіб’ють. В той день, коли
була пожежа в Смоляниновому, зловили диверсанта, який планував підірвати цистерну
на «Азоті». Після того СБУ попередила ще
кілька терактів. Так, зараз у нас перемир’я.
Але чи можна казати, що в нас мир?
На жаль, ні.
Тим, хто вважає введення ВЦА та скасування виборів у Сєвєродонецьку і Лисичанську політичною маніпуляцією,
очільник області порадив сідати за штурвал
літака та відправлятися гасити пожежі.
– Я провожу по кілька діб на пожежах.
Ми піднімаємо всі служби, щоби вберегти
ту ж Трьохізбенку. Хоча теоретично будьяку з недавніх пожеж можна було з допо-

могою літака погасити протягом п’яти годин. Ризикувати життям людей – ось це
маніпуляція. Ми цього робити не будемо, –
заявив Сергій Гайдай.
Голова ВЦА м. Золоте та с. Катеринівка
Олексій Бабченко додав: окрім безпеки
фізичної, є ще такі поняття як економічна
та гуманітарна безпека. Лінія фронту проходить просто через місто, яким він керує.
Тож золотівці, як ніхто, розуміють, що
значить довгі роки не бачити розвитку
території.
– У нас було намічено багато проєктів,
які, через різні перепони, тільки-тільки
в останній рік почали реалізовуватися.
Я уявляю, якщо зараз в цей процес включити ще політичну боротьбу. Давайте не
забувати про важливість швидкого прийняття рішень саме в нашому регіоні. Це
великий плюс, що є ВЦА саме тут, на лінії
розмежування, – пояснив він свою позицію.
Ще один аргумент. Наочний приклад того, чим може обернутися для
громади політична криза – саме Лисичанськ та Сєвєродонецьк. У першому депутати місяцями не збиралися на сесії
міськради, блокуючи прийняття важливих рішень. У другому – кілька разів
відправляли у відставку законного мера,
а владу між собою не могли поділити дві
політичні сили. В результаті була зруйнована інфраструктура та порушені системи
життєдіяльності цих міст.
Провести там вибори зараз – значить
знову зробити жителів громади заручниками політичної гри. І з боку політиків, між
іншим, вже були намагання «домовлятися»
з керівником обласної ВЦА.
– Кожен депутат був у мене в кабінеті.
Вони намагалися домовлятися про розподіл
посад, про вибори. З жодним з них я не
маю подібних справ. І це моя принципова
позиція. Для мене немає різниці, з якої вони
політичної сили. Моя єдина мета – розвиток
Луганщини, – каже Сергій Гайдай.
Більш за те, він зауважив, що вже найближчим часом будуть передані до суду
матеріали щодо підкупу виборців на
Луганщині. Те саме стосується фактів розкрадання бюджету, яким, як вважають
жителі громад, займалися політичні еліти
у Сєвєродонецьку. Відкривати подробиці
очільник області не став, посилаючись
на таємницю слідства.
Довести ці справи до суду раніше не
вдавалося нікому, і якщо слова губернатора справдяться, це стане ще одним аргументом на користь введення ВЦА. Адже
відповідні кримінальні провадження дадуть можливість зробити перезавантаження політичних процесів в Лисичанську і
Сєвєродонецьку перед виборами в органи
місцевої влади.
До речі, Сергій Гайдай зазначив, що
якщо колись він почне політичну кар’єру, то
піде на вибори саме у Луганській області.
І це «буде оцінкою його рішень».
Г. СИМОНОВА.
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Добігли кінця ремонтні та будівельні
роботи в рамках реалізації ініціативи,
яку впроваджує громадська організація
«Рада жінок Новоайдарщини», - «Створення інклюзивно-ресурсного простору
для людей з інвалідністю в смт Новоайдар Луганської області».
Фінансується ініціатива за кошти
Європейського Союзу, урядів Данії,
Швеції та Швейцарської конфедерації в
межах Програми відновлення та розбудови миру ПРООН в партнерстві з Новоайдарською райдержадміністрацією
та районною радою.
На додачу до капітального ремонту,
що пройшов в будівлі «шестирічок»
(саме там було обрано місце для створення простору) Опорного навчального
закладу Новоайдарська школа-гімназія, для оформлення кабінетів було закуплено нові спеціальні меблі, обладнання, що стало прекрасним додатком
до всього зробленого.
Громадська організація «Рада жінок
Новоайдарщини» була заснована в 2017
році. До її складу входять 25 членів –
мешканців району.
Головною метою діяльності організації є захист прав членів організації,
сприяння об’єднанню зусиль громадських організацій, сприяння підтримці
ініціатив, спрямованих на підвищення ролі та статусу жінок на принципах
гендерної рівності.
Громадською організацією реалізовано проекти в партнерстві з районною бібліотекою стосовно покращення
якості надання бібліотечних послуг,
покращення рівня обізнаності жінок з
вразливих груп населення, навчання їх
сучасних комп’ютерних технологій і
доступу до електронних адмінпослуг.
На засіданні робочої групи в 2019
році було порушене питання щодо
інклюзивної освіти. Виявилося, це
питання – дуже актуальне. В районі
проживає 185 дітей з інвалідністю та
особливими потребами.
Перед батьками та дітьми виникають
великі проблеми в реалізації потреб
у всіх сферах життєдіяльності (отримання освіти, культурного і фізичного
розвитку, медичної допомоги).
Батьки змушені відправляти своїх дітей здобувати освіту і виховання в спеціальних школах-інтернатах, возити до
реабілітаційних центрів і на заняття до
фахівців в інших населених пунктах області, долаючи значні відстані поганими
дорогами через блокпости в непристо-
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сованому транспорті. Все це впливає на
економічну безпеку сімей: вони витрачають і так невеликий сімейний бюджет
на роз’їзди, втрачають або змінюють
місце роботи і характер праці з урахуванням інтересів своєї дитини. Крім
цих проблем батьки також стикаються з
педагогічними та психологічними проблемами (встановлення та підтримання
контакту з дитиною, розв’язання конфліктних ситуацій, особливо тих, що
загрожують цілісності сім’ї, адаптації в
соціумі).
Для вирішення проблем ініціативною
групою мам дітей з особливими потребами розроблений проект по створенню
інклюзивно-ресурсного центру.
В рамках цього проекту проведені, як
зазначалося вище, ремонтно-будівельні
роботи двох кабінетів для індивідуальної та кабінету для колективної роботи
з дітьми з особливими освітніми потребами та оснащено їх необхідним спеціальним обладнанням та матеріалами,
іграшками для занять з дітьми.
В цих приміщеннях будуть працювати спеціалісти – логопед та психолог,
проводитимуться психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові заняття індивідуально та у групі для дітей, а також
надаватимуться психолого-педагогічні
консультації для їх батьків.
В результаті роботи діти та їх батьки будуть безпосередньо отримувати
психолого-педагогічні та психосоціальні послуги в Новоайдарі, в спеціально обладнаному приміщенні. Завдяки
цьому покращиться матеріальний стан
сімей, що мають дітей з інвалідністю,
батьки заощаджені на логістиці витрати зможуть направити на медикаменти, збалансоване харчування, додаткові
заняття для дітей та ін.
Ще раз хочеться підкреслити: коли
вирішиться питання з кадрами, дозволятиме карантинна ситуація, і центр
працюватиме, відвідувати його зможуть
всі дітки Новоайдарщини (не тільки ті,
хто мешкає в Новоайдарі та навчається в Новоайдарській школі-гімназії),
які мають на це показання.
Сподіваємося, що реалізація цього
проекту буде максимально корисною
для діточок та їхніх батьків, допоможе їм стати ще більш щасливими,
обізнаними та вихованими, знайти
нових друзів та гарно провести час.
І. КОСОВА, голова ГО
«Рада жінок Новоайдарщини».

Інклюзивний центр чекає на відвідувачів

Шановні працівники фізичної культури,
вчителі, тренери, ветерани галузі, спортсмени,
шанувальники і уболівальники спорту!
Щиро вітаємо вас
з Днем фізичної культури і спорту!
Фізична культура і спорт сьогодні є невід’ємною частиною сучасного способу життя, соціального і культурно-морального розвитку суспільства, важливим чинником зміцнення здоров’я кожного
громадянина нашої держави та Новоайдарщини.
Заняття фізкультурою та спортом гартують не лише тіло, а й дух
людини. Без фізичного виховання та спорту, без пропаганди здорового способу життя неможливе здоров’я людей. Тому наше спільне
завдання – залучати в спортивні зали, на майданчики якнайбільше
дітей, молоді, їх батьків, а для цього – створити всі відповідні умови.
Велика вдячність вчителям, тренерам, ветеранам фізкультурноспортивного руху за гідне продовження традицій з виховання
вольової, фізично загартованої та здорової молоді!
Нехай для кожного жителя району і фізкультура, і спорт стануть
союзниками, принесуть радість і енергію, відчуття вічної молодості.
Зичимо спортсменам наполегливості і наснаги, удачі та підкорення
нових спортивних висот, вдалих стартів і перемог! Хай щастить
усім, хто присвятив своє життя спорту, у справі популяризації та
розвитку фізичної культури!
Голова районної
держадміністрації
тетяна нОВИКОВА.

На дорозі Н-21 – Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк, на ділянці км 39+960 – км 71+960
– від Щастя до Новоайдару проводиться нанесення горизонтальної дорожньої
розмітки холодним пластиком.
Заступник
начальника
Служби
автомобільних доріг у Луганській області
Олег Кравцов повідомив, що використання холодного пластику для розмітки
забезпечує кращу видимість, підвищує
безпеку руху, створює функціональне і
естетично-привабливе покриття.
Холодний пластик має високу
стійкість до дії атмосферних факторів,
характеризується хімічною стійкістю,
стійкістю до перепадів температур і
зносостійкістю.
Холодний
пластик
стійкий до механічного впливу, термін
його служби сягає 3 років.
Олег Кравцов нагадав також, що
наразі відбудова маршруту Станиця Луганська – Сєвєродонецьк майже завершена. На деяких ділянках проводяться
остаточні роботи з організації дорожнього
руху, з облаштування з’їздів, укріплення
та впорядкування узбіччя.
Поблизу смт Новоайдар триває
капітальний ремонт мосту через річку
Айдар.
На лівому проїзді вже забетоновані 1-й
та 2-й прольоти, а також тротуари. Проведено армування 3-го та 4-го прольотів.
Проведені підготовчі роботи до бетонних
робіт.
Очікується, що 18 вересня буде
повністю
забетонована
монолітна

Голова районної
ради
ВІКТОР МАКОГОН.

плита лівого проїзду мосту. Після
відновлення руху по лівій стороні мосту
мостобудівники перейдуть працювати на
праву сторону. Її, відповідно, перекриють,
а рух буде відбуватися по лівій смузі.
Згідно з тендером, уведення Новоайдарського мосту в експлуатацію очікується
до кінця поточного року. За сприятливих
погодних умов до 1 листопада мають бути
завершені основні роботи.
До кінця року там влаштують
освітлення, встановлять огородження та
дорожні знаки.
Варто також зазначити, що на дорозі
Н-21 вже розпочато ремонт маршруту від Старобільська до Новоайдару. На
20-кілометровій ділянці дороги Н-21
Старобільськ – Луганськ – Донецьк дорожники почали фрезування зношеного
дорожнього покриття.
Всього у 2020 році планується
відновити 39 км маршруту, який має велике значення для сполучення Луганської та
Харківської областей.
Нагадаємо, на початку 2020 року
план Служби автомобільних доріг у
Луганській області складав 193 км. Фактично, на сьогодні 133 км доріг – вже
відремонтовані. Вже розпочалися, або розпочинаються найближчими днями роботи
ще на 210 кілометрах доріг. За амбітним
планом Укравтодору в Луганській області
буде відремонтовано та побудовано
343 км доріг.
Роботи ведуться від початку дороги
у Старобільську.
lg.ukravtodor.gov.ua

«ВІСНИК

У суху, спекотну погоду, яка не полишає нас на початку осені, ризик виникнення лісових пожеж не зменшується. Це
зумовлюється самовільним спалюванням рослинності та необережним поводженням відпочивальників у лісі. Люди
не завжди замислюються над тим, що їх
дії можуть мати вкрай негативні наслідки. За декілька годин неконтрольована
пожежа може знищити цілі лісові масиви і завдати великих збитків. На жаль,
ми пройшли випробування масштабною
пожежею в Смоляниновому.
Та й буквально тиждень тому ми мобілізували всі свої зусилля, аби побороти
кілька масштабних пожеж, які сталися в
лісових масивах в різних куточках району: Побєді, Райгородці, Безгиновому,
Трьохізбенці та ін. Завдяки допомозі
нашому лісництву пожежних з міста
Щастя - ДПРЧ-32 (начальник караулу
Михайлов М., екіпажи Ліхачьова, Столбова, Калінкіна), місцевих фермерів
ми «відбили» вогонь в Чистопіллі й не
дали йому дістатися житлових будинків.
Вважаю це нашою спільною перемогою.
Проблема охорони лісів від пожеж є
найбільш складною, і відповідальність
за неї покладається на працівників лісового господарства. Співробітниками
Новоайдарського лісництва проводиться
значна робота для забезпечення протипожежної безпеки. З метою попередження
лісових пожеж і мінімізації їх наслідків,
лісгоспом щорічно здійснюється комплекс організаційних профілактичних та
попереджувальних заходів.
Біля лісових масивів вздовж доріг загального користування та у місцях відпочинку населення виставляються аншлаги, бігборди на протипожежну тематику,
публікується звернення до громадян з
питань дотримання вимог пожежної безпеки, проводиться пояснювальна робота з відпочивальниками та місцевими
жителями у вигляді бесід.
З метою посилення контролю за станом пожежної безпеки, лісовим господарством видається розпорядження
щодо заборони відвідування лісів і в’їзду
до них транспортних засобів, здійснюється контроль за випалюванням сухої
трав’яної рослинності за межами лісового фонду, залишків на сільгоспугіддях,

22.08.2020 р. приблизно о 18:25 по
вулиці Зарічна смт. Новоайдар сталася
дорожньо-транспортна пригода. В цей
час водій автомобіля марки ГАЗ 31105101, сірого кольору, реєстраційний номер
АН3144МС рухався в межах населеного
пункту по вул. Зарічна смт. Новоайдар
в напрямку м. Старобільськ Луганської
області. В попутному напрямку рухалась й велосипедистка. Під час маневру
обгону велосипедистки, яка несподівано
почала виконувати маневр лівого повороту, сталася ДТП: в районі буд. № 8

очерету в заплавах річок біля лісового
масиву, проводяться рейди з профілактики лісових пожеж.
Користуючись нагодою, Новоайдарське лісництво нагадує, що внаслідок
сухої та вітряної погоди підвищується ризик виникнення лісових пожеж.
Тому звертаємось до населення з величезним проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки
в лісових масивах:
• Відпочивайте лише у спеціальних
лісових зонах відпочинку, не розводьте
багаття у лісі, окрім призначених для
вогнищ місць;
• Якщо вогонь розпалено, то для
недопущення поширення полум’я та
виникнення пожежі, обкопайте його
земляним рівчаком;
• Намагайтесь не палити в лісі,
не кидати недопалки на землю;
• Не користуйтесь у лісі чи поблизу
його масивів піротехнічними засобами: петардами, бенгальським вогнями,
повітряним ліхтариками;
• Не створюйте смітників у лісі, тим
більше не підпалюйте їх;
• Ні в якому разі не випалюйте суху
рослинність на землях лісового фонду та
господарських, що знаходяться поруч з
лісом;
• Не заїжджайте безпосередньо у ліс
автомобілями.
При виникненні пожежі обов’язково повідомляйте за номером 101, а також працівників лісництва, лісового
господарства.
Незначний вогонь спробуйте загасити
водою, гілками, піском.
Також хочеться застерегти громадян,
що згідно статті 77 «Кодексу України
про адміністративні правопорушення»
винні в порушенні «Правил пожежної
безпеки у лісах» несуть адміністративну відповідальність, а якщо порушення цих правил несе за собою знищення
або пошкодження лісу – притягуються
до кримінальної відповідальності.
Тому перед тим, як палити суху траву, пам’ятайте про можливі наслідки і
відповідальність перед законом!

НОВОАЙДАРЩИНИ»

3 вересня в селищі Побєда урочисто
відзначили шості роковини трагічних
подій 2014 року. В результаті обстрілу з
теріторії Російської Федерації системами
залпового вогню «Смерч» загинули 17
бійців 27-ї Сумської окремої реактивної
артилерійської бригади.
Зі словами щирого співчуття та вдячності на мітингу виступили в. о. голови Новоайдарської райдержадміністрації
Олена Коробка, голова Новоайдарської
районної ради Віктор Макогон, голова
Відокремленого підрозділу ГС «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО» Сергій Калмиков, Новоайдарський селищний голова
Ігор Шопін.
Заступник командира 27 Сумської реактивної артилерійської бригади Дмитро
Горб подякував новоайдарцям за збереження пам’яті про їх побратимів. «Починаючи з 2014 року, 3 вересня в їх брига-

Ю. ЧЕРКАСОВ, лісничий
Новоайдарського лісництва.

відбувся наїзд вказаним транспортним
засобом на велосипедистку. В результаті
ДТП
велосипедистка
отримала
тілесні ушкодження.
Переконливе прохання до осіб, які є
очевидцями або володіють будь-якою
інформацією про дане ДТП, або рухалися на власному транспорті у вказаний час
в районі місця ДТП, звернутися до СВ
Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській
області за адресою: смт. Новоайдар, вул.
Банківська, 19, або зателефонувати за
телефоном 102.
Р. ДЯКУН, слідчий
СУ ГУНП в Луганській області,
капітан поліції.

«ГАРЯЧА ЛІНІЯ»
18.09.2020 р. з 10:00 до 12:00 буде проводитися телефонна «Гаряча лінія» з начальником Новоайдарського районного
відділу ГУ ДСНС України у Луганській
області підполковником служби цивільного захисту Туркіним Євгеном Петровичем.
За телефоном (06445) 9–20-59 ви зможете отримати відповіді на питання відносно роботи Новоайдарського районного
відділу ГУ ДСНС України у Луганській
області.
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ді став днем жалоби за всіма загиблими
бійцями», - сказав він.
Автор проекту, архітектор Володимир
Биков, розповів про своє бачення, як у
майбутньому буде виглядати великий меморіальний комплекс пам’яті загиблих.
Головним об’єктом комплексу стане березовий хрест, який вистояв навіть під
час годин лихоліття.
Військові капелани відслужили поминальну літію. Капелан отець Орест
(Сало) - автор книги спогадів «Прагнення Волі» - підкреслив, що земля новоайдарська освячена кров’ю загиблих
на своїй землі українців.
Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та покладанням
квітів.
Вокальний дует «Айдарія» та солістка РБК Юлія Крохмальова виконали для присутніх проникливі музичні
композиції.
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Адаптивний карантин щодо поширення коронавірусної інфекції подовжено ще до 31 жовтня. Чи не завадило це розвитку культурного простору Луганщини –            
розповідає Аліна Адамчук, начальник Управління культури, національностей та релігій Луганської облдержадміністрації.
– «Луганський обласний Сєвєродонецьку, Старобільську, проєкт за співорганізаторства
центр
навчально-методичної Біловодську та Кремінній. Через ЛОКМ – дослідницька артроботи, культурних ініціатив і карантинні обмеження зустрічі резиденція «Аура міста» в
кіномистецтва» підготував на із кіномитцями наживо не прово- Старобільську – наразі підписано
другу половину року проведення дитимуться, проте ми розширили меморандум про співпрацю та
у дистанційному режимі низки географію показів по області.
систематичну передачу копій
заходів.
Наживо, якщо не відбудеться архівних документів з ЦенСеред них, обласний пленер- посилення карантину, відбу- тральним державним архівом
виставка молодих художників дуться урочистості до Дня за- громадських об’єднань України.
«Мальовнича
Луганщина», хисника України і Дня Гідності і
ЛОКМ бере участь в
який відбудеться 26 вересня. Свободи, у листопаді. За умов по- проєкті «За покликом сер28 листопада в Сєвєродонецьку слаблення карантинних обмежень ця», продовжується робота над
пройде обласний огляд-кон- – в грудні наживо відбудеться об- іншими проєктами.
курс ансамблів серед викладачів ласна культурно-мистецька акція
– Як карантинний виклик
мистецьких шкіл в номінації «Сяйво Таланту».
зустріли бібліотеки?
«вокальні ансамблі». На гру– Як і завжди, багато
– Карантин підштовхнув
день заплановані два обласних цікавого відбувається і в Сєвє- бібліотекарів
шукати
нові
конкурси серед учнів художніх родонецькому коледжі імені можливості комунікації з кошкіл і художніх відділень шкіл Прокоф’єва.
ристувачами. Луганська ОУНБ
мистецтв: з графіки та скульпту– Так, на останні місяці вже в березні переформатувала
ри. Провести обласну культурно- року коледж запланував про- свої освітні заходи в онлайнмистецьку акцію «БарвиLand» ведення
семінару-практикуму режим. Ініціативу підтримали
планується дистанційно на для викладачів мистецьких інші бібліотеки. Найбільш поплатформах YouTube та Facebook. шкіл області. Обласний кон- пулярним каналом взаємодії з
– Як працює в умовах ка- курс естрадної та джазової му- користувачами стали соцмережі.
рантину Луганський обласний
центр народної творчості?
– У планах Центру багато
–
Аліно Олексіївно, довго- становок за участю молодих заходів в онлайн-форматі. 16 жовтривалі обмеження вплинули українських режисерів.
тня на каналі YouTube відбудеться
Дещо відкрию завісу – про- онлайн-трансляція
на культуру Луганщини?
обласного
– Попри продовження каран- тягом ювілейного сезону всі відкритого фестивалю-конкурсу
тину жоден заклад культури в ми станемо свідками творчо- молодіжної культури «Дике поле
Луганській області не припи- го перевтілення театру, а сам - фест», 20 листопада – онлайннив свою роботу. Працівники сезон завершиться великим трансляція обласного відкритого
культури продовжують опано- святковим вечором.
рок-фестивалю «Зі сходу до
– Що приготувала для заходу».
вувати онлайн-формат взаємодії
з аудиторією. Тож, всі вектори відвідувачів Луганська обласна
Спираючись на попередній
культурного розвитку Луган- філармонія?
досвід проведення фестивалів в
– У вересні на дітей чекає онлайн-форматі, наприклад, Фещини розвиваються в нових,
незалежних від нашого бажан- літературно-музична казка «Лу- стивалю української народної
ня, умовах, і поціновувачів пре- скунчик». Для більш дорослої іграшки та гри, саме такий форкрасного чекає багато цікавинок вікової категорії симфонічний мат проведення заходу сприяв
оркестр підготував два кон- збільшенню глядацької аудиторії
у поточному сезоні.
церти за участю диригентів- та кількості учасників.
– Наприклад?
– Найближчим часом – 19 гастролерів з Дніпра та Львову.
Протягом вересня-листопада
та 20 вересня – обласний театр В планах – провести спільний Центром заплановані виставки
представить першу прем’єру но- концерт ансамблю пісні і танцю та майстер-класи з декоративвого театрального сезону, якою «Радани» та гурту «БеЗМеЖ».
но-ужиткового мистецтва. 18
Але карантинні умови все вересня у світлиці відкриється
стане мюзикл-детектив «Ромео
& Джульєтта» в постановці за- ж таки впливають. Кількість одразу
декілька
виставок
служеного артиста України Мак- відвідувачів закладів культу- майстрів обласного народного
сима Булгакова. Музику до цієї ри обмежена – продаж квитків клубу «Золоте руно»: «Інтер’єрна
вистави написав композитор з на концерти відбувається з лялька»; українська народна
Одеси Тарас Лука, сценографію розрахунку одна особа на 5 кв м. лялька «Берегиня» та відбудуться
Новоайдарська районна бібліотека.
Разом з цим, отримати майстер-класи з бісероплетіння.
та костюми створила художниця
«Дія. Цифрова освіта»
приємні враження люди можуть
Ірина Лубська.
– А щодо заходів «не в
І це тільки початок. У і вдома. Наразі триває монтаж мережі»?
зики «Ритм-Fest» заплановано Там бібліотекарі інформують
ювілейному 80-му театральному відеоматеріалу з концерту «Моя
– Окремі заходи будуть провести 21 листопада.
віртуальних користувачів про
сезоні, що розпочався у вересні, Україна – єдина і вільна!», який проведені наживо, але, звиСеред довгоочікуваних захо- цікаві факти та події зі світу
в театрі відбудуться покази дра- провів симфонічний оркестр чайно, з дотриманням всіх дів – студентська конференція культури через віртуальні вими за класичним твором Івана на головні державні свята під санітарних норм. Так, з 11 ве- «Українська музична культу- ставки та інформаційні дайдКарпенка-Карого
«Безталан- відкритим небом. Тож, незабаром ресня по 9 жовтня у межах про- ра очима молоді: теоретичний, жести. Популярністю кориня», камерної вистави сучасної відбудеться трансляція концерту ведення «Тижня українського історичний і педагогічний аспек- стуються добірки посилань на
авторки Ганни Устинової «І в у мережі.
кіно» відбудеться кіноклубний ти». Але я знову зауважу – за онлайн-бібліотеки та сервіси з
– Які ще культурно- фестиваль «Нове українське кіно умови введення строгого каран- повнотекстовими виданнями.
біді, і в щасті», комедії Олександра Марданя «Американсь- мистецькі заходи відбудуться 2020». Кінопокази відбудуться у тину заходи доведеться провести
Карантин не завадив і традиції
ка рулетка», а також нових по- цієї осені на Луганщині?
у дистанційному режимі.
проведення в Луганській ОУНБ
– Що нового у музейників    музичних квартирників. Цього
Луганщини?
року вони відбулися онлайн. Один
– В серпні завершилася з квартирників навіть пройшов у
дослідницька експедиція «Між форматі міжнародного стріму під
прерії: музейна експедиція назвою «Caring Bridge». Проєкт
на Луганщину», що вивчала підтримала українська діаспора
колекцію експонатів російсько- у США, тож на ефірі побували
української війни. Луганський й українці з-за кордону.
обласний краєзнавчий музей
Бібліотеки області продостав співорганізатором проєкту, вжили роботу як амбасадори
що реалізовувався за підтримки проєкту «Дія. Цифрова освіта»,
Українського інституту націо- що реалізується Міністерством
нальної пам’яті. Результатом цифрової трансформації. Наразі
стала розробка пропозицій для офлайн-хабами
проєкту
є
створення нового експозиційного 29 публічних бібліотек області.
залу у ЛОКМ.
Обласна бібліотека продовжує
18 вересня в рамках IV реалізацію двох міжнародних
музейної експедиції проєкту проєктів: «Ми – українці. Я
«Музей відкрито на ремонт» і ти» та «Public Libraries as
до ЛОКМ завітає команда Active Citizens Hubs» і захищає
музейників, спеціалістів з му- проєктну заявку на організацію
зейного піару та менеджменту, серії онлайн-занять у навчальщоб спільно означити плани на ному середовищі Minecraft:
Виставка «Україна очима дітей»
поточний та наступний роки.
Education Edition.
у Новоайдарському районному краєзнавчому музеї
20 вересня завершується
Е. БОГДАНОВА.

«ВІСНИК

В этом на 100 % уверена талантливая мастерица, жительница села Бахмутовка Ольга Церковная, которая в своем плотном графике обязательно находит время для рукоделия. Её главная любовь – вязание. Рукодельница не представляет свою жизнь без спиц, крючка и пряжи. В
работе с ними для нее перестает существовать окружающий мир. Часами подбирает модели,
схемы, узоры, пряжу, разнообразные техники и способы вязания. И вот, наконец, выбор сделан.
Значит, скоро быть очередному вязаному произведению искусства.
Вязанием наша мастерица с тех пор прошло уже тридцать ет мастерица. – Но уверяю вас,
увлеклась еще учась в шко- лет. Тридцать лет оттачивания это именно мой ручной труд.
ле, да так, что это занятие мастерства и создания настоя- Я просто все привыкла делать
щих вязаных шедевров. Но обо как можно лучше, максимально
«не отпускает» ее до сих пор.
«В школе мы учились вязать всем по порядку. Поначалу по- аккуратно».
Именно вязание помогает ей
на уроках труда, - рассказывает мощь пока еще неопытной, но с
Ольга. – Лицевая, изнаночная горящими глазами рукодельни- реализовывать свои творческие
– с этого началось мое знаком- це оказывали подруги, соседки, замыслы, добиваться поставство с вязанием. Попробовала училась Оля и по специальным ленной цели и выбирать модель
– получилось. Я так обрадова- журналам. Вот так шаг за шагом по своему вкусу и желанию. Вялась. Решила, что буду работать она приобретала новые знания. заные вещи всегда уникальны,
и дальше. Собственно говоря, Вязала детишкам игрушки, по- неповторимы, дарят ни с чем
так и вышло. Правда, постепен- том взялась за одежку. И, знаете, не сравнимое ощущение тепла
но. Как-то всегда хотелось, но все у нее прекрасно получилось. и комфорта. Идеи, как и мноС тех пор вся семья ходит гие другие рукодельницы, бепостоянно находилось другое
занятие. Хотя, признаюсь чест- в эксклюзивных, вывязанных рёт из интернета, журналов по
но, руки постоянно тянулись с любовью одеждах от Ольги вязанию. В сети много готовых
Церковной. Еще бы, ведь каж- схем, которым остаётся только
к спицам и мотку пряжи».
Не зря говорят, что всему дая связана с душой, любо- чётко следовать. Но ей нравитсвое время. Так произошло и в вью и хорошим настроением. ся добавлять немного фантаслучае с нашей рукодельницей. «Многие, глядя на мои рабо- зии и вносить в каждую рабоПо-настоящему заняться таким ты, не верят, что они созданы ту свою изюминку. И это сразу
желанным хобби ей представи- вручную, что это не машинная же делает вещь уникальной
лась возможность в декрете. И вязка, - с улыбкой рассказыва- и неповторимой.
Для того, чтобы связать вещь,
требуются желание и усидчивость. И это все у Ольги, конечно же, есть. Рассказывает, что
начинала с простого, например,
аппликаций или салфеток. Позднее перешла к выполнению более сложных моделей: шапочки,
сумки, носки, домашние тапочки. А потом «замахнулась» на
вязаное пальто, костюмы, платья, ажурные жилетки, скатерти. А сколько связала салфеток,
различных сувениров!
«Вязанием можно заниматься
в любое время года, но особенно приятно создавать вязаные
шедевры зимними и осенними
вечерами, - делится мастерица.
– Именно зимой больше времени для того, чтобы воплотить
все свои задумки в жизнь.
Я с огромным удовольствием вяжу для себя, друзей,
своей семьи, детей, а теперь уже
и для внуков. Носочки, шапочки, платья, костюмы, свитера,
шарфы, кардиганы – да всего

Як зазначила директор Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації Елеонора Поліщук, зокрема,
визначено, що грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка» є одноразовою цільовою виплатою для придбання
дитячих товарів (засоби догляду
за дітьми та дитячі засоби гігієни: підгузки, серветки; дитячий
одяг та взуття; дитяче харчування; дитячий посуд; дитячі іграшки; текстиль для дітей, у тому
числі рушники, ковдри) і товарів для породіллі та виплачується в розмірі 5 тисяч гривень на
кожну народжену дитину.
Виплати надходять на відкритий в акціонерному товаристві
«Комерційний банк «ПриватБанк» поточний рахунок зі спеціальним режимом використання,
які отримувач витрачає самостійно протягом 12 місяців у закладах торгівлі, які уклали з Міністерством соціальної політики
України публічний договір і взяли на себе зобов’язання зі здійснення контролю з продажу за ці
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и не перечесть. Вязание – это
хороший способ расслабиться
и отдохнуть от повседневных
дел. Продолжая занятия изо дня
в день, незаметно получается
желанная вещь. Если в семье
есть дети, их тоже можно увлечь этим интересным занятием. Вязаные зайчики, мишки,
тигры, сказочные персонажи
привлекут внимание ребёнка.
Так постепенно можно научить
ребёнка связать кукле шарфик
и шапочку. Наверняка кукла в
таких нарядах станет любимой.
А хобби, увлёкшее в детстве,
может стать началом большого творческого пути. Как,
например, у меня».
Кстати, о совместном творчестве вместе с детьми. Обе дочери, Татьяна и Ольга, пошли
в этом случае по стопам мамы.
Они тоже прекрасно вяжут. И
если Ольга, как и мама, большее предпочтение отдает спицам, то Татьяна предпочитает
крючок. Она – самоучка, и научилась этому ремеслу сама,
по своему желанию. Свой талант применяет и для создания

За ініціативи Міністерства соціальної політики України Кабінетом Міністрів України прийнято відповідну постанову № 744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації
одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».
Передбачено, що батькам надаватиметься грошова компенсація замість одноразової
натуральної допомоги «пакунок малюка».
кошти тільки визначених товарів. тронній формі із зазначенням
2) копію посвідки на постійЗа словами Елеонори Полі- реквізитів спеціального рахунка. не проживання/посвідчення біщук, вже визначений перелік
До заяви у паперовій формі женця/довідки про звернення за
товарів, які може придбати от- отримувач додає такі документи: захистом в Україні (для іноземримувач грошової компенсації,
1) копію свідоцтва про народ- ця та особи без громадянства)/
є значно ширшим порівняно з ження дитини. У разі народжен- посвідчення особи, яка потребує
передбаченим для одноразової ня дитини за кордоном та відсут- додаткового захисту;
натуральної допомоги «пакунок ності свідоцтва про народження,
3) копію документа про прималюка». Отримувачі зможуть виданого органом державної ре- своєння реєстраційного номера
самостійно витрачати кошти єстрації актів цивільного стану облікової картки платника погрошової компенсації для при- України, - копію свідоцтва про датків (крім фізичних осіб, які
дбання дитячих товарів із ура- народження дитини, виданого через свої релігійні переконанхуванням індивідуальних потреб компетентним органом іноземної ня відмовляються від прийняття
кожної дитини.
держави та легалізованого в уста- реєстраційного номера облікової
Для призначення грошової новленому порядку, якщо інше картки платника податків та покомпенсації отримувач подає не передбачено законом або між- відомили про це відповідному
(надсилає) структурному підроз- народним договором України, контролюючому органу і мають
ділу з питань соціального захи- згоду на обов’язковість якого на- відмітку у паспорті громадянина
сту населення, виконавчому ор- дано Верховною Радою України, України);
гану сільської, селищної, міської разом з перекладом українською
4) копію рішення районної,
ради об’єднаної територіальної мовою. Вірність перекладу або районної у мм. Києві та Сегромади заяву за формою згідно справжність підпису перекладача вастополі
держадміністрації,
з додатком у паперовій або елек- засвідчується нотаріально;
виконавчого органу місцевої
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невероятно красивого декора,
и для создания красивой оригинальной одежды. Совсем недавно в тандеме с мамой Олей
они связали очень красивое
платье. Его изюминкой стали
ажурные вывязанные крючком
рукавчики, над которыми потрудилась Таня. Кстати, не только
девчонки научились у мамы
вязать, свои уверенные шаги
по усвоению премудростей вязания сделал и сын. Такой вот
творческий семейный союз!
Ольга может рассказывать о
своем увлечении бесконечно.
Сразу видно, насколько близко человеку занятие. Для нее
каждая мелочь имеет значение. Даже цвет будущего изделия она выбирает не только
по принципу «идет – не идет,
а в зависимости от настроения
и даже времени года.
И это прекрасно, что среди
нас есть такие увлеченные мастера, которые «горят» своими увлечениями и делают мир
ярче и светлее.
М. ТИХОНОВА.

ради або суду про встановлення
опіки (у разі здійснення опіки
над дитиною);
5) копію рішення районної,
районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради
про влаштування дитини в
сім’ю патронатного вихователя
(для патронатного вихователя);
6) копію рішення районної,
районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської ради
про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу
або прийомної сім’ї;
7) довідку з пологового будинку про неотримання одноразової
натуральної допомоги «пакунок малюка» (у разі народження
дитини у пологовому будинку
в 2020 році).
До заяви в електронній формі отримувач додає фотокопії
вищезазначених документів.
Виплата грошової компенсації не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні
дитини.
loga.gov.ua
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будуть зняті, учасники зможуть обміняти
ваучер на справжнє пиво! А як приємний
бонус, за те, що люди підтримали компанію у важкий період, друга пінта після
карантину буде безкоштовною! «Багато
з наших улюблених місць не зможуть пережити кризу без додаткової допомоги»,
— сказав генеральний директор броварні
Carlton and United Breweries Пітер Філіповіч. «Так ми закликаємо австралійців
допомогти врятувати свої місцеві бари
та отримати безкоштовне пиво».
cikavosti.com

Чемпионат по
«обнимашкам» с деревьями
Кот-воришка обуви
В США кот по кличке Джордан ворует у
соседей обувь. Каждую ночь черно-белый
грабитель выходит на улицу и обыскивает
свой район в поисках «сокровищ». Всю
добычу пушистый проказник приносит
домой.
Чтобы разобраться с грязной привычкой своего питомца, хозяин котика под
ником B.J. Ross создал группу в Facebook.
Мужчина надеется, что социальные сети
помогут ему вернуть обувь ее владельцам.
Росс говорит, что коллекция обуви
выросла уже до 50, и, что самое смешное,
Джордан обычно приносит пару. Если однажды ночью ему достанется только один
ботинок, на следующую он принесет его
пару.
Узнав о ночных похождениях своего кота, мужчина надел ему на ошейник
GPS-трекер и установил камеру на заднем
дворе. Теперь Росс видит, как Джордан
таскает обувь во двор и даже перелезает
через забор. За ночь кот-воришка может
пройти около 11 километров в поисках
новой пары обуви.

в два часа ночи, так как ему кто-то позвонил в дверь. Оказалось, ночным гостем
был гигантский паук-охотник из семейства
Sparassidae.
Своими большими лапами насекомое
дотянулось до дверного звонка.
«Он будил меня несколько раз. Мне
пришлось отключить звонок до утра,
чтобы хоть немного поспать», - пожаловался мужчина. Судя по всему, паука привлек инфракрасный свет от камеры у двери.
Лапы паука-охотника могут достигать 30 сантиметров, однако для людей
он опасности не представляет.
novosti-n.org

На фоне всемирной пандемии коронавируса и повсеместного социального
дистанцирования в Финляндии решили провести первый в мире чемпионат
по обниманию деревьев. Он состоялся
22 августа в городке Леви в Лапландии.
«По мере того, как мир переместился в
закрытые помещения, наши шансы обнять
других людей стали ограниченными. Но не
бойтесь, есть еще деревья, которые стоит
обнять!» — утверждают организаторы.
В соревнованиях приняли участие девять проживающих в Леви человек. Они
соревновались в скорости, самоотдаче и
объятиях в свободном стиле.
Сначала им нужно обнять как можно больше деревьев за восемь минут, но

Звонят! Откройте дверь!
Житель австралийского города Вуллонгонг в штате Новый Южный Уэльс рассказал о курьезном случае. Ему в дверь позвонил огромный паук, а потом всю ночь
мешал ему спать. Австралиец проснулся

sprotyv.info

Золота маска
Ізраїльські ювеліри створили найдорожчу у світі захисну маску. Вона виготовлена з 18-каратного золота і містить 3600
чорних і білих діамантів. Загальна вартість
маски становить 1,5 мільйона доларів,
пише Reuters.
Окрім такої кількості коштовних каменів, маска оснащена фільтрами, які забезпечують високий рівень захисту. Повністю вона буде готова у жовтні, а потім її
передадуть покупцю. Кажуть, що це колекціонер творів мистецтва з США, який
побажав залишатись анонімом. Зараз
над маскою працюють 25 ювелірів.
Видання пише, що цю маску можна
було б вважати «демонстрацією багатства
у важкі економічні часи», однак власник
ювелірної компанії Ісаак Леві вважає її витвором мистецтва і можливістю забезпечити роботою співробітників компанії.
«Для багатьох людей це може бути
найдорожча маска у світі, і, можливо,
це справді важливо. Для нас це спосіб
захистити становище людей на заводі,
щоб вони могли утримувати свої сім’ї», сказав він.
iod.media

Собачья работа

Студенты в ЮАР делают
кирпичи из мочи
Студенты университета Кейптауна создали экологичный кирпич. Этот строительный материал производится исключительно из экологически чистых материалов:
для его создания нужны песок, бактерии и
человеческая моча.
Эти кирпичи экологически чистые, так
как это не просто продукт переработки
естественных отходов. Они твердеют при
комнатной температуре после того, как
мочу смешивают с песком и специальными бактериями.
На выходе, утверждают изобретатели, получается прочный материал, который можно без опаски использовать
в строительстве.
Идея кажется безумной, но она вполне
реальна. Весь процесс создания кирпича основан на одной простой химической
реакции.
Песок засевается бактериями, которые
при контакте с мочой производят бикарбонат натрия. После этого песок затвердевает и превращается в твердый материал,
из которого можно производить кирпичи.
Немаловажным преимуществом нового кирпича является то, что он не требует
обжига, а значит, при его изготовлении в
атмосферу не выбрасываются парниковые
газы. Правда, как именно предполагается
собирать основной ингредиент — человеческую мочу — в масштабах, пригодных
для производственных нужд, изобретатели
не сообщают.

сообщении на сайте Пентагона.
«Министерство обороны создало рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить
понимание и получить представление о
природе и происхождении неопознанных летающих объектов. Миссия рабочей
группы заключается в обнаружении, анализе и составлении списка НЛО, которые
потенциально могут представлять угрозу
национальной безопасности США», –
говорится в заявлении ведомства.

Пиво – на біопаливо
За кілька місяців карантинних заходів в
Австралії прострочилися мільйони галонів
з пивом! Ідея, що робити з невикористаним
напоєм, спала на думку броварям досить
швидко. Тепер пінний напій стане новим
джерелом поновлюваної енергії для станції очистки води в Південній Австралії.
Бари і ресторани були змушені залишити «без діла» величезну кількість пива,
яке залишилося в закритих приміщеннях
під час карантину. Однак замість того,
щоб вилити його в каналізацію, деякі броварні вирішили дати пінному напою ще
один шанс! Так пиво було відправлено на
станцію очищення водостічних вод в Австралії, де воно було перероблено в біогаз,
який потім буде перетворений на електрику для запуску установки. Як повідомляє
CNN, завдяки своїй високій калорійності
пиво є ідеальним паливом для реакторів
заводу, який зазвичай отримує близько
80 % електроживлення якраз з біогазу.
40000 галонів несвіжого пива збільшили
виробництво енергії до 654 мегават-годин
протягом місяця. Як кажуть експерти, цього вистачить для живлення 1200 будинків.
В Австралії знаходиться 10000 пабів і
клубів, які приносять приблизно по 14 мільярдів доларів на рік. Щоб пом’якшити
удар на цю галузь, одна з найбільших броварень країни вирішила провести акцію
For the Love of Your Local, в ході якої людям було запропоновано зайти в Інтернет і
придбати «віртуальну» пінту пива у своєму улюбленому пабі. А коли обмеження

не менее 5 секунд каждое. Также оценивается и искренность «спортсмена». А
в дисциплине «фристайл» будет сделан
упор на креативность участников.
Отдельно будет идти и онлайн-чемпионат, для участия в котором надо выложить
свое фото с деревом на сайте или в Istagram
c хештегами #TreeHugging2020 и #HaliPuu.
segodnya.ua

Рабочая группа
по изучению НЛО
Министерство обороны США создало
рабочую группу, которая будет расследовать случаи появления неопознанных
летающих объектов. Об этом говорится в

В Бразилии, в городе Серра, на работу
в магазин Hyundai взяли собаку. Пес по
имени Туссан работает консультантом по
продажам.
У Туссана есть свой бейдж и даже аккаунт в Инстаграме. Перед тем, как допустить четвероногого сотрудника к работе,
его помыли и провели ему вакцинацию.
Ранее Туссан был бездомным, однако
ежедневно приходил в магазин с автомобилями. Сотрудники привыкли к собаке и
каждый день радовали его вкусностями.
Впоследствии компания решила сделать добро для бездомного пса и взяла его
на работу. Собака получила кличку Туссан
– как одна из самых популярных моделей
Hyundai.
В Интернете четвероногий торговый
менеджер получил большую популярность. На его страницу подписались более сотни тысяч людей. Туссан радует
своих подписчиков многочисленными
фото: как он работает за компьютером,
или общается в торговом зале.
24tv.ua

«ВІСНИК

НОВОАЙДАРЩИНИ»

№ 37

11 ВЕРЕСня

2020 р.

7

Фермерство продає

курей-несучок
і молодняк

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

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

Новоайдарський відділ поліції запрошує на службу!
З 7.09. 2020 оголошено конкурс на заміщення вакантних посад
молодшого складу поліції ГУНП в Луганській області.
Вимоги до кандидатів: громадянство України; вік від 18 років;
вільне володіння українською мовою; повна загальна середня освіта, професійно-технічна, базова або повна вища; достатній рівень
фізичної підготовки; знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції».
Гарантується заробітна плата від 11000 грн., перспектива
кар’єрного росту, можливість підвищити освітній ступінь освіти
у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання,
які здійснюють підготовку поліцейських.
Звертатися за телефонами: 050-94-29-046, 099-051-59-76.

считать недействительным
ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК на ім’я ГЕТЬМАНЦЕВА Олександра Володимировича, 08.03.1980 р. н., вважати недійсним.

Сумуємо і щиро співчуваємо завучу Олексіївської школигімназії Пилипчук Ларисі Станіславівні з приводу смерті дорогої
людини – батька ГЕТЬМАНЦЕВА Станіслава Федоровича.
Сім’я Гетьманцевих, с. Олексіївка.
Педагогічний колектив і всі працівники Олексіївської школигімназії щиро співчувають заступнику директора школи з
навчальної роботи Пилипчук Ларисі Станіславівні з приводу
смерті рідної людини – батька ГЕТЬМАНЦЕВА Станіслава
Федоровича.

помним...
10 сентября
исполняется 5 лет,
как ушел из жизни
наш родной человек
СОКОЛОВ Николай Егорович
(15.03.1924 г. – 10.09. 2015 г.)
Летят года, как птицы перелетные, меняя осень на весну,
а ты ушел в небытие никем нам
неизвестное, оставив лишь печаль да холмик из земли.
Прошло 5 лет разлуки с Вами,
но боль не утихает. Забыть нет
сил, что Вы не с нами рядом,
хоть зная, что возврата нет оттуда никому. Умом и сердцем мы
все понимаем и низко голову у
могилы мы склоняем... Благодарим Вас за Вашу доброту.
Помним. Любим. Скорбим.

КУПЛЮ
КРС,
КОНЕЙ.

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

продам
ДОМ. 095-174-17-93.
ДОМ в с. Алексеевка по
ул. Дружбы, 23. 066-200-23-19.
Трёхкомнатную КВАРТИРУ
в центре. 099-054-81-79.
МАГАЗИН
с
земельным участком в Новоайдаре.
050-168-85-42.
САМОСВАЛ ГАЗ-53, ТРАКТОР Т-40 АМ, КУЛЬТИВАТОР
навесной. 050-04-395-79.
СРОЧНО в связи с переездом
СТАНОК деревообрабатывающий универсальный, ПРИЦЕП на машину с документами,
КРУПОРУШКУ, ГЕРБИЦИД
Зенкор сухой (1 кг). С. Райгородка Новоайдарского района.
099-370-95-87.
ПАСЕКУ (13 семей), трёхкорпусные УЛЬИ с мёдом, ДОСКУ
0,7 м3 (сороковка), 5 кг ВОЩИНЫ (Рута). 099-370-95-87.
ТЕЛЯТ, КОРОВ на молоко.
099-97-69-401.
КАРТОФЕЛЬ. 050-735-14-68.
СЕНО в тюках, 1,50 за 1 кг,
066-31-32-595.
Двухконтурный КОТЁЛ «ТермоБар» КСГВ-10 Ds, б/у (Барский машзавод). 099-36-88-604.

куплю

Семьи сыновей
и внуков, правнуки.
12 сентября –
1 год светлой памяти
СОЛОДУХИ
Владимира Павловича
Ушел из жизни слишком
рано, и не найти больше покой.
А сердцу больно, сердце в ранах
от расставания с тобой. Наша
скорбь безгранична, но в памяти нашей будешь вечно ты жив
и, как прежде, любим. В сердцах людей оставил след своими
добрыми делами. Не говорим:
«Тебя уж нет!», мы говорим:
«Ты вечно с нами!».
Жена, дети,
внуки, родные и близкие.

Одно- или двухкомнатную
КВАРТИРУ в центре Новоайдара. 066-05-11-647.
СРОЧНО
двухкомнатную
КВАРТИРУ. 066-051-16-47.
ВОСК, МЕРВУ, ПРОПОЛИС, ВОЩИНУ, 050-704-33-18.
КРС: быков, коров, тёлок.
095-05-22-071, 095-900-82-92.
КРС, 099-005-75-77, 096-313-90-50.

Коли в дім приходить горе,
важко пройти через ці випробування самотужки. Висловлюємо щиру подяку всім небайдужим людям, рідним, друзям,
знайомим, сусідам за те, що в
скрутну хвилину були поряд,
за моральну підтримку та фінансову допомогу в організації
похорону онуки, племінниці
ГРАЧОВОЇ Єлизавети.
Родини Ягодник,
Калініченко, Котових.

По часовой стрелке: 1. Её проводят, после того как главный
судья футбольного матча покрутил руками перед собой. 2. Сберегаемая часть ока, согласно поговорке. 3. Человек с «открытым
ртом». 4. Провинциальный «отпрыск» столичного вуза. 5. Напиток,
которым был измучен монтёр Мечников из «Двенадцати стульев».
6. Гора, у подножия которой бьёт Кастальский ключ. 7. Орудие,
используемое для обоснования предубеждений. 8. Слоновий зуб.
9. Остроумное бичевание недостатков. 10. Архитектурное сооружение, вмещающее большое количество ума. 11. Пароход, на котором совершал путешествие старик Хоттабыч. 12. Место, где можно увидеть солидных людей в грязи. 13. «Завывала» на хоккейной
площадке. 14. Оттенок кругов под глазами невыспавшегося. 15.
Густое тягучее сладкое вещество из крахмала. 16. Этот остров был
награждён Георгиевским Крестом Англии за героизм его жителей
во Второй мировой войне. 17. Этим именем мать Татьяны Лариной
предпочитала называть служанку Прасковью. 18. Имя скандально
известной дочери Леонида Брежнева. 19. Архитектурный стиль,
для которого характерны стрельчатые арки. 20. «Открытая книга»
для хироманта. 21. Защитное приспособление, которое не помогло
Принцессе на горошине. 22. Произведение, которое Бетховен посвятил французскому скрипачу Крейцеру. 23. По мнению американской актрисы Сари Габор, медовый месяц заканчивается, когда
домашние туфли мужу приносит она, а ворчать начинает жена. 24.
Главный персонаж праздника летнего солнцестояния у восточных
славян. 25. Хвост этой золотой рыбки в три-четыре раза больше её
самой, чем и объясняется её название. 26. Кусок хлеба не на маленький роток. 27. Сходит с гор, но не возвращающийся альпинист.
28. Жилплощадь первобытного человека.
Против часовой стрелки: 1. Верная подруга дремоты. 2. В шахматах – староиндийская, в боксе – глухая. 3. Универсальное средство для переноски пианино и воспитания будущего пианиста. 4.
Какой отделочный материал позволяет музыкантам сэкономить
силы на живом исполнении? 5. Возвышенность с точностью до
наоборот. 6. Это орудие героя Геракла было сделано из прочного
ясеня. 7. Татьяна, писавшая Онегину. 8. Щенками этой породы брал
взятки судья Ляпкин-Тяпкин из комедии «Ревизор». 9. Донос в устах порядочного гражданина. 10. Обезьяна, чья голова напоминает собачью. 11. Основа хирургических перчаток. 12. На вершине
киевского монумента Независимости девушка держит ветку этого
кустарника — символа Украины. 13. В песенке мушкетёров его
«заносит к чёрту». 14. На ней советовал жениться герой Андрея
Миронова в фильме «Берегись автомобиля». 15. Долблёная лодка
индейцев. 16. Сугубо индивидуальная привычка. 17. «Паспорт»
изобретения. 18. Часть тела человека, в котором могут завестись
тараканы. 19. «Каменное драже». 20. Она была Долли в школе, Долорес на пунктирах бланков, а мы узнали её под другим именем. 21.
«Плесень» времени на старинных вещах, придающая им особую
ценность. 22. Она в бороду, если бес в ребро. 23. Птица, состоящая
из «четырёх десятков одинаковых гласных». 24. Мясо для шужука.
25. Река на Северном Кавказе. 26. Предмет, который помог выйти
из леса герою сказа Бажова «Огневушка-Поскакушка». 27. Он обожает, чтобы его уговаривали. 28. Имя актрисы и модели Андерсон.
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День парикмахера – профессиональный праздник парикмахеров, стилистов, универсалов, модельеров. К ним присоединяются их клиенты, друзья, родственники,
близкие люди. История возникновения негласной традиции празднования дня парикмахера неизвестна, но уже не первый год 13 сентября украинские парикмахеры
получают поздравления.
нем Риме, когда волосы патриций обраИнтересные факты
АНЕКДОТ В ТЕМУ
Парикмахер: — Знаете ли вы, синьо- Парикмахеров раньше называли ци- батывали козьим молоком и оставляли
ра,
что ваши волосы начинают седеть?
часами
выгорать
на
солнце;
рюльниками, куаферами, тупейными
Парикмахер:
—
Это меня нисколько не удивляВ
Европе
в
эпоху
Возрождения
прихудожниками;
Я
вас
брил
уже
когда-то?
ет.
Вы
не могли бы работать чуточку
- Само же слово «парикмахер» — не- ческа стала настоящим модным атрибуКлиент:
быстрее?
мецкого происхождения, происходит от том. Считался красивым высокий лоб,
- Нет, этот шрам у меня еще с
термина Perückenmacher, который озна- поэтому волосы надо лбом сбривали на
войны...
****
ширину
двух
пальцев.
Особенно
модчал мастера, изготавливающего парики.
Парикмахер спрашивает клиента:
Впрочем, в Германии это слово уже не ным был золотистый цвет волос, поэто****
—
Вы, случайно, сегодня не ели гамбурму модницы их высветляли. Женская
используется и считается устаревшим;
Парикмахер:
гер
с кетчупом?
прическа
иногда
бывала
очень
сложной
- Археологи нашли костяные гребни
Висок
будем
косой
делать?
—
Нет.
и
представляла
собой
изысканную
комв погребениях охотников на мамонтов,
Нет
уж,
давайте
лучше
машинкой!
—
Значит, я все-таки порезал
бинацию из кос и локонов, украшенных
живших почти 40 тыс. лет назад;
вам
шею.
- Согласно историческим данным, про- жемчугом, вуалями и лентами;
****
- Королева Франции М. Антуанетта нофессия парикмахера возникла во времена
- Коля, ну как тебе моя новая
****
сила
прическу
высотой
в
91
сантиметр
в
Древнего Египта. Древние египтяне застрижка?
В кресло к незнакомым парикмахевивали и окрашивали волосы, но в основ- течение месяца. Для создания прочности
Нормально,
Люся...
Отрастет!
рам
мадам Рабинович всегда садится
ном для этого использовались парики из ее волосы смазывали салом;
со
словами:
В
1908
году
немецкий
парикмахер
натуральных волос или шерстяных нитей.
****
- Девчонки! Завтра муж из тюрьА свои волосы они сбривали полностью. Карл Несслер продемонстрировал маЧем
салон
красоты
отличается
от
мы
выходит. 8 лет за двойное убийЧтобы завить пряди, их накручивали на шину, которая делала долговременную
парикмахерской?
ство
отсидел. Хочу быть красивой для
деревянные палочки и окунали в грязь. завивку;
Стригут
там
примерно
так
же,
него...
И шо вы думаете? Таки ещё ни
Самый
дорогостоящий
парикмахер
в
Таким образом они фиксировали пряди,
но
зато
после
стрижки
говорят:
разу
нигде
плохо не подстригли...
мире
–
Р.
Ферретти.
Стоимость
его
услуг
а после высыхания грязь счищали. Чем
«Какая
же
вы
теперь
красивая!».
пышнее был парик, тем выше социаль- от 5 тыс. до 27 тыс. долларов;
****
- Старейший в мире парикмахер - Энный статус был у его обладателя. Их окра****
Приходит клиент в парикмахерскую.
тони
Манчинелли.
Ему
106
лет,
и
он
до
шивали в темные тона, причем самыми
—
Подстригите
меня
так,
чтобы
Садится
в кресло и говорит мастеру:
сих
пор
стрижет
людей.
В
прошлом
году
к
модными считались темно-коричневый и
было
красиво.
Значит,
мне здесь, чтоб было
105-летнему юбилею Э. Манчинелли фирчерный цвета;
—
То
есть
лицо
отстригаем
длинно,
тут
коротко, с этой сто- Носить челку придумали в Древней ма Gillette сняла про него ролик, а власполностью.
роны
зигзагом,
а здесь, здесь и
ти
округа
официально
объявили
2
марта
Греции. В те времена считалось, что лоб
здесь
лысинка.
«Днем
Энтони
Манчинелли»;
женщины должен быть низким. Инте****
Мастер, ошарашенно:
- Джери Харли был признан самым
ресно, что в эпоху Возрождения модниФразы,
которые
опасно
произно- Нет, я так не смогу.
ца делала все для того, чтобы лоб казался быстрым парикмахером в мире. В 1983
сить:
Клиент:
году
он
умудрился
за
60
минут
побрить
выше - мода поменялась;
«Ты
не
права!»
жене.
В прошлый же раз смог...
968
человек.
Нетрудно
посчитать,
что
на
- А первые «салоны» по уходу за со«Я
не
хочу
есть»
бабушке.
бой появились в Древней Греции, где одного человека он, в среднем, тратил 3,64
«Сделайте на свое усмотрение» ****
знатные дамы могли привести в порядок секунды;
парикмахеру.
В книге жалоб парикмахерской:
У
84
%
женщин
после
пользовасвои волосы и ногти;
Меня-то
теперь не узнать. А вот
ния
услугами
парикмахера
поднимается
- Техника первого блондирования
****
вас
всех
я
запомнил!
была изобретена и отработана в Древ- настроение.

11 сентября. Убывающая Луна в
знаке Рак. Время неспешной стабильности. Идеально подходит для хорошо
отлаженной деятельности предприятий,
занятых монотонным производством.
Так же неплохо идут дела, связанные
с антиквариатом и юриспруденцией.
Инициированный вами в это время судебный процесс должен закончиться
максимально выгодно для вас.
12 сентября. Убывающая Луна в знаке Рак. Осторожнее нужно относиться
к кредитованию и даче денег взаймы.
Есть вероятность, что придется очень
долго ждать их возврата. Поскольку в
это время повышается эмоциональная
чувствительность, следует более тактично и внимательно относиться к близким
людям, это пойдет вам лишь на пользу.
13 сентября. Убывающая Луна в
знаке Рак. Для развития духовных сил.
День удачен для торговли, судебных
дел, переезда или командировки. Посвятите себя неспешным делам. Очень
полезна концентрация на духовных про-

блемах, неплохо выспаться и отдохнуть.
Возможно обострение хронических
заболеваний. Для избежания неприятных последствий требуется внимательное обращение с металлическими
предметами и огнем.
14 сентября. Убывающая Луна в
знаке Лев благоприятствует всем энергичным и действенным начинаниям: от
организации спортивных или культурно-массовых мероприятий до корпоративной вечеринки, направленной на
сплочение коллектива для плодотворного сотрудничества. Многих людей
тянет к общению и развлечениям. В эти
дни практически все увеселительные
заведения получают стабильный доход.
15 сентября. Убывающая Луна в зна-
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ке Лев. Стоит отложить все серьезные
финансовые дела, связанные с большими средствами. Чтобы избежать потерь, не стоит оформлять сделки с недвижимостью, акциями и подписывать
серьезные договоры. У большинства
людей в этот день проявляется склонность к завышенному самомнению и
как никогда обостряется склонность к
лести. Любая работа в этот день будет
спориться. Поэтому лучше всего потратить это время на решение старых
неразрешенных проблем.
16 сентября. Убывающая Луна в знаке Дева. Время благоприятно для любой кропотливой работы, требующей
вдумчивого и серьезного подхода. Абсолютно все направления финансовой
деятельности, при серьезном подходе,
как никогда принесут соответствующее
материальное вознаграждение.
Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью.
Неплохо идет торгово-закупочная и
посредническая деятельность. Так
же плодотворно продвигаются учеба, повышение квалификации и любое
самосовершенствование.
17 сентября. Новая Луна в знаке
Дева. Довольно неблагоприятный день.
Связан с понижением общего жизнен-

ного тонуса организма, проявлением
хронических заболеваний. Большая вероятность депрессивного состояния,
травм и обманов. День лучше провести в
решении только самых необходимых житейских вопросов, гнать от себя дурные
мысли.

Небесные явления
12 сентября ледяной гигант Нептун
вступает в противостояние Солнцу. Это
время наилучшей видимости планеты в
2020 году, так как расстояние от Земли
– наименьшее, а видимый диаметр Нептуна на небе – наибольший в году. Дистанция от Земли до Нептуна в момент
противостояния составит 4,327 млрд
км, что в 29 раз дальше расстояния от
Земли до Солнца. Отличить Нептун от
звезды будет непросто — его видимый
диаметр всего 2,4 секунды дуги — однако при достаточно большом увеличении
это возможно.
Два самых ярких объекта ночного
неба — Луна и Венера — 14 сентября
будут находиться очень близко друг
к другу. Разделять их будет 3,7 градуса.
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